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Voorwoord 
 

 

Directe aanleiding voor deze Handreiking is de omstandigheid dat in het kader van 

het NWO de rechtswetenschappelijke onderzoeksvoorstellen relatief slecht scoren. 

Dit is een omstandigheid die landelijk geldt en die sinds enkele jaren in de juridische 

wetenschapswereld de discussie over de wetenschappelijke status en de methodolo-

gische basis van juridisch onderzoek (wederom) heeft aangewakkerd (zie literatuur-

lijst). Als een belangrijke reden voor deze negatieve positie wordt vaak genoemd de 

dikwijls onvoldoende en vage methodologische onderbouwing van de onderzoeks-

voorstellen. Ook in juridische onderzoeksverslagen zijn de methodologische keuzes 

vaak veel te weinig herkenbaar en verantwoord. Hierdoor is niet altijd even duidelijk 

waarop gedane uitspraken zijn gebaseerd en in hoeverre zij wetenschappelijk ver-

antwoord zijn. 

Tegen deze probleemachtergrond is deze Handreiking ontwikkeld door de Werk-

groep ‘Rechtsmethodologie’, bestaande uit: mr. drs. Joseph Fleuren, prof. mr. Corjo 

Jansen, prof.dr. Leny de Groot-van Leeuwen, prof. mr. drs. Carla Sieburgh, prof. dr. 

Thomas Mertens en drs. Henk de Wit. Als extern adviseur en mede-auteur is prof. dr. 

Piet Verschuren (hoogleraar ‘Methodologie van de managementwetenschappen’) bij 

de samenstelling van deze Handreiking betrokken geweest.  

De Handreiking heeft tot doel meer explicitering en verantwoording van methodolo-

gische keuzes in onderzoeksvoorstellen en onderzoeksverslagen te realiseren. Geko-

zen wordt hierbij voor een meer praktisch uitgangspunt, d.w.z. aansluitend bij de 

praktijk van het opstellen van een juridisch onderzoeksplan de onderzoeker te helpen 

zich bewust te zijn van welke methodologische keuzes gemaakt (kunnen) worden en 

waarom, en de gemaakte keuzes te expliciteren en te verantwoorden. 

Deze Handreiking kan worden gebruikt:  

 als hulpmiddel voor onderzoekers bij de opzet van een onderzoek en het maken 

van een onderzoeksvoorstel, waarbij explicitering en verantwoording van gemaak-

te methodologische keuzes voorop staan; 

 als referentiekader t.b.v. feedback en beoordeling door begeleiders van onder-

zoeksvoorstellen en feitelijke onderzoeksactiviteiten; 

 

Tenslotte, de werkgroep beschouwt deze tekst als een eerste bescheiden aanzet tot de 

ontwikkeling van een praktische onderzoeksmethodologie voor juridische onderzoe-

kers. De (kritische) ervaringen met deze Handreiking en de discussies die deze tekst 

ongetwijfeld zal oproepen, zullen moeten resulteren in een verdere uitbouw van de 

juridische onderzoeksmethodologie. Daarom zijn commentaren van gebruikers en 

anderen op deze Handreiking zeer welkom. 

 

Nijmegen, november 2006 
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Inleiding 
 

Wetenschappelijk onderzoek en dus ook juridisch onderzoek impliceren een planma-

tig en methodisch verlopend proces gericht op de beantwoording van een vraag ten-

einde hiermee een probleem of knelpunt op te lossen. Planmatigheid betekent werken 

volgens een van te voren bedacht plan, waarin de werkzaamheden in opeenvolgende 

fasen geordend zijn. Methodisch houdt in werkwijzen, die min of meer volgens een 

in de betreffende wetenschap erkend patroon verlopen. Een planmatige en methodi-

sche werkwijze is een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van het onderzoek. 

Vandaar het belang van het maken van een weldoordacht onderzoeksplan.  

Tot de kern van een dergelijk onderzoeksplan behoren idealiter achtereenvolgens  

1. een probleemanalyse, waarin de maatschappelijke of theoretische problematiek 

wordt geschetst die men wil (helpen) oplossen of wil (helpen) verbeteren en die 

als zodanig de aanleiding vormt van het onderzoek,  

2. de weergave van een probleemstelling, welke uiteenvalt in de formulering van een 

centrale vraagstelling en de uitwerking van een verantwoording of rechtvaardiging 

hiervan; in de vraagstelling wordt aangegeven welke kennis nodig is om de ge-

schetste problematiek op te lossen, in de verantwoording wat en hoe de beant-

woording van de vraagstelling (het onderzoek) bijdraagt aan de oplossing of ver-

betering van de problematiek,  

3. de opstelling van deelvragen of onderzoeksvragen, afgeleid uit de centrale vraag-

stelling, en  

4. de vaststelling van de te hanteren onderzoeksmethoden, met behulp waarvan de 

onderzoeker de informatie verkrijgt en bewerkt om de vraagstelling te beantwoor-

den.  

 

Hoewel in de presentatie van een onderzoeksplan deze fasen in deze volgorde wor-

den weergegeven, betekent dit niet dat in de praktijk van het onderzoek ook steeds 

deze fasen in deze volgorde worden doorlopen. Zo kan bijvoorbeeld de uitwerking 

van de vraagstelling in deelvragen soms leiden tot herformulering van de vraagstel-

ling. Vaak voltrekt het onderzoek zich in ‘heen en weer’ gaande (iteratieve) bewe-

gingen tussen de verschillende onderzoeksfasen. Hoe dit ook zij, voor het doen van 

wetenschappelijk onderzoek vormt het onderzoeksplan een belangrijk houvast en een 

waarborg voor doelgericht werken.  

De genoemde fasen of onderdelen van een onderzoeksplan worden hieronder achter-

eenvolgens nader uitgewerkt en toegelicht. Daarna zullen als hulp bij het maken van 

een onderzoeksplan tot slot nog de belangrijkste vragen en aandachtspunten per fase 

in een checklist worden samengevat. 

  

 

1. Probleemanalyse: aanleiding van het onderzoek 
 

Men zou geneigd kunnen zijn te denken dat de formulering van een onderzoeks-

vraagstelling het eerste is dat bij het maken van een onderzoeksplan geboden is. 

Toch is de vraagstelling lang niet altijd het allereerste waarmee de uitvoerder van een 

onderzoek zich moet bezighouden. Het feit dat met een onderzoek –afgezien van een 

puur beschrijvend onderzoek- veelal beoogd wordt een of ander probleem op te los-

sen, impliceert dat eerst en vooral duidelijk moet worden gemaakt wat het probleem 
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nu precies inhoudt. We hebben het dan over het fenomeen ‘probleemanalyse’. Een 

goede probleemanalyse en -diagnose zijn van groot belang om te voorkomen dat de 

onderzoeker zich met een verkeerd of onbelangrijk probleem gaat bezighouden. Deze 

probleemanalyse wordt hieronder summier behandeld. Daarna volgt een nadere uit-

eenzetting van de vraagstelling en verantwoording hiervan, zoals die in de probleem-

stelling van een onderzoek worden uitgewerkt.  

Over het algemeen kan men zeggen dat een probleemanalyse een antwoord moet 

geven op de volgende drie vragen: Wat is precies het probleem? Waarom is het een 

probleem? Wiens probleem is het? Deze drie vragen worden hieronder achtereenvol-

gens behandeld en nader uitgewerkt.  

Wat en waarom is het (een) probleem?: Omdat het wat en waarom van een probleem 

onderling nauw samenhangen en omdat ze samen een precieze aanduiding geven van 

een probleem, behandelen we ze als een geheel. Beide componenten van een pro-

bleem worden goed tot uitdrukking gebracht in de volgende generieke omschrijving 

(definitie) van wat moet worden verstaan onder een probleem in de zin van knelpunt. 

Een probleem definiëren we als een discrepantie tussen een feitelijke (F) en een wen-

selijke (W) toestand of ontwikkeling. Missen we een van beide componenten dan kan 

er in ieder geval geen sprake zijn van een (correct geformuleerd) probleem. Hierbij 

slaat de F-component op de vraag wat precies het probleem is. De W-component 

geeft antwoord op de vraag waarom het een probleem is. 

Een voorbeeld kan dit onderscheid tussen het wat en waarom van een probleem ver-

der duidelijk maken.  

 
Stel iemand constateert: ‘Rechters meten met verschillende maten’ (F). Deze con-
statering op zich wijst nog niet op een probleem. Een probleem wordt het pas als 
iemand zegt dat deze situatie afwijkt van wat wenselijk is en dus in die zin onge-
wenst is (W). Natuurlijk moet laatstgenoemde ook een reden hebben waarom hij 
of zij het ongewenst vindt. Zou men er niet in slagen een dergelijke reden te vin-
den of een reden die breed aanvaardbaar is, dan zouden er weinig mensen te vin-
den zijn die bereid zijn dit feit ook als een probleem te accepteren. Een reden kan 
bijvoorbeeld zijn dat het geconstateerde leidt tot rechtsongelijkheid van burgers, 
die op haar beurt indruist tegen het rechtsbeginsel dat burgers gelijke rechten 
hebben voor de wet.  

 

Dit simpele voorbeeld maakt diverse dingen duidelijk. Allereerst kunnen we zeggen 

dat feiten (F) op zich nooit een probleem zijn. Een probleem worden ze pas als we 

ons beroepen op een of andere voorkeur, waarde of norm (W). In het voorbeeld van 

de rechters is dit de waarde ‘gelijkheid van burgers voor de wet’, zijnde een van de 

waarden of beginselen waarop de rechtsstaat in een westerse democratie is geba-

seerd.  

Ten tweede maakt het voorbeeld duidelijk dat in het algemeen aan twee voorwaarden 

moet zijn voldaan willen anderen een door ons aangekaart probleem ook als een pro-

bleem zien:  

a) de feiten (F) waarop wij ons beroepen, moeten correct zijn, dus in het voorbeeld 

moeten we aantonen dat de uitspraak ‘rechters meten met twee maten’ overeen-

komt met de feiten,  

b) aan anderen moet tenminste duidelijk of aanvaardbaar worden gemaakt wat wij 

als wenselijkheid (W) zien; in het voorbeeld zal eenieder de wenselijkheid van 

rechtsgelijkheid (en dus van de onwenselijkheid van rechtsongelijkheid) inzien en 

accepteren.  
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Indien echter een van beide of beide niet het geval is/zijn, dan zullen anderen het niet 

met ons eens zijn dat er sprake is van een probleem. Ergo zullen zij ook onze pogin-

gen om het ‘probleem’ op te lossen, niet onderschrijven. Ook zal het duidelijk zijn 

dat de reden waarom men iets een probleem noemt, zeer bepalend is voor de wijze 

waarop het probleem moet/kan worden opgelost.  

Een derde conclusie uit het voorbeeld is dat mensen eenzelfde feit om verschillende 

redenen een probleem kunnen noemen. Misschien heeft de probleemhebber in het 

voorbeeld hierboven wel lak aan het beginsel van gelijkheid, en vindt hij of zij het 

meten met verschillende maten alleen maar lastig omdat het zoveel beroepsprocedu-

res oplevert.  

Een vierde constatering is dat problemen altijd iets subjectiefs hebben. Dit laatste 

niet eens zozeer op grond van het feit dat menselijke waarnemingen altijd min of 

meer subjectief zijn. Veeleer is de keuze van de voorkeur, waarde of norm waarop 

men zich bij (de W-component van) een probleem wenst te beroepen altijd subjec-

tief. Het is van belang dat de onderzoeker zich bewust is van deze eigen voorkeur en 

deze in het onderzoeksverslag expliciteert en met redenen omkleedt. Met name geldt 

dit voor de rechtswetenschapper. Deze moet zich ervan bewust zijn dat beoefening 

van rechtswetenschap a.h.w. ‘per definitie’ niet objectief is. Kunneman
1
 stelt: 

“Rechtswetenschappelijke activiteit … resulteert dikwijls juist in een mening of op-

vatting over wenselijk recht. De rechtswetenschapper stelt hoe hij meent dat het recht 

is, en hoe het zou moeten zijn. Daarnaast is ook hetgeen aan de formulering van zijn 

opvatting voorafgaat, namelijk het beschrijven, analyseren, systematiseren, interpre-

teren en ontwikkelen van rechtsregels geen objectieve bezigheid”. Hij geeft hierbij 

aan dat deze activiteiten vanuit verschillende standpunten en theoretische stellingna-

mes over (wenselijk) recht geschieden, welke uiteraard voor discussie vatbaar zijn. 

 
Zo constateert een onderzoeker, die onderzoek doet naar de Wet giraal effecten-
verkeer (Wge) dat deze wet vanuit goederenrechtelijk gezichtspunt nogal wat on-
duidelijkheden, vragen en kritiek oproept. De onderzoeker analyseert vervolgens 
deze onduidelijkheden (probleemanalyse) en geeft hierbij uitdrukkelijk aan dat 
zijn uitgangspunt is dat het wenselijk is dat de Wge zoveel mogelijk aansluit bij 
het algemene goederenrecht, zoals dit in met name boek 3 BW is vastgelegd (de 
W-component). De onderzoeker geeft vervolgens zijn redenen voor deze wense-
lijkheid.

2
 

 

Wiens probleem is het?: Een derde en laatste vraag die in het kader van een pro-

bleemanalyse beantwoord moet worden is die naar de probleemhebber. In principe 

zijn op deze vraag drie antwoorden mogelijk: (a) de veroorzaker van het probleem, 

(b) diegene die er de gevolgen van ondervindt, en (c) diegene die gehouden is om het 

probleem op te lossen. Soms is het antwoord in alle drie de gevallen een en dezelfde 

persoon of instantie, maar in andere gevallen zijn het drie verschillende personen of 

instanties. 

 
Nemen we als voorbeeld het fenomeen van tienermoeders, ofwel meisjes die op 
zeer jeugdige leeftijd zwanger raken en een kind krijgen. De aard van het hiermee 
gepaard gaande probleem hangt sterk af van de vraag wie we hier zien als pro-
bleemhebber. Als probleemhebbers zouden we de tieners zelf kunnen zien, zijnde 

                                                      
1  Kunneman, F.B.M., Rechtswetenschap, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1991, p. 4.  

2  B.F.L.M. Schim, Giraal effectenverkeer en goederenrecht. Een studie naar enkele goederenrech-

telijke aspecten van de wet giraal effectenverkeer (Serie Onderneming en recht deel 36), Deventer: 

Kluwer 2006.  
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diegenen die primair de gevolgen van het probleem ondergaan. In dat geval be-
staat het probleem uit de psychosociale gevolgen die het hebben van een kind op 
zeer jeugdige leeftijd met zich mee kunnen brengen. Van een heel andere aard is 
het probleem als we de ouders van de desbetreffende tiener als probleemhebbers 
zien, zijnde diegenen die via de opvoeding mogelijk mede aan de basis hebben ge-
staan van het probleem. Of de vader, die in ieder geval medeverantwoordelijk is. 
En weer een andere probleemdefinitie ontstaat als de Nederlandse Staat zich op-
werpt als probleemhebber, zijnde de instantie die zich geroepen voelt om een be-
leid te ontwikkelen waarmee het probleem opgelost of verzacht kan worden.  

 

Kortom, de vraag wie probleemhebber is zorgt voor grote verschillen in probleemde-

finities, en dus ook in de wijze waarop het probleem moet worden aangepakt. Van-

daar dat een goede probleemanalyse antwoord geeft op de vraag wie gezien wordt als 

probleemhebber(s). 

 
In het bovenstaande voorbeeld betreffende de Wge zegt de onderzoeker dat deze 
wet -hoewel zij het effectenverkeer vergemakkelijkt- voor juristen een aanzienlijke 
complicatie betekent. Hiermee geeft de onderzoeker aan dat vooral juristen de 
probleemhebbers zijn en dat dus de probleemdefinitie van juridische aard is en de 
gezochte oplossing op basis van het onderzoek een oplossing voor (prak-
tijk)juristen moet zijn.  

 

Tot slot, de probleemdiagnose in juridisch onderzoek betreft vaak opvattingen over 

onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of lacunes in geldend of toepasselijk recht 

(wetgeving, jurisprudentie) en tegengestelde of tekortschietende opvattingen in de 

rechtsleer, waarbij de probleemhebbers vaak de ‘toepassers’ van het recht zijn (prak-

tijkjuristen, rechters). Belangrijk is dat in deze diagnose de juridische feiten correct 

en volledig worden weergegeven en bij de bepaling van het problematische karakter 

ervan de eigen uitgangspunten, standpunten en toetsingscriteria expliciet en overtui-

gend worden aangegeven en beargumenteerd.  

 

Uit het bovenstaande kan een aantal vragen worden afgeleid, die de onderzoeker die 

aan het begin staat van een onderzoek, zichzelf achtereenvolgens moet stellen en die 

in ieder geval beantwoord moeten worden.  

1. Wat is de feitelijke situatie of ontwikkeling (F-component), die als problematisch 

wordt beschouwd? Welke feitelijke gegevens of argumenten onderbouwen deze 

feitelijke constatering? Uit welke bronnen wordt geput voor deze onderbouwing? 

2. Welke zijn de redenen (W-component) waarom deze toestand of ontwikkeling 

problematisch wordt gevonden? Expliciteer in dit verband ook de eigen opvatting 

en het eigen standpunt betreffende wat (on)wenselijk wordt gevonden (de eigen 

voorkeur) en geef hierbij de redenen. 

3. Wie is de belangrijkste probleemhebber en waarom?  

 

In het onderzoeksverslag worden onder het kopje “Aanleiding en probleemachter-

grond van het onderzoek” in het hoofdstuk “Inleiding” de antwoorden op deze vra-

gen door de onderzoeker weergegeven. 

  

 

2. Probleemstelling 
 

Voor iemand die een onderzoek wil doen, is het onontbeerlijk om in een volgende 

stap na de probleemanalyse een vraagstelling en een verantwoording hiervan (en dus 
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van het onderzoek) te formuleren, welke tezamen de probleemstelling vormen van 

het onderzoek. Het ontbreken van een duidelijke en onderscheiden formulering van 

vraagstelling en verantwoording hiervan is een van de meest voorkomende gebreken 

in veel (juridisch) onderzoek. Vaak blijft het alleen bij het aangeven van het onder-

werp waarmee men zich wil gaan bezighouden, of verwart men met elkaar het nut of 

de wenselijkheid van het onderzoek (de verantwoording) en de vraagstelling. Het 

ontbreken van een duidelijke vraagstelling heeft tot gevolg dat het onderzoek geen 

duidelijk sturend uitgangspunt heeft, waardoor er onvoldoende criteria aanwezig zijn 

om o.a. relevante gegevens (uit literatuur, regelgeving en jurisprudentie) te selecte-

ren, die de basis kunnen vormen voor duidelijke en relevante onderzoeksresultaten. 

Het ontbreken van een verantwoording van de vraagstelling maakt het moeilijk de 

onderzoeksresultaten te evalueren en geeft ook een schijn van willekeurigheid aan de 

vraagstelling. De formulering van een vraagstelling en van een verantwoording hier-

van zijn voor een goed onderzoek dus absoluut noodzakelijk.  

 

Bij de vraagstelling gaat het om de vraag welke kennis en inzichten de onderzoeker 

in het onderzoek hoopt te ontvouwen of te ontwikkelen ten behoeve van de aanpak 

van de in de probleemanalyse geschetste problematiek. Het is van groot belang dat 

de onderzoeker zich realiseert dat hij of zij niet zelf het probleem zal oplossen, laat 

staan dat deze zich waagt aan de totale problematiek zoals die is uitgewerkt onder het 

hoofd ‘probleemanalyse’. Het zijn doorgaans anderen die dat doen. Onderzoek doen 

is immers niet gelijk aan probleemoplossing. Onderzoek levert de informatie, kennis 

en inzichten die nuttig of nodig zijn, en die straks bij de probleemoplossing door de 

mensen die zich daarmee bezighouden (bv de wetgever), kunnen worden gebruikt. 

Om die reden leidt de onderzoeker uit de probleemanalyse een vraagstelling af waar-

van de beantwoording de kennis vormt die nodig of nuttig is voor het leveren van een 

bijdrage aan de oplossing van de aangegeven problematiek.  

Met betrekking tot de vraagstelling van juridisch onderzoek -in de zin van na te stre-

ven kennis en inzichten- kan men globaal een onderscheid maken tussen twee ken-

nisdoelen: het verkrijgen van beschrijvende, interpreterende, systematiserende kennis 

en het verkrijgen van beoordelende, meningsvormende kennis. De beschrijvende, 

systematiserende kennis richt zich op het analyseren, uitleggen, verklaren en zinvol 

samenhangend ordenen van het geldende recht, de beoordelende, meningsvormende 

kennis op toetsing van het (beschreven) geldende recht aan criteria voor wenselijk 

recht. Dit beoordelende kennisdoel mikt op standpuntbepaling en overtuiging geba-

seerd op juridisch erkende argumenten. Het is wel zo, dat een dergelijke beoordeling 

steeds systematische beschrijving vooronderstelt, met andere woorden aan beoorde-

ling gaat steeds systematische beschrijving vooraf.  

 
In het eerder genoemde onderzoek naar de Wet giraal effectenverkeer (Wge) 
schrijft de onderzoeker: “In dit proefschrift zal ik nagaan, wat de inhoud is van de 
in de Wge vervatte goederenrechtelijke regels. Het gaat er dus om het Nederlands 
positief recht te beschrijven, te analyseren en te systematiseren. Vanuit goederen-
rechtelijk oogpunt zijn drie onderwerpen in de Wge van groot belang. Dit zijn: (i) 
de gemeenschapsfiguur, (ii) de girale levering van een aandeel in een verzamel-
depot en (iii) de verpanding van en het beslag op een aandeel in een verzamelde-
pot. De beschrijving van de Wge zal zich op deze drie onderwerpen richten. In het 
verlengde van de eerste onderzoeksvraag ligt een tweede. De beschrijving en de 
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analyse van het geldende recht maakt het mogelijk na te gaan of aanpassing van 
de Wge wenselijk is en, zo ja, welke aanpassingen aanbeveling verdienen.”

3
  

 

Overeenkomstig de te onderscheiden kennisdoelen zijn in juridisch onderzoek be-

schrijvende en beoordelende vraagstellingen te onderscheiden. 

 
In het onderzoek naar de Wge (zie hierboven) zien we dat achtereenvolgens zowel 
een beschrijvende als een beoordelende vraagstelling wordt gehanteerd.  
Een ander voorbeeld van een meer beschrijvende, analyserende, systematiserende 
vraagstelling is: “Welke invloed oefent het feit van het concernverband uit op de 
vennootschappelijke taak en bevoegdheid van het bestuur van een dochterven-
nootschap en welke gevolgen heeft die invloed op in het bijzonder de aansprake-
lijkheid voor het in die dochter gevoerde ondernemingsbeleid … ?”

4
 

Een voorbeeld van een beoordelende vraagstelling is: ”Kan constitutionele recht-
spraak, als niet direct democratisch gelegitimeerde institutie, een bijdrage leveren 
aan de versterking van de democratie, en welke rol spelen methoden van grond-
wetsinterpretatie daarbij?”

5
 

 

Nog een voorbeeld van een beoordelende vraagstelling: “Is een wettelijk verbod op 

ongewenste e-mail verenigbaar met het grondwettelijk gewaarborgde recht op vrije 

meningsuiting?”
6
 

In het algemeen kan gesteld worden dat beschrijvende vraagstellingen beginnen met 

‘wat’, ‘wie’, ‘hoe’ of ‘welke’, terwijl beoordelende vraagstellingen vaak de vorm 

hebben van ja/nee-vragen. Belangrijk voor een goede vraagstelling is dat deze in-

houdelijk voldoende specifiek is, d.w.z. dat het onderwerp concreet is aangegeven en 

in een specifiek juridisch verband (bv een bepaald leerstuk, bepaalde rechtsbeginse-

len, een bepaalde rechtsopvatting) is geplaatst (bv in het hierboven gegeven voor-

beeld m.b.t. ongewenste e-mail: het verband hiervan met het recht op vrije menings-

uiting).   

Het formuleren van een adequate vraagstelling die voldoet aan te stellen methodolo-

gische criteria is moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt. De twee verreweg belang-

rijkste methodologische criteria zijn (a) efficiëntie en (b) sturendheid: 

(a) Efficiëntie: De eis van efficiëntie houdt in dat de onderzoeksvragen zodanig zijn 

gesteld dat de antwoorden erop (slechts) informatie, kennis en of inzichten omvatten 

die daadwerkelijk nuttig of nodig zijn ten behoeve van de aanpak van de in de pro-

bleemanalyse geschetste problematiek, niet minder maar zeker ook niet meer. De 

vuistregel is dat dit direct duidelijk moet zijn, óók voor relatieve buitenstaanders. Als 

een en ander veel uitleg vergt dan betekent dit als regel dat de vraagstelling op dit 

punt nog niet in orde is en dat men andere vragen moet bedenken.  

Bovenstaande betreft de doelmatigheid van de vraagstelling, zijnde een noodzakelij-

ke doch niet voldoende voorwaarde voor efficiëntie. Voor efficiëntie is ook nog no-

dig dat in de uiteindelijke vraagstelling niet méér wordt aangeboord dan strikt nodig 

is. Juist hier ligt een zwak punt bij veel beginnende onderzoekers. Zij hebben door-

gaans moeite het onderzoek af te bakenen. Toch is dit laatste een van de belangrijkste 

voorwaarden om tot een goed en gericht onderzoek te komen. Overigens is een strik-

                                                      
3  Schim 2006, p.5-6. 

4  S.M. Bartman, Concernbeleid en aansprakelijkheid (Uitgave vanwege het Instituut voor Onder-

nemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen deel 6), Deventer: Kluwer 1989, p.2-3 

5  S.T. van Dommelen, Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief, Den Haag: 

Boom Juridische Uitgevers 2003, p.26. 

6  S. Dijkstra, ‘Gratis een schone e-mailbox!’ Een verbod op het verzenden van unsolicited commer-

cial e-mail (UCE) en de vrijheid van meningsuiting’, Ars Aequi (52) 2003, p.140-149. 
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te afbakening aan het begin van het onderzoek niet altijd mogelijk en ook niet steeds 

zinvol. De afbakening van de vraagstelling verloopt vaak procesmatig, waarbij een 

eerste nog algemene en open formulering door onder andere (verkennende) bestude-

ring van literatuur geleidelijk verdere verscherping ondergaat. Zo moet uiteindelijk in 

een iteratief proces de meest zinvolle afbakening tot stand komen. 

 

In het eerder aangehaalde onderzoek naar de Wet giraal effectenverkeer (Wge) 

zegt de onderzoeker: “Ik heb ervoor gekozen dit proefschrift te schrijven vanuit 

een vrijwel uitsluitend goederenrechtelijke invalshoek. De Wge roept eveneens 

andere dan goederenrechtelijke vragen op. Zo is in de literatuur discussie ont-

staan omtrent de vennootschapsrechtelijke verhouding tussen de uitgevende in-

stelling en de “girale aandeelhouder”. Ofschoon behandeling van deze vennoot-

schapsrechtelijke vragen in een proefschrift gerechtvaardigd is, blijven deze vra-

gen in het huidige onderzoek buiten beschouwing. Slechts voor zover de vennoot-

schapsrechtelijke aspecten van belang zijn voor de goederenrechtelijke problema-

tiek, zal hierbij worden stilgestaan. Hierboven heb ik kort enkele belangrijke ont-

wikkelingen op het vlak van het internationaal privaatrecht aangestipt. Ook deze 

ontwikkelingen komen slechts aan bod voor zover dit noodzakelijk is voor de be-

handeling van de Wge. Een uitvoerige behandeling van de conflictenrechtelijke 

complicaties zou het bestek van deze studie te buiten gaan. Om dezelfde reden zal 

ik evenmin ingaan op de (ontwerpen voor) wettelijke regelingen inzake het toe-

zicht op banken en clearinginstellingen.”
7
 

 

(b)Sturendheid: De eis van sturendheid houdt in dat de vragen zodanig zijn gekozen 

en geformuleerd, dat het vrijwel meteen duidelijk is waar het onderzoek zich op moet 

richten en wat er in het onderzoek moet gebeuren om het antwoord te vinden.  

Op de eerste plaats moet – zoals boven besproken is – uit de formulering van de 

vraagstelling direct duidelijk zijn welk kennisdoel (beschrijving, systematisering, 

uitleg en/of beoordeling) centraal staat, zodat helder is in welke soort kennis het on-

derzoek moet resulteren. Is het de bedoeling dat het onderzoek vooral een bepaald 

rechtsgebied systematisch in kaart brengt of een stap verder gaat en komt tot een 

beargumenteerde standpunt betreffende wenselijk recht op een bepaald gebied?  

Op de tweede plaats geeft de eerder besproken eis van inhoudelijke specificiteit van 

de vraagstelling een inhoudelijke afbakening aan de richting van het onderzoek. 

Op de derde plaats moet in dit verband ook gewezen worden op de noodzaak van het 

geven van een adequate begripsomschrijving van relevante woorden in de vraagstel-

ling. Zonder deze omschrijvingen is het meestal nog niet duidelijk waarnaar de on-

derzoeker op zoek moet gaan. Deze activiteit van omschrijving van begrippen wordt 

wel aangeduid met het begrip definiëren. Dit vergt vaak enig onderzoek en kost dus 

tijd. Definiëring is noodzakelijk zowel voor het garanderen van de eenduidigheid van 

de betekenis van begrippen in het onderzoek als ook voor de afbakening van pro-

bleemstelling en onderzoek. Gelet op het specifieke doel van sturendheid is in het 

overgrote deel van de gevallen een speciaal type definitie nodig, te weten een stipu-

latieve definitie. Dit is een definitie die zegt wat in dit specifieke geval onder een 

begrip zal worden verstaan. Een dergelijke definitie begint dan ook steevast met: In 

dit onderzoek wordt onder … verstaan …etc. 

Op de vierde plaats moet uit de formulering van de vraagstelling blijken welke on-

derzoeksmethode(n) en gegevensbronnen moeten worden gekozen. Kan worden vol-

                                                      
7  Schim 2006, p.7-8. 
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staan met een studie van literatuur, bepaalde regelgeving en jurisprudentie of moet 

bijvoorbeeld ook via interviews de mening van bepaalde mensen worden achter-

haald?  

Op de vijfde plaats vormt de vraagstelling ook een belangrijk sturend uitgangspunt 

bij het selecteren van relevante gegevens en argumenten uit de bronnen en bij het 

bepalen van wat in welke mate in het onderzoek zal worden uitgewerkt. 

Zeer belangrijk is in dit verband nog eens op te merken dat -hoe sturend de vraagstel-

ling ook is- de formulering hiervan in de fase van het opstellen van een onderzoeks-

plan steeds een voorlopig karakter heeft. Vaak is het nodig bij het bestuderen van het 

geselecteerde materiaal terug te gaan naar de formulering van de vraagstelling en 

deze bij te stellen (b.v. preciezer te formuleren, anders af te bakenen). Dit wordt – 

zoals eerder werd aangegeven – de iteratieve werkwijze genoemd. 

Tenslotte, bij de uitwerking van de vraagstelling dient veel aandacht besteed te wor-

den aan de inhoudelijke context van de vraagstelling, d.w.z. de plaats van de vraag-

stelling in het bredere onderzoeksgebied van het centrale thema en de relatie van de 

vraagstelling tot eerder onderzoek op dit terrein. Dit wordt wel de ‘contextualisering’ 

van de vraagstelling genoemd.  

   

Uit het bovenstaande laten zich de volgende vragen afleiden, die de onderzoeker zich 

bij het formuleren van een vraagstelling moet stellen. Deze vragen zijn te beschou-

wen als criteria, waaraan de kwaliteit van een vraagstelling getoetst kan worden. 

1. Is de vraagstelling inderdaad weergegeven en in een expliciete vragende vorm 

geformuleerd? 

2. Is de vraagstelling duidelijk afgestemd op de in de probleemanalyse geschetste 

problematiek van het onderzoek; m.a.w. levert de beantwoording van de vraag-

stelling die kennis en inzichten op die direct nuttig en nodig zijn voor het oplossen 

(van een deel) van de problematiek? 

3. Is uit de formulering van de vraagstelling direct duidelijk welk type vraag of wel-

ke beoogde kennis (systematische beschrijving, kritische beoordeling) centraal 

staat? 

4. Is de vraagstelling inhoudelijk specifiek geformuleerd, zowel wat betreft het on-

derwerp als de juridische invalshoek; m.a.w. is de vraagstelling goed inhoudelijk 

afgebakend?  

5. Is uit de vraagstelling af te leiden welke onderzoeksmethode(n) nodig zijn? 

6. Is de vraagstelling helder en ondubbelzinnig geformuleerd, m.a.w. zijn de begrip-

pen en formuleringen precies, eenduidig en duidelijk qua betekenis? Ga bij elke 

gebruikte term of formulering na, wat er precies en concreet onder verstaan wordt, 

bv. bij het gebruik van termen als “mogen”, “kunnen”, “voldoen“, “goed“, “vol-

doende“, “wenselijk”, etc. 

7. Is expliciet aangegeven en verantwoord hoe de vraagstelling is ingebed in het 

desbetreffende bredere onderzoeksgebied en hoe zich de vraagstelling verhoudt 

tot eerder onderzoek op dit terrein? 

 

De formulering van de onderzoeksvraagstelling dient vergezeld te gaan van een uit-

werking van de verantwoording hiervan. Dat wil zeggen, in deze verantwoording 

geeft de onderzoeker aan waarom de gekozen vraagstelling van belang is, m.a.w. aan 

welke problematiek men met de in het onderzoek verkregen kennis en inzichten een 

bijdrage wil leveren. Het gaat er hier dus om dat de onderzoeker zich een beeld 

vormt van de wijze waarop en het doel waarvoor het onderzoek zodra het is afge-

rond, door anderen (bij voorkeur) gebruikt zal kunnen worden. In die zin is de ver-
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antwoording of rechtvaardiging van het onderzoek direct af te leiden uit de pro-

bleemanalyse. De hierin beschreven aanleiding van het onderzoek vormt het directe 

aanknopingspunt voor de uitwerking van het belang of het nut van het onderzoek en 

dus van de gekozen vraagstelling. Deze uitwerking omvat een nauwkeurige formule-

ring van wat men wil bijdragen aan de oplossing of verbetering van het geschetste 

probleem en in welke zin of in welk opzicht men dit precies wil doen. Hierin komt 

tot uitdrukking welk belang het onderzoek dient en dus hoe relevant het onderzoek 

is.  

Meestal betreft dit belang van juridisch onderzoek het voor de rechtspraktijk (prak-

tijkjuristen, rechters) meer toegankelijk of hanteerbaar maken van het recht op een 

bepaald gebied (praktijk- of maatschappelijke relevantie) of het oplossen van een of 

ander probleem (verschil van opvattingen) in de rechtsleer en zo bij te dragen tot de 

vorming van nieuw recht (wetenschappelijke relevantie).  

Concreet drukt het belang van het onderzoek zich vaak uit in het doen van suggesties 

om tot een oplossing te (kunnen) komen, of van aanbevelingen voor hen die zich in 

de toekomst zullen gaan bezighouden met de oplossing van het desbetreffende pro-

bleem (bijv. aanbevelingen voor verbetering van wetgeving op een bepaald terrein). 

Zorg er wel voor dat een en ander realistisch is. Vaak betekent dit dat de onderzoeker 

zich richt op slechts een deel of aspect van de totale gekozen problematiek zoals de-

ze vermeld en uitgewerkt staat onder het hoofd probleemanalyse. 

 
In het bovenvermelde onderzoek naar de Wet giraal effectenverkeer (Wge) geeft 
de onderzoeker aan: “De beschrijving en de analyse van het geldende recht ma-
ken het mogelijk na te gaan of aanpassing van de Wge wenselijk is en, zo ja, welke 
aanpassingen aanbeveling verdienen”.

8
 

 

De vragen die de onderzoeker zich qua verantwoording moet stellen in het kader van 

het maken van een onderzoeksplan, zijn dus: 

1. Waarom wordt dit onderzoek gedaan; welke bijdrage zal met dit onderzoek gele-

verd worden aan het oplossen van het geanalyseerde probleem? 

2. Wat is het belang of de relevantie (maatschappelijk en/of wetenschappelijk) van 

dit onderzoek? 

 

In het onderzoeksverslag worden onder het kopje “Probleemstelling” en de subkop-

jes “Vraagstelling”en “Verantwoording en relevantie van het onderzoek” in het 

hoofdstuk “Inleiding” door de onderzoeker de hierboven weergegeven vragen be-

antwoord. 

 

 

3. Deelvragen of onderzoeksvragen 
 

Een vraagstelling omvat een of enkele centrale vragen, (elk) veelal onderverdeeld in 

verschillende deelvragen, waarop de onderzoeker een antwoord zal geven. In de 

deelvragen komen aspecten naar voren, die deel uitmaken van de centrale vraag. Ook 

kan het zijn dat bij de beantwoording van de deelvraag voorkennis wordt gegene-

reerd die nodig is, wil men aan een vruchtbare en voortvarende beantwoording van 

de centrale vraag kunnen beginnen. Een adequate deelvraag kan worden gedefinieerd 

als een vraag waarvan het antwoord hetzij (a) nodig is om de centrale vraag waaruit 

                                                      
8  Schim 2006, p. 5-6. 
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deze is afgeleid, te kunnen beantwoorden, hetzij (b) een onderdeel of aspect omvat 

van het antwoord op de centrale vraag. De deelvragen zijn eigenlijk onderzoeksvra-

gen, waarmee de probleemstelling onderzoekbaar wordt. Meer algemeen geldt dat 

deelvragen concreter en/of specifieker zijn dan de centrale vragen waaruit ze zijn 

afgeleid. Dit laatste leidt er op zijn beurt toe dat de deelvragen sturender zijn dan de 

centrale vraag.  

De achtereenvolgende beantwoording van deze deel- of onderzoeksvragen zal uitein-

delijk leiden tot beantwoording van de centrale vraag. Dit impliceert dat de onder-

zoeksvragen logisch moeten voortvloeien uit de centrale vraag en in een logische 

volgorde in het onderzoek aan de orde moeten komen. Richtinggevend voor het af-

leiden van onderzoeksvragen is de vraag welke kennis in welke volgorde nodig is 

voor de beantwoording van de centrale vraag.  

Op deze bepaling van de volgorde is de te maken hoofdstuk- en paragraafindeling 

van het onderzoeksverslag gebaseerd. Ook levert deze volgorde de grondslag voor de 

fasering van de onderzoeksactiviteiten en de daarop afgestemde tijdsplanning van het 

onderzoek. In die zin vorm het geheel van deelvragen de kern van het onderzoeks-

plan. Uiteraard geldt ook hier dat de gemaakte indeling van onderzoeksvragen in de 

beginfase van het onderzoek nog een voorlopig karakter heeft en in de loop van het 

onderzoek nog zal veranderen op grond van de studie van de verzamelde gegevens. 

 
In een rechtsvergelijkend onderzoek

9
 naar de sturing en controle van de politie in 

het Franse en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken vinden we een voorbeeld 
van een opsplitsing van een probleemstelling in een aantal onderzoeksvragen.  
De probleemstelling van dit onderzoek behelst de volgende vragen: 
- Welke rol spelen de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Fran-

se en Nederlandse vooronderzoek in strafzaken? 
- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten in deze rol? 
- Welke lering valt uit de resultaten van de vergelijking te trekken voor het Ne-

derlandse recht?  
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 
1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het Franse strafprocesrecht en wat 

zijn de hoofdlijnen van het vooronderzoek in strafzaken? 
2.  Wat zijn de taken en bevoegdheden van de politie in het vooronderzoek? 
3. Wat is het kader van de opsporing van zware en georganiseerde criminali-

teit? 
4. Op welke wijze wordt er voorzien in de sturing en controle van de politie? 
5. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de officier van justitie en hoe komen 

deze in zijn optreden tot uitdrukking? 
6. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de rechter-commissaris en hoe komen 

deze in zijn optreden tot uitdrukking? 
7. Hoe is de relatie tussen de officier van justitie en de rechter-commissaris 

vormgegeven en hoe komt deze in de praktijk tot uitdrukking? 
8. Welke rol is er binnen het vooronderzoek weggelegd voor de figuur van het 

gerechtelijk vooronderzoek? 
9. Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten bij een vergelijking 

per onderzoeksvraag? 
10. Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in de rol van de offi-

cier van justitie en de rechter-commissaris in het vooronderzoek in strafza-
ken? 

11. Welke lering valt er te trekken uit de resultaten van de vergelijking tussen de 
rol van de officier van justitie en de rechter-commissaris in het Franse en 

                                                      
9  P.A.M. Verrest, De sturing en controle van de politie in het Franse en Nederlandse vooronderzoek 

in strafzaken (WODC Onderzoeksnotities 2000/3), Den Haag: WODC 2000, p. 17. 
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Nederlandse vooronderzoek in strafzaken ten aanzien van het Nederlandse 
recht en de justitiële samenwerking met Frankrijk? 

 

De belangrijkste criteria waaraan het geheel van deel- of onderzoeksvragen moet 

voldoen, zijn opgenomen in de volgende vraagpunten:  

1. Zijn de geformuleerde deelvragen direct logisch afleidbaar uit de centrale vraag en 

zijn ze in die zin onmisbaar voor de beantwoording van deze centrale vraag? 

2. Zijn de deelvragen zo geformuleerd dat zij direct onderzoekbaar zijn, d.w.z. zijn 

zij zo concreet en specifiek geformuleerd dat direct duidelijk is welke kennis no-

dig is en hoe deze verkregen kan worden (wat en hoe onderzocht moet worden)? 

3. Zijn de deelvragen onderling logisch samenhangend, d.w.z. bouwt de beantwoor-

ding van de ene vraag logisch voort op de beantwoording van de andere vraag en 

leidt dit uiteindelijk in een logische volgorde tot de beantwoording van de centrale 

vraag? 

 

De deelvragen worden in het onderzoeksverslag vaak in het hoofdstuk “Inleiding” 

onder het kopje “Inhoudelijke opzet van het onderzoek” weergegeven. Hierbij wordt 

dan ook de hoofdstukindeling aangegeven en kort toegelicht. 

 

 

4. Onderzoeksmethoden 
 

Wanneer de onderzoeksvragen zijn geformuleerd, is de volgende stap om per onder-

zoeksvraag vast te stellen welke gegevens of informatie nodig zijn of is voor de be-

antwoording hiervan en hoe deze informatie verkregen kan worden. Dit laatste houdt 

in de keuze van de meest geëigende methode(n) van onderzoek. Zeer belangrijk is 

hierbij in het oog te houden dat de gekozen methoden resultaten opleveren die be-

trouwbaar en volledig of representatief zijn.  

De gegevensbronnen, waarvan de juridisch onderzoeker doorgaans gebruik maakt, 

zijn de geldende rechtsregels, de jurisprudentie en de heersende rechtsleer (zoals 

weergegeven in de literatuur). De rechtssociologisch georiënteerde onderzoeker 

maakt vaak gebruik van empirische gegevens, verzameld met verschillende zoge-

naamde waarnemingstechnieken zoals interview, vragenlijst en observatie.  

Bij het achterhalen van het toepasselijke recht, relevant voor het beantwoorden van 

de onderzoeksvraag, is het noodzakelijk te zoeken in de bekende rechtsbronnen: het 

verdrag, de wet, de jurisprudentie, het gewoonterecht en de rechtsbeginselen. We 

zullen hier vooral stil staan bij het verzamelen van jurisprudentie, dat in bijna elk 

juridisch onderzoek aan de orde komt. Dikwijls wordt in juridisch onderzoek de wij-

ze waarop de selectie van gebruikte rechterlijke uitspraken heeft plaatsgevonden niet 

of onvoldoende geëxpliciteerd en verantwoord. Daarom besteden we hier op de eer-

ste plaats enige extra aandacht aan de wijze waarop jurisprudentie-onderzoek kan 

worden verricht en de manier waarop daarvan verantwoording wordt afgelegd. Daar-

na komt aan de orde het doen van literatuuronderzoek, ook een van de meest gehan-

teerde methode van informatieverzameling in juridisch onderzoek. Rechtsvergelij-

king vormt -zeker de laatste jaren- vaak een vast bestanddeel van juridisch onder-

zoek; daarom dat ook hier de methode van rechtsvergelijking kort besproken wordt. 

Tenslotte zullen we aandacht besteden aan een methode van onderzoek, welk steeds 

meer van belang wordt geacht voor juridische onderzoekers hoewel zij vanwege haar 

empirische karakter lange tijd als een uitsluitend sociaal-wetenschappelijke onder-

zoeksbenadering werd gezien. We doelen hier op de methode van wetsevaluatief 
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onderzoek, waarbij op basis van empirische gegevens de (beoogde) werking van 

rechtsregels wordt geëvalueerd. 

 

4.1 Methode van jurisprudentie-onderzoek 

 

Dat bij het verrichten van juridisch onderzoek gebruik wordt gemaakt van jurispru-

dentie is zo vanzelfsprekend, dat de onderzoeker dikwijls niet uitdrukkelijk verant-

woordt op welke wijze hij of zij is gekomen tot de keuze voor de door hem gebruikte 

jurisprudentie. 

Jurisprudentie kan op uiteenlopende manieren worden gebruikt. Zo is het mogelijk 

dat het onderzoek verwijst naar alle jurisprudentie die, binnen een bepaald tijdsbe-

stek (bijvoorbeeld van 1919 tot 1992), binnen een bepaald geografisch gebied (bij-

voorbeeld Nederland) door bepaalde rechtsprekende instanties (bijvoorbeeld de Hoge 

Raad), over het te onderzoeken onderwerp is gewezen. Een andere manier om juris-

prudentie als bron voor het onderzoek te gebruiken is door het maken van een keuze 

uit de rechtspraak waarnaar wordt verwezen. Gekozen kan bijvoorbeeld worden voor 

het vermelden van jurisprudentie die in lijn is met hetgeen de wetgever heeft be-

doeld. Een andere mogelijkheid is om naar jurisprudentie te verwijzen waarin juist 

duidelijk naar voren komt dat in de praktijk problemen ontstaan ten aanzien van de 

door de wetgever bedoelde uitleg. Vergelijkbaar hiermee kan worden gekozen voor 

jurisprudentie die een bepaalde in de doctrine aangegeven benadering bevestigt resp. 

duidelijk maakt wat de praktische problemen zijn die aan die benadering kleven. En 

evenzo kan het interessant zijn te belichten waarom een in de jurisprudentie gekozen 

lijn in sommige andere jurisprudentie juist tot problemen lijkt te leiden. Afhankelijk 

van het probleem dat de onderzoeker wil oplossen en van de argumenten die hij of zij 

daarbij wil gebruiken, kunnen een of meer van deze manieren om jurisprudentie te 

gebruiken worden aangewend. Het is goed mogelijk dat de onderzoeker een pro-

bleemstelling formuleert waarbij de verhouding tussen geldend recht en in de prak-

tijk voorkomende problemen rond dat geldende recht wordt onderzocht. Bij het vin-

den van een oplossing voor een dergelijk probleem is het goed om als uitgangspunt 

te verwijzen naar de standaardjurisprudentie op een bepaald terrein. Om te komen tot 

een kritische analyse en om argumenten te ontwikkelen voor een andere benadering 

is het echter van belang te verwijzen naar jurisprudentie waarin de spanning tussen 

geldend recht en het in de praktijk gerezen probleem duidelijk naar voren komt. 

Omdat jurisprudentie steeds een oordeel betreft in een concreet geval, kan een rech-

terlijke uitspraak niet worden vergeleken met het resultaat van een meting, zoals dat 

in empirisch onderzoek het geval is. Dit houdt ook in dat de keuze voor jurispruden-

tie altijd een geïnformeerde keuze is; een keuze derhalve die plaatsvindt op grond 

van voorkennis. Zo kan het zijn dat de onderzoeker uit de door hem geraadpleegde 

bronnen kan afleiden dat een bepaald arrest van de Hoge Raad wordt beschouwd als 

het ijkpunt voor de desbetreffende discussie. Ook is mogelijk dat daaruit volgt dat 

een bepaald arrest juist valt buiten de gebruikelijke lijn en om die reden interessant 

is. 

Door de aard van jurisprudentie kan een verwijzing daarnaar niet worden gegrond op 

de “geldigheid”, de “betrouwbaarheid” of de “reproduceerbaarheid” daarvan. Wel is 

het van belang dat een onderzoeker zich realiseert welke factoren de keuze voor de 

door hem gebruikte jurisprudentie bepalen c.q. hebben bepaald. Eveneens is van be-

lang dat hij of zij daarvan verantwoording aflegt in de beschrijving van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. 
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Goed denkbaar is dat over een bepaald onderwerp dermate veel uitspraken bestaan 

dat van een uitputtende verwijzing naar alle uitspraken geen sprake kan zijn, of dat 

dit voor het onderzochte onderwerp niet nuttig is. Indien gekozen wordt voor een 

selectie van arresten waaruit de hoofdlijnen van de heersende leer het beste naar vo-

ren komen en voor een selectie van arresten waaraan argumenten worden ontleend 

voor een oplossing die daarvan afwijkt, is het goed om aan te geven hoe men tot deze 

selectie is gekomen (reden kan bijvoorbeeld zijn dat de arresten die de heersende leer 

ondersteunen behoren tot de “standaardarresten” waarnaar ieder handboek verwijst, 

waarvan de casuspositie voor zeer veel lezers meteen duidelijk zal zijn en die beho-

ren tot de “canon” voor dat rechtsgebied; reden voor de keuze van arresten waaraan 

de argumenten voor een andere benadering worden ontleend, kan zijn dat ook deze 

arresten bij een breed publiek bekend zijn, dat daarin duidelijk naar voren komt wat 

het op te lossen probleem is of juist dat het lijkt alsof er geen probleem bestaat ter-

wijl de gekozen oplossing inconsistent is met de heersende leer, dat de arresten on-

derwerp zijn geweest van reeds gevoerd debat etc). 

Het blijft van belang zich te realiseren dat ook als de gemaakte keuze voor de juris-

prudentie is verantwoord, het een subjectieve keuze betreft. Zelfs de keuze “alle ju-

risprudentie verschenen in tijdperk x, in jurisdictie y, afkomstig van gerecht z” is niet 

vrij van een daaraan voorafgaande beoordeling door de onderzoeker (namelijk; 

waarom dit tijdperk, waarom deze jurisdictie en waarom dit gerecht). En ook in dat 

geval zal de onderzoeker zich ervan bewust moeten zijn hoe hij of zij de “volledige” 

set van uitspraken bewerkt en gebruikt, en zal hij of zij daarvan verantwoording 

moeten afleggen. 

 

4.2 Methode van literatuuronderzoek 

 

Naast het achterhalen van de toepasselijke wetgeving en jurisprudentie is het ook in 

elk juridisch onderzoek noodzakelijk te weten te komen welke de stand van zaken is 

in de heersende leer betreffende het onderzoeksprobleem en welke de diverse opvat-

tingen zijn van vakgenoten in het debat over het probleem. De belangrijkste bronnen 

hiervoor zijn boeken en tijdschriften. In boeken vindt men vaak bijeengebracht de 

stand van kennis op een bepaald themagebied tot een bepaald tijdstip. Vooral tijd-

schriften zijn van belang om actuele informatie over het debat betreffende de onder-

zoeksvraag en de daarin ingenomen standpunten, te verkrijgen.  

Het achterhalen van deze informatie gebeurt door middel van de methode van litera-

tuuronderzoek. Het doel van de toepassing van deze methode is om een zo represen-

tatief of volledig mogelijk overzicht te krijgen van de literatuur over het onderzoeks-

thema. Via een doelmatige keuze van informatiebronnen en het daarin systematisch 

zoeken naar relevante publicaties beoogt de onderzoeker de meest kenmerkende en 

representatieve onderzoeksresultaten en opvattingen van vakgenoten over het onder-

zoeksprobleem te vinden. 

Doelmatigheid en systematiek zijn belangrijke eisen aan het doen van literatuuron-

derzoek. Doelmatigheid in literatuuronderzoek houdt in dat vooral dié informatie-

bronnen worden geselecteerd die qua inhoud, geografie (landen) en periode zijn af-

gestemd op en worden begrensd door de afgebakende vraagstelling van het onder-

zoek; m.a.w. die informatiebronnen die het meest bruikbaar zijn voor een betrouwba-

re en representatieve beantwoording van de onderzoeksvraagstelling. Dus de onder-

zoeker zal hierbij concreet aangeven welke literatuurbronnen (boeken, tijdschriften, 

rapporten, pre-adviezen, etc.) uit welke taalgebieden en uit welke periode hij of zij 

voor zijn onderzoek gebruikt.  
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In deze bronnen gaat de onderzoeker vervolgens systematisch op zoek naar relevante 

publicaties over het onderzoeksonderwerp. Belangrijke hulpmiddelen hiervoor zijn 

bibliografieën, bibliotheekcatalogi, referaattijdschriften (bv Data Juridica), registers 

van lopend onderzoek e.d. in gedrukte of digitale vorm. De groeiende beschikbaar-

heid van full-text tijdschriftbestanden biedt daarnaast een snelle en directe toe-

gangsmethode tot tijdschriftinformatie.  

Het op doelmatige wijze kiezen en raadplegen van deze bibliografische bestanden is 

van groot belang voor het slagen van het literatuuronderzoek. Noodzakelijk hiervoor 

is dat de onderzoeker weet welke bestanden beschikbaar zijn en welke van deze het 

meest bruikbaar zijn voor het vinden van de benodigde literatuurinformatie. 

Overigens, in het algemeen moet de onderzoeker erop bedacht zijn dat tussen de pu-

blicatie van een tijdschriftartikel en de opname hiervan met name in een referaattijd-

schrift enige tijd verstrijkt (vaak zeven tot negen maanden). Daarom zal de onder-

zoeker er goed aan doen de meest recente afleveringen van relevante tijdschriften 

handmatig door te nemen op mogelijk interessante artikelen en eventueel contact op 

te nemen met specialisten op het desbetreffende vakgebied om zich op de hoogte te 

stellen van de meest recente vorderingen op dit gebied. De toenemende beschikbaar-

heid van full-text te raadplegen tijdschriftbestanden lost niet alleen het tijdsprobleem 

van referaattijdschriften op, maar maakt ook de toegang tot tijdschriftinformatie di-

rect, snel en actueel.  

Het systematisch doorzoeken van deze bibliografische bestanden kan het beste ge-

schieden aan de hand van trefwoorden of zoektermen, die kenmerkend zijn voor het 

onderzoeksonderwerp. Het vaststellen van deze zoektermen gebeurt op basis van een 

ontleding van het onderwerp van de vraagstelling in zijn componenten en aspecten. 

Voor deze onderdelen en aspecten worden zoektermen opgesteld. Vervolgens moe-

ten deze termen, afhankelijk van het gekozen bestand, worden vertaald in de taal van 

het bestand, dus in de toegestane zoektermen van het bestand. In de meeste gevallen 

moet hierbij ook gelet worden op synoniemen en spellingsvarianten van de vastge-

stelde zoektermen. Tenslotte worden de zoektermen zodanig gecombineerd in een 

zogenaamd zoekprofiel, dat het zoeken aan de hand van deze combinatie zoveel mo-

gelijk relevante literatuur oplevert. Zo zal bij het zoeken naar literatuur over ‘verlen-

ging van voorarrest’ gebruik moeten worden gemaakt van de zoektermen ‘verlen-

ging’, ‘voorarrest’ en het synoniem hiervan ‘voorlopige hechtenis’, gecombineerd in 

bijvoorbeeld het zoekprofiel: ‘verlenging en (voorarrest of voorlopige hechtenis)’, 

d.w.z. hiermee zoekend naar literatuurverwijzingen waarin zowel de term ‘verlen-

ging’ als de term ‘voorarrest’ of ‘voorlopige hechtenis’ voorkomen. Bij het systema-

tisch zoeken kunnen ook namen van belangrijke auteurs en eventueel belangrijke 

instellingen op het onderzoeksgebied gebruikt worden.  

 

De Bibliotheek Rechtsgeleerdheid van de RU heeft gedetailleerde handleidingen sa-

mengesteld voor het systematisch zoeken naar juridische literatuur, jurisprudentie en 

wetgeving en parlementaire documenten. Deze handleidingen, die regelmatig wor-

den geactualiseerd, zijn te vinden op Blackboard. Daar zijn ook handleidingen te 

vinden voor het gebruik van zoektermen en voor het verwijzen naar elektronische 

bronnen. (Ga naar de startpagina van Blackboard en klik op het tabblad FdR. De 

handleidingen kunnen ook zonder in te loggen op Blackboard benaderd worden via 

https://fdrws.jur.ru.nl/fdrbib/infozoeken.html.) 

De onderzoeker kan zich in deze fase van het zoekproces eventueel ook laten bijstaan 

door de informatiespecialisten van de bibliotheek. Deze specialisten kunnen advise-

ren in  zowel de opstelling van de meest geschikte zoektermen, de vaststelling van de 

https://fdrws.jur.ru.nl/fdrbib/infozoeken.html
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zoekprofielen (combinaties van zoektermen) en het aan de hand hiervan zoeken naar 

literatuur en andere juridische bronnen. 

 

Naast dit gerichte systematische zoekproces hanteert de onderzoeker zo nu en dan 

ook een andere, minder systematische werkwijze om aan literatuur te komen. Het 

betreft hier de zogenoemde ‘sneeuwbalmethode’. Hierbij gaat de onderzoeker uit van 

een recent tijdschriftartikel en maakt dan gebruik van de hierbij gevoegde literatuur-

lijst of voetnoten om andere publicaties over het onderwerp op het spoor te komen. 

Vervolgens worden deze publicaties bekeken op relevante literatuurverwijzingen, 

welke op haar beurt dan ook weer op literatuurverwijzingen kunnen worden door-

zocht. Dit proces kan zo in meerdere achtereenvolgende rondes verlopen. Dit is een 

snelle manier om literatuur te verzamelen. Maar er zijn wel belangrijke nadelen aan 

verbonden. Zo gaat men via deze methode uitsluitend terug in de tijd en vindt men 

geen nieuwere publicaties. Ook dreigt hierbij het grote gevaar van eenzijdigheid bij-

voorbeeld qua taalgebied of subjectieve voorkeur. Daarom vervult de sneeuwbalme-

thode in een systematisch zoekproces alleen een aanvullende rol en zeker geen 

hoofdrol. 

Naast de hierboven besproken methoden van literatuurverzameling is en blijft het als 

aanvulling interessant om ook zomaar ongericht te ‘grasduinen’ (of te ‘browsen’). 

Soms kan dit leiden tot onverwachte vondsten of nieuwe ideeën (‘serendipity’).  

Tot slot, in het onderzoeksverslag dient de onderzoeker in de methodische verant-

woording van het onderzoek steeds expliciet en beargumenteerd aan te geven welke 

keuzen en stappen in het literatuuronderzoek zijn gedaan respectievelijk zijn gezet. 

 

4.3 Methode van rechtsvergelijking 
 

Rechtsvergelijking wordt meestal omschreven als het vaststellen van gelijkenissen en 

verschillen, alsmede het verklaren daarvan, tussen twee of meer rechtsstelsels. Het 

kennisnemen en het beschrijven van een (onderdeel van een) buitenlands rechtsstel-

sel kunnen een etappe zijn in het proces van rechtsvergelijking. 

Rechtsvergelijking is nooit een doel op zichzelf, altijd een middel tot een bepaald 

doel. 

Het primaire doel van de rechtsvergelijking wordt alom gezien in het opdoen van 

inspiratie en in het verbreden van het gezichtsveld. Zij kan dienen ter opvulling van 

leemten in of ter verbetering en aanvulling van de Nederlandse wet, tot het geven van 

voorlichting aan de Nederlandse rechter of voor het aandragen van alternatieve op-

lossingen voor rechtsvragen, die niet bevredigend met behulp van het bestaande Ne-

derlandse recht kunnen worden beantwoord. 

Naast deze doelstellingen kan rechtsvergelijking een bescheidener doel hebben, na-

melijk het gebruik van een gegeven uit een buitenlands rechtsstelsel als argument in 

een debat. Een dergelijk aan de rechtsvergelijking ontleend argument heeft dezelfde 

status als een bijvoorbeeld aan de wetsgeschiedenis of het systeem van de wet ont-

leend argument. 

De onderzoeker dient zich vooraf af te vragen, waarom hij of zij rechtsvergelijkende 

gegevens bij de studie wenst te gebruiken. 

Het gebruik van rechtsvergelijking is tegenwoordig vanzelfsprekend. Toch kan een 

motivering geen kwaad. De onderzoeker dient aan te geven wat de meerwaarde is 

van de rechtsvergelijking voor deze studie. Zo kan de onderzoeker wijzen op: 

- de vergelijkbaarheid van het probleem in het Nederlands recht en in het recht 

waarmee wordt vergeleken of 
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- het feit dat een bepaalde rechtsfiguur in de te vergelijken rechtsstelsels een verge-

lijkbare rol spelen (dit wordt het perspectief van de functionaliteit genoemd). 

Bij rechtsvergelijking is het ook van belang dat de onderzoeker zich beperkt in de te 

kiezen rechtsstelsels en aangeeft waarom juist dit rechtsstelsel ter vergelijking is ge-

kozen. Dit betekent dat de onderzoeker een prognose moet maken met betrekking tot 

de vergelijkbaarheid en de te verwachten resultaten. Zo kan de onderzoeker kiezen 

voor: 

- een rechtsstelsel waarmee al een band aanwezig is, bijv. als het gaat om verduide-

lijking van keuzes die de Nederlandse wetgever heeft gemaakt (band kan histo-

risch zijn: gebaseerd op receptie van het Romeinse recht of het Nederlandse oud 

BW als vertaling van de Franse Cc; maar ook ontstaan zijn door overname van 

een vreemde rechtsfiguur door Nederlandse wetgever of rechter); of 

- een rechtsstelsel waarmee geen band aanwezig is, bijv. bij onduidelijkheid of 

leemte. 

De onderzoeker kan dan wijzen op de vergelijkbaarheid van het probleem, de ver-

gelijkbaarheid van de (sociaal-)politieke ontwikkelingen e.d. De onderzoeker 

dient na te gaan of het hier een typische rechtsfiguur uit het te vergelijken rechts-

stelsel betreft en/of isolatie uit de politieke, culturele, godsdienstige of sociaal-

economische context mogelijk is. 

Op burgerrechtelijk gebied is eveneens inspiratie op te doen uit de resultaten van de 

verschillende Europese ‘Principles’-projecten, bijv. op het gebied van het contracten- 

of trustrecht. Zij beogen een voorbeeld te zijn voor toekomstige Europese regelge-

ving. 

 

Het is van belang dat de onderzoeker voor zichzelf een stappenplan opstelt. 

Een stappenplan 

1. Vaststelling van gelijkenissen en verschillen aan de hand van de bestaande regel-

geving, rechtspraak en literatuur 

a. analyse van het probleem of rechtsfiguur per rechtsstelsel (is beschrijvend van 

aard); 

b. beschrijving van de achterliggende rationes, beginselen of beweegredenen: 

waarom zien het probleem en de oplossing of de rechtsfiguur er juridisch ge-

zien zo uit? Op welke beginselen gaat de oplossing terug? (is beschrijvend van 

aard, maar er zit soms al een keuze van de beschrijver in verborgen). 

2. Eventueel: reïntegratie in eigen omgeving, per rechtsstelsel 

Als behalve de juridische context een bepaalde niet-juridische context van belang 

is (bijv. privaatrechtelijk probleem - de werking van de sociale zekerheid), be-

schrijf die niet- juridische context kort. Denk daarbij aan de specifieke historische 

ontwikkeling, de staatsstructuur, economische invloed, maar ook andere factoren. 

3. Confrontatie van de gelijkenissen en verschillen. 

Leg daarbij afhankelijk van het gekozen doel van de rechtsvergelijking accent op 

de gelijkenissen of de verschillen. Geef zo mogelijk - in het licht van het boven-

staande - een verklaring. 

4. Waardering 

Neem een standpunt in aan de hand van de resultaten van de rechtsvergelijkende 

omzwervingen: kies een wenselijke oplossing! Hoe moet de rechtsregel uitgelegd 

worden? Hoe moet de rechtsvraag beantwoord worden? Hoe zien de contouren 

van een wenselijke wettelijke regel eruit? (denk erom de onderzoeker is niet opge-

leid tot wetgevingsjurist). Maak de keuze die gemaakt wordt, inzichtelijk, zodat 

duidelijk wordt dat het gebruik van rechtsvergelijking inderdaad een meerwaarde 
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heeft gehad. Als de oplossing uit het buitenlandse rechtsstelsel niet overgenomen 

wordt, motiveer dan goed waarom niet, zodat – opnieuw – de waarde van de 

rechtsvergelijkende exercitie blijkt. 

 

4.4 Methode van wetsevaluatief onderzoek 

 

Een in belang toenemende vorm van onderzoek is het wetsevaluatieve onderzoek. De 

groeiende belangstelling houdt verband met de omstandigheid dat verbetering en 

waarborging van de kwaliteit van wetgeving steeds meer nadruk krijgen. Zo is op het 

gebied van de bestuurswetgeving (o.a. milieuwetgeving) regelmatige uitvoering van 

wetsevaluatie wettelijk verplicht. Ook op andere wettelijke terreinen (zoals straf-

recht) neemt het gebruik van evaluatie-onderzoek toe. 

Wet- en regelgeving zijn de belangrijkste instrumenten waarmee een overheid tracht 

sturing te geven aan een samenleving. Maar de vraag is of die overheid met deze 

instrumenten ook steeds werkelijk bereikt wat zij ermee beoogt. Om hier op een we-

tenschappelijk verantwoorde manier achter te komen is evaluatie-onderzoek nodig. 

Omdat dit type van onderzoek zich richt op het doen van feitelijke uitspraken over 

gedragingen en opvattingen naar aanleiding van invoering van wetgeving, en de ver-

zameling van gegevens (b.v. via vragenlijst of interviews) hierop is afgestemd, is hier 

sprake van zogenoemd empirisch onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op waar-

neembare feiten en is vooral gericht op het doen van waarschijnlijkheidsuitspraken 

over causale verbanden. In dit opzicht wijkt dit onderzoekstype principieel af van het 

gebruikelijke juridische onderzoek, dat normatief-interpreterend (gericht op ‘beho-

rens-uitspraken’) van aard is.
10

  

De vraag die bij evaluatie-onderzoek rijst is wat precies moet worden verstaan onder 

evalueren. Als definitie wordt hier gehanteerd: Evalueren bestaat uit (a) het nauw-

keurig in beeld brengen van wat men wil beoordelen en vervolgens (b) het op basis 

hiervan en van beoordelingscriteria uitspreken van een oordeel. Een object of situatie 

in beeld brengen betekent in principe dat dit object of deze situatie nauwkeurig be-

schreven wordt. Soms is een heel speciale vorm van beschrijving nodig, namelijk 

meting. Als men bijvoorbeeld wil weten of een milieuwet ook daadwerkelijk leidt tot 

een schoner milieu, kan men bijvoorbeeld het aantal roetdeeltjes per kubieke meter 

lucht tellen met behulp van speciale meetapparatuur. Vervolgens kijkt men hoe het 

beschrijvingsresultaat (meetresultaat) moet worden beoordeeld. Voor dit beoordelen 

heeft men uiteraard criteria nodig. Door het beschrijvingsresultaat te confronteren 

met de gekozen criteria kan men komen tot een uitspraak (evaluatie) in termen van 

goed of slecht, gunstig of ongunstig, en dergelijke. 

Samenvattend bestaat een evaluatie steeds uit twee componenten: een feitelijke situa-

tie [zie deel (a) van de definitie] en een wenselijke situatie [zie (b) in de definitie]. 

Door beide met elkaar te confronteren ontstaat het evaluatieve oordeel. Een evalua-

tieonderzoeker dient dus steeds voor twee dingen te zorgen, te weten een beschrij-

ving van het object van evaluatie en van criteria op grond waarvan hij of zij een oor-

deel kan formuleren. 

 

Drie belangrijke vormen van evaluatie zijn plan-, proces- en productevaluatie. Toe-

gepast op wetsevaluatie betekenen ze het volgende. Bij planevaluatie bekijkt men 

                                                      
10  Zie: M. Herweijer, ‘Normen en rechtshandelingen: rechtswetenschap als interpreteren en observe-

ren’, in: J.W.L. Broeksteeg & E.F. Stamhuis (red.), Rechtswetenschappelijk onderzoek. Over ob-

ject en methode (CRBS-reeks deel 8), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, p. 53-65. 
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een wetsvoorstel of het voornemen van regelgeving nog vóórdat de wet of de regel-

geving is geëffectueerd of ingevoerd (ook wel ‘ex-ante evaluatie’ genoemd). Proce-

sevaluatie behelst het beoordelen van de feitelijke invoering van de wet of regelge-

ving, alsook de wets- en regelhandhaving. Productevaluatie, de bekendste van de 

drie, omvat een oordeel over de gevolgen of de effecten van de wet of regelgeving, 

dus betreft de werking van de wet nadat deze gedurende enige tijd heeft gefunctio-

neerd (de zogenoemde ‘ex-post evaluatie’). Deze drie vormen van wetsevaluatie 

worden hieronder kort toegelicht, vooral wat betreft de bij deze vormen te hanteren 

criteria. 

Bij een planevaluatie kunnen vier categorieën van criteria worden onderscheiden, te 

weten criteria betreffende (a) het gekozen doel, (b) de gekozen middelen, (c) de ver-

houding tussen doelen en middelen en (d) het rechtssysteem als geheel. Wat het doel 

(ad a) betreft, dit kan bijvoorbeeld niet realistisch zijn of niet geaccepteerd door de 

politiek. Het gaat hier in feite om de mogelijkheid respectievelijk de noodzaak voor 

wet- of regelgeving. Ook kan het zijn dat het doel op zich wel relevant is, maar niet 

urgent genoeg zodat de voorkeur moet worden gegeven aan andere doelen met een 

hogere prioriteit. Ook kan het zijn dat het doel niet helder is geformuleerd. 

Ook bij de middelen (ad b) kunnen er problemen zijn. Sommige middelen zijn poli-

tiek of ethisch niet acceptabel, andere middelen zijn te duur of hebben ongunstige 

neveneffecten, en dergelijke. Natuurlijk dient een evaluator ook te letten op de com-

binatie doel-middelen (ad c). Leiden de middelen wel tot het gewenste doel? Schiet 

men met deze middelen niet zijn doel voorbij? Zijn er betere of goedkopere middelen 

waarmee vermoedelijk hetzelfde effect kan worden bereikt? Criteria ontleend aan het 

rechtssysteem (ad d) zijn rechtsbeginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, het 

beginsel van individuele rechtsbedeling, noodzakelijkheid en handhaafbaarheid. Tot 

slot kan in dit kader ook gekeken worden naar samenhang met andere wet en regel-

geving en rechtspraak, met de Grondwet en met het internationale recht.  

Bij procesevaluatie kijkt de onderzoeker naar de kwaliteit van het proces van invoe-

ring of effectuering van de wet of regelgeving. Hier kan de evaluator criteria hante-

ren zoals de kwantiteit en kwaliteit van inspanningen die worden/zijn verricht door 

hen die moeten zorgen voor invoering. Verder kan gekeken worden naar de mate 

waarin de wet en regelgeving bekend zijn bij, respectievelijk geaccepteerd worden 

door het publiek. Ook de mate waarin mensen over voldoende middelen beschikken 

om de wet te kunnen naleven is van belang. Als de overheid bijvoorbeeld wil dat glas 

van het overige afval wordt gescheiden, en er zijn geen glasbakken voorhanden, dan 

is dit een obstakel om aan de wens van de overheid te voldoen.  

Daarnaast dient men in het kader van een procesevaluatie te kijken naar de kwantiteit 

en kwaliteit van wetshandhaving. Is er voldoende controle op naleving? Zijn er vol-

doende positieve prikkels voor burgers om de wet na te leven? Zijn er voldoende 

sancties om naleving af te dwingen? 

Bij productevaluatie kijkt men of met de wet- of regelgeving daadwerkelijk wordt 

bereikt wat de wetgever, respectievelijk de overheid ermee op het oog had. Dit is 

zoals gezegd verreweg de meest bekende vorm van evaluatie. Het geval hierboven 

van beoordeling van het effect van een milieuwet op het milieu is er een voorbeeld 

van. Men noemt deze vorm van productevaluatie ook wel effectmeting. Wat hier ge-

beurt, is dat een situatie die optreedt nadat de milieuwet is ingevoerd (ex post) wordt 

beschreven, in dit geval gemeten, waarna deze situatie wordt vergeleken met het mi-

lieu vóórdat de wet werd ingevoerd (ex ante). Deze vergelijking mondt vervolgens 

uit in een beoordeling van de werking van deze milieuwet. Als beoordelingscriterium 

geldt dan vaak een norm, die in de wet is vastgelegd en waaraan een ex post situatie 
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moet voldoen, wil het oordeel over de werking van de wet positief zijn. Als de ver-

vuiling ex post minder is dan ex ante en voldoet aan de gestelde norm, dan luidt het 

oordeel in principe positief.  

Een zeer lastig punt in een productevaluatie is wat wel wordt aangeduid met de cau-

saliteitsvraag. Het is heel goed mogelijk dat nadat een wet is ingevoerd er sprake is 

van een verbetering in de zin dat men dichter in de buurt komt van de ex post situatie 

zoals de wetgever die beoogde. Men spreekt dan van doelbereiking. Maar daarmee is 

nog niet gezegd dat deze doelbereiking ook het gevolg is van de wetgeving. Er kun-

nen heel goed andere oorzaken zijn die dit in de hand gewerkt hebben. Men duidt 

deze ook wel aan met externe oorzaken. Als er bijvoorbeeld sprake is van een toe-

name in milieuvriendelijk handelen van burgers hoeft dit niet het gevolg te zijn van 

een kort daarvoor ingevoerde wet terzake. Het kan ook zijn dat er zich onlangs een 

milieuramp in de omgeving heeft voorgedaan, waardoor mensen zijn gaan nadenken 

en zich meer bewust werden van het belang van een schoon milieu. Een onderzoeker 

die belast is met een (wets)effectevaluatie dient dan ook altijd te speuren naar dit 

soort alternatieve verklaringen ofwel externe oorzaken. Indien en voor zover die er 

zijn dient hij of zij hiermee rekening te houden bij een (causale) interpretatie van, 

respectievelijk deze te verdisconteren in de eventueel gevonden verschillen tussen 

een ex ante en ex post situatie. 

Tot nu toe werd een inzicht gegeven in verschillende vormen van evaluatie en bijbe-

horende criteria. Nog een enkel woord over de uitvoering van een evaluatieonder-

zoek. Zoals al gezegd gaat het hier om empirisch onderzoek, dat wil zeggen onder-

zoek waarbij de onderzoeker zich baseert op zintuiglijk waargenomen feiten. Deze 

feiten betreffen hier met name de beschrijving respectievelijk meting van een ex ante 

en een ex post situatie. In jargon worden deze ook wel kort aangeduid als nul- en 

nameting. Hier maakt de onderzoeker gebruik van bekende methoden van gegevens-

verzameling zoals een schriftelijke vragenlijst (enquête) voor, of interviews met, 

allerlei betrokkenen. Zo kan een onderzoeker aan uitvoerings-ambtenaren vragen 

stellen over hun inspanningen voor wetshandhaving, welke problemen ze daarbij zijn 

tegengekomen en hoe ze die hebben proberen op te lossen (procesevaluatie). Ook 

mogelijk zijn eigen observaties. Bijvoorbeeld meelopen met een ambtenaar die bezig 

is met controle op naleving van brandvoorschriften in een gemeente (procesevalua-

tie). Ook kan men gebruik maken van allerlei documenten en door anderen verza-

melde (statistische) gegevens (bv. van het CBS). Voorbeelden zijn jaarverslagen van 

instellingen en bedrijven, administratieve stukken van klachtenbalies van organisa-

ties, politierapporten, archieven van rechtbanken, politiestatistieken en dergelijke. 

Het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek vereisen specialistische kennis 

en vaardigheden. Indien de juridisch onderzoeker van empirische onderzoeksmetho-

den gebruik wil maken, dient hij of zij zich hierin vooraf te bekwamen, of een beroep 

te doen voor ondersteuning op specialisten in de methoden en technieken van soci-

aal-wetenschappelijk onderzoek. 

 

Tenslotte, een opmerking over ‘onderzoeksmethoden’ in het onderzoeksverslag: 

De door de onderzoeker gemaakte keuzes met betrekking tot de te gebruiken onder-

zoeksmethode(n) worden in het onderzoeksverslag in het hoofdstuk “Inleiding” on-

der het kopje “Methodologie van het onderzoek” weergegeven en verantwoord. 
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5. Checklist bij het maken van een onderzoeksplan 
 

In het voorgaande zijn telkens per onderdeel vragen en aandachtspunten weergege-

ven, welke de onderzoeker er toe moeten brengen om expliciete en verantwoorde 

keuzes te maken bij het methodologische ontwerp van zijn onderzoek. 

Als samenvattende hulp bij het maken van een dergelijk ontwerp (ook in het kader 

van het maken van een onderzoeksvoorstel) worden in deze laatste paragraaf de be-

langrijkste vragen en aandachtspunten per stap bij het maken van een onderzoeksplan 

nog eens kort en bondig op een rij gezet. Deze opsomming kan dan gebruikt worden 

als een checklist. 

 

Stap 1: Probleemanalyse 

De onderzoeker die aan het begin staat van een onderzoek, moet zichzelf achtereen-

volgens de volgende vragen stellen betreffende de te onderzoeken probleemsituatie:  

1. Wat is de feitelijke situatie of ontwikkeling, die als problematisch wordt be-

schouwd? Welke feitelijke gegevens of argumenten onderbouwen deze feitelijke 

constatering? Uit welke bronnen wordt geput voor deze onderbouwing? 

2. Welke zijn de redenen waarom deze toestand of ontwikkeling problematisch 

wordt gevonden? Expliciteer in dit verband ook de eigen opvatting en het eigen 

standpunt betreffende wat (on)wenselijk wordt gevonden (de eigen voorkeur) en 

geef hierbij de redenen. 

3. Wie is de belangrijkste probleemhebber en waarom?  

 

In het onderzoeksverslag worden onder het kopje “Aanleiding en probleemachter-

grond van het onderzoek” in het hoofdstuk “Inleiding” de antwoorden op deze vra-

gen door de onderzoeker weergegeven.  

 

Stap 2: Formulering van de probleemstelling 

In de volgende stap na de probleemanalyse dient de onderzoeker een vraagstelling en 

een verantwoording hiervan te formuleren, welke tezamen de probleemstelling vor-

men van het onderzoek.  

Wat de vraagstelling betreft: 

1. Is de vraagstelling weergegeven en in een expliciete vragende vorm geformu-

leerd? 

2. Is de vraagstelling duidelijk afgestemd op de in de probleemanalyse geschetste 

problematiek van het onderzoek; m.a.w. levert de beantwoording van de vraag-

stelling die kennis en inzichten op die direct nuttig en nodig zijn voor het oplossen 

(van een deel) van de problematiek? 

3. Is uit de formulering van de vraagstelling direct duidelijk welk type vraag of wel-

ke beoogde kennis (systematische beschrijving, kritische beoordeling) centraal 

staat? 

4. Is de vraagstelling inhoudelijk specifiek geformuleerd, zowel wat betreft het on-

derwerp als de juridische invalshoek; m.a.w. is de vraagstelling goed inhoudelijk 

afgebakend?  

5. Is uit de vraagstelling af te leiden welke onderzoeksmethode(n) nodig zijn? 

6. Is de vraagstelling helder en ondubbelzinnig geformuleerd, m.a.w. zijn de begrip-

pen en formuleringen precies, eenduidig en duidelijk qua betekenis? Ga bij elke 

gebruikte term of formulering na, wat er precies en concreet onder verstaan wordt, 

bv. bij het gebruik van termen als “mogen”, “kunnen”, “voldoen“, “goed“, “vol-

doende“, “wenselijk”, etc. 
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7. Is expliciet aangegeven en verantwoord hoe de vraagstelling is ingebed in het 

desbetreffende bredere onderzoeksgebied en hoe zich de vraagstelling verhoudt 

tot eerder onderzoek op dit terrein? 

 

Wat de verantwoording betreft: 

1. Waarom wordt dit onderzoek gedaan; welke bijdrage zal met dit onderzoek gele-

verd worden aan het oplossen van het geanalyseerde probleem? 

2. Wat is het belang of de relevantie (maatschappelijk en/of wetenschappelijk) van 

dit onderzoek? 

In het onderzoeksverslag worden onder het kopje “Probleemstelling” en de subkop-

jes ‘Vraagstelling” en “Verantwoording en relevantie van het onderzoek” in het 

hoofdstuk “Inleiding” door de onderzoeker deze vragen beantwoord. 

 

Stap 3: Formulering van deelvragen 

In de volgende stap worden deelvragen of onderzoeksvragen afgeleid uit de centrale 

vraagstelling. Richtinggevend voor het afleiden van onderzoeksvragen is de vraag 

welke kennis in welke volgorde nodig is voor de beantwoording van deze centrale 

vraag.  

Op deze bepaling van de volgorde is de te maken hoofdstuk- en paragraafindeling 

van het onderzoeksverslag gebaseerd. Ook levert deze volgorde de grondslag voor de 

fasering van de onderzoeksactiviteiten en de daarop afgestemde tijdsplanning van het 

onderzoek. In die zin vorm het geheel van deelvragen de kern van het onderzoeks-

plan. 

De belangrijkste criteria waaraan het geheel van deel- of onderzoeksvragen moet 

voldoen, zijn opgenomen in de volgende vraagpunten:  

1. Zijn de geformuleerde deelvragen direct logisch afleidbaar uit de centrale vraag en 

zijn ze in die zin onmisbaar voor de beantwoording van deze centrale vraag? 

2. Zijn de deelvragen zo geformuleerd dat zij direct onderzoekbaar zijn, d.w.z. zijn 

zij zo concreet en specifiek geformuleerd dat direct duidelijk is welke kennis no-

dig is en hoe deze verkregen kan worden (wat en hoe onderzocht moet worden)? 

3. Zijn de deelvragen onderling logisch samenhangend, d.w.z. bouwt de beantwoor-

ding van de ene vraag logisch voort op de beantwoording van de andere vraag en 

leidt dit uiteindelijk in een logische volgorde tot de beantwoording van de centrale 

vraag? 

 

De deelvragen worden in het onderzoeksverslag vaak in het hoofdstuk “Inleiding” 

onder het kopje “Inhoudelijke opzet van het onderzoek” weergegeven. Hierbij wordt 

dan ook de hoofdstukindeling aangegeven en kort toegelicht. 

 

Stap 4: Keuze van onderzoeksmethode(n) 

Wanneer de deel- of onderzoeksvragen zijn geformuleerd, is de volgende stap de 

keuze van de voor de beantwoording van elke onderzoeksvraag geschikte onder-

zoeksmethode, d.w.z. dié methode met behulp waarvan op systematische en contro-

leerbare wijze gegevens verkregen en verwerkt worden die nodig zijn voor de be-

antwoording van de onderzoeksvraag. De te kiezen onderzoeksmethode dient dus 

goed afgestemd te zijn op de uit de onderzoeksvraag voortvloeiende benodigde ge-

gevens.  

De gegevensbronnen, waarvan de juridisch onderzoeker doorgaans gebruik maakt, 

zijn de geldende rechtsregels, de jurisprudentie en de heersende rechtsleer(zoals 

weergegeven in de literatuur). Ook maakt de juridisch onderzoeker vaak gebruik van 
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rechtsvergelijkende informatie, terwijl de rechtssociologisch georiënteerde onder-

zoeker zich vooral bezighoudt met empirische gegevens, verzameld met behulp van 

verschillende waarnemingstechnieken zoals interview, vragenlijst en observatie.  

Aansluitend bij de diverse voor juridisch onderzoek relevante gegevensbronnen zijn 

in deze Handreiking in het kort de volgende onderzoeksmethoden behandeld: 

- de methode van jurisprudentie-onderzoek; 

- de methode van literatuuronderzoek; 

- de methode van rechtsvergelijking; en 

- de methode van wetsevaluatief (empirisch) onderzoek (plan-, proces- en produc-

tevaluatie). 

 

De belangrijkste vragen die de onderzoeker zich ten aanzien hiervan moet stellen, 

zijn de volgende: 

1. Welke onderzoeksmethode(n) wordt of worden gekozen en waarom? Hoe van-

zelfsprekend dit ook lijkt -met name in geval van jurisprudentie- en literatuuron-

derzoek-, toch blijft het belangrijk dat de onderzoeker zich bewust is van de keuze 

die hij of zij maakt, en aangeeft en verantwoordt hoe nodig het gebruik van deze 

methode(n) (bv rechtsvergelijking) is in verband met de vraagstelling. 

2. Welke keuzes (afbakeningen) worden bij het gebruik van de onderzoeksmetho-

de(n) gemaakt binnen de gegevensbronnen (bv qua periode, rechtstelsels, geogra-

fisch gebied, rechtsprekende instanties, respondenten, kenmerken van responden-

ten etc.) en waarom? Deze vraag impliceert dat de onderzoeker zijn of haar onder-

zoekskeuzes expliciteert en verantwoordt. 

 

In het onderzoeksverslag worden onder het kopje “Methodologie van het onderzoek” 

in het hoofdstuk “Inleiding” door de onderzoeker deze vragen beantwoord. 
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