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6 Resultaten van de analyse van Nederlandse 
verslagen van rechtsvergelijkend onderzoek 

1 Doel 

1.1 Spreekt de auteur over het doel van het onderzoek? 

In de meeste van de onderzochte preadviezen' geven de auteurs op een of andere wijze aan 
welk doel2 zij aan hun rechtsvergelijkend onderzoek verbonden hebben. Zo niet in de inlei
ding, dan doen zij het wel in de uiteenzetting of de conclusie van het onderzoek. Slechts in 
vier studies wordt in geen enkel onderdeel van het onderzoek naar het doel verwezen. In de 
hierna volgende analyse zijn uiteraard alleen die verwijzingen opgenomen waarin gesproken 
wordt van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek. Er zijn, met andere woorden, 
alleen die uitspraken over het doel van het onderzoek opgenomen waarin de auteur zijn 
verwachtingen aangeeft met betrekking tot hetgeen de vergelijking van de in zijn onderzoek 
opgenomen stelsels zal opleveren. Doelen die aan ieder (vergelijkend) onderzoek inherent 
zijn, zijn niet opgenomen. Er valt hierbij te denken aan uitspraken die het vergelijken zelf 
of het verzamelen van materiaal als doel noemen.3 Voorbeelden van dergelijke omschrij
vingen van het onderzoeksdoel vindt men in de studies III en XXX: 

'Doel van deze studie is situaties op te sporen waarin administratiefrechtelijke organen bij de 
uitoefening van hun publiekrechtelijke bevoegdheden beperkt worden doordat zij in het verleden 
een bepaalde houding hebben aangenomen' (III, p. 102). 

'Doel van dit preadvies is daarom het — in kort bestek — in kaart brengen van de verschillen en 
overeenkomsten met betrekking tot het onderhavige vraagstuk in het (West)duitse, Franse en 
Engelse recht' (XXX, p. 4). 

Bijlage 1 bevat een lijst met de geselecteerde en geanalyseerde 'Geschriften van de Nederlandse Vereniging 
voor Rechtsvergelijking'. In dit hoofdstuk wordt naar deze studies verwezen door middel van de Romeinse 
cijfers waarmee zij in bijlage 1 worden aangeduid. Zie voor de motivering van de selectie van deze studies 
hoofdstuk 5. 
De door de auteurs of interveniënten gegeven omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in respec
tievelijk hun of door hen besproken onderzoek en hun oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelij
king in ditzelfde onderzoek zijn per studie opgenomen in bijlage 4. Verkorte omschrijvingen hiervan vindt men 
in bijlage 6. 
Deze twee typen doelen lijken sterk overeen te komen met de door Grosheide en Van der Velde in hun pread
vies genoemde doelen van rechtsvergelijking. Zij stellen dat 'binnen de kring der comparatisten aan het begrip 
doel tweeërlei inhoud wordt gegeven' (XVIII, p. 8). Zij onderscheiden een doel in taakstellende en een doel 
in methodische zin. Het doel in taakstellende zin komt overeen met het doel als opgevat in dit onderzoek. Het 
doel van de vergelijking in methodische zin omschrijven de auteurs als: 'kennisvergaring, kennis van formele 
rechtsregels, kennis van het materiële rechtssysteem waarin deze rechtsregels zijn opgenomen, en kennis van 
de maatschappelijke betrekkingen die door dit rechtssysteem worden geregeld' (XVIII, p. 8). Deze omschrijving 
komt overeen met hetgeen ik juist niet als doel van de rechtsvergelijking zou willen opvatten. Het gaat hier 
mijns inziens om een doel met betrekking tot de wijze van uitvoering van de rechtsvergelijking. 
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De wijze waarop en de plaats waar het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek belicht 
wordt, verschillen echter in de onderzochte preadviezen. De wijzen van omschrijven heb ik 
onderscheiden in impliciet en expliciet. De plaatsen in de tekst van de preadviezen waar 
deze omschrijvingen wel of niet te vinden zijn, heb ik onderverdeeld in inleiding en uiteen
zetting/conclusie. Indien mogelijk is tevens het verslag van het debat over het preadvies 
geraadpleegd. 

Van de vijfendertig studies waarin verwijzingen te vinden zijn, bevat ongeveer de helft 
(16)4 expliciete uitspraken over het doel van het rechtsvergelijkend onderzoek. Deze uitspra
ken vindt men in vier5 gevallen zowel in de inleiding als in de uiteenzetting. In de meeste 
studies (11)6 vindt men ze echter alleen in de inleiding. Slechts in één studie (II) is de 
expliciete verwijzing alleen in de uiteenzetting te vinden. 

In verreweg de meeste gevallen zijn deze expliciete verwijzingen naar het doel van het 
onderzoek ingebed in de tekst van de inleiding en/of de uiteenzetting. Slechts in vier geval
len worden aparte paragrafen aan de bespreking van het doel van de rechtsvergelijking be
steed. In IV wordt deze paragraaf alleen met een nummer aangeduid maar in de overige drie 
gevallen dragen de paragrafen duidelijke koppen zoals: 'Doel van rechtsvergelijking' en 
'Doel van preadvies' (XIV); 'Doelstelling van het onderzoek' en 'Doel van de rechtsver
gelijking' (XVIII); 'Doel en methode' (XXXIV). 

In zeven7 van de zestien studies waarin expliciete verwijzingen voorkomen, vindt men in 
hetzelfde of een ander gedeelte van de tekst tevens impliciete verwijzingen. Enkel impliciete 
verwijzingen treft men in negentien8 studies aan. 

Van de in totaal zevenentwintig impliciete verwijzingen, treft men er twaalf alleen in de 
inleiding aan9 en tien alleen in de uiteenzetting.10 De vijf" overige uitspraken zijn zowel 
in de inleiding als in de uiteenzetting te vinden. 

Van de zevenenentwintig studies waarvan het debat gepubliceerd is,12 wordt in negentien 
gevallen geen opmerking over het doel van het onderzoek gemaakt.'3 In acht14 gevallen 
wordt er dus wel over het doel gesproken. Dit gebeurt in alle acht gevallen expliciet door 
de interveniënt,15 de preadviseur16 of door beiden17. 

4 II, IV, VI, VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, xvm, XIX, XXIV, xxv, XXX, XXXIV, XXXVIII. 
5 VI, XVIII, XIX, XXXIV. 
6 iv, vin, ix, xii, xiv, xv, xvi, xxiv, xxv, xxx, xxxvm. 
7 VIII, IX, XIV, XV, XVI, xxrv, xxv. 
8 I, V, VII, XI, XIII, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, XXXIII, XXXV, 

XXXVI, XXXVII. 
9 VIII, IX, XI, XVII, XX, XXII, XXVII, XXXI, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 
io i, vu, xiii, xiv, xv, xvi, xxrv, xxv, xxix, xxxm: 
11 V, XXI, XXIII, XXVI, xxvni. 
12 Zie hoofdstuk 5 § 3 nt. 11 voor een opsomming van de studies waarvan geen verslag van het debat gepubli

ceerd is. 
13 Niet in aanmerking genomen zijn de verwijzingen naar het doel die zijn gemaakt in relatie tot een oordeel over 

het nut van het onderzoek. Deze verwijzingen komen in § 1.3 aan de orde. 
14 i, ix, XIII, xvm, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXIX. 
15 XIII, XVIII. 
16 I, IX, XXXI, XXXIV, XXXIX. 
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Bij de hierboven met betrekking tot het debat genoemde getallen zal in het oog gehouden 
moeten worden dat deze enkel gebaseerd zijn op de debatten waarvan een verslag gepu
bliceerd is. Er zal dus slechts betrekkelijke waarde aan toegekend kunnen worden. 

Uit het voorafgaande is gebleken dat in bijna de helft van de onderzochte studies in ver
schillende delen uitspraken over het doel van het onderzoek worden gedaan. Een vraag die 
dan opkomt is in hoeverre de in één studie gegeven omschrijvingen van doeleinden consis
tent zijn. In dit kader heb ik onderzocht of de gepresenteerde doelen in de verschillende de
len van een studie identiek, (on)gelijksoortig of tegenstrijdig zijn. De studies waarin slechts 
in één van de delen (inleiding, uiteenzetting of debat) over het doel gesproken wordt, wor
den hier uiteraard niet besproken. Ik zal aandacht besteden aan de studies waarin ofwel in 
alle delen over het doel gesproken wordt (dit blijkt alleen het geval te zijn in de preadviezen 
XVIII en XXXIV) ofwel in de inleiding en uiteenzetting (in 13 studies18), of in de inlei
ding en het debat (in 2 studies19) of in de uiteenzetting en het debat (in 3 studies20) aan
dacht aan het doel besteed wordt. 

Hoewel het niet altijd eenvoudig is te bepalen of, en in welke mate de beschrijvingen van 
de doelen in de verschillende delen van de studie wel of niet met elkaar overeenkomen, kan 
vrij zeker gesteld worden dat — op één uitzondering na - tegenstrijdigheden niet voorkomen. 
De uitzondering betreft studie XIV waarin de auteur in de inleiding expliciet stelt niet de 
pretentie te hebben een rechtstreekse bijdrage aan het consumentenrecht te leveren. In de 
uiteenzetting doet de auteur echter wel enige concrete aanbevelingen voor het Nederlandse 
recht gebaseerd op door hem naar voren gebrachte rechtsvergelijkende gegevens.21 De 
ongelijksoortige (inclusief de tegenstrijdige) omschrijvingen en de gelijksoortige (inclusief 
de identieke) omschrijvingen zijn in gelijke mate aanwezig (ieder in 12 studies). Naast de 
reeds genoemde tegenstrijdige omschrijving, vindt men in elf studies omschrijvingen die in 
meer of mindere mate van elkaar afwijken.22 Hierbij moet gezegd worden dat het meestal 
om uiterst kleine verschillen gaat. Als voorbeeld geef ik de (impliciete) doelomschrijvingen 
van studie V in achtereenvolgens de inleiding en de uiteenzetting weer: 

'Niet alleen immers in het huidige wetgevende stadium, maar ook bij de toepassing van de tot 
stand gekomen wettelijke regeling, zal het van betekenis zijn na te gaan, hoe de nieuwe ven
nootschap elders is geregeld' (V, p. 10). 

'Het is dan ook de hoop van de schrijver van dit preadvies, dat zijn beschouwingen er toe mogen 
bijdragen dat onze thans zo haastige wetgever een ogenblik de pas markeert om zich te bezinnen 

17 XXXIII. 

is v, vi, xiv, xv, xvi, xix, xxi, xxra, xxiv, xxv, xxvi, xxvm, xxx. 
19 IX, XXXI. 
20 I, VIJL XXXIII. 
21 Of hier sprake is van tegenstrijdigheid of niet, hangt af van de interpretatie van de woorden 'concrete bijdrage'. 

Wanneer er uitgewerkte wetsvoorstellen mee bedoeld worden, is hier inderdaad geen sprake van tegen
strijdigheid. Wordt hier echter onder 'concrete bijdrage' verstaan het aanwijzen van zwakke punten in het Ne
derlandse recht die verbetering behoeven waarbij het buitenlandse recht als voorbeeld aangewezen wordt, dan 
- en mijns inziens is dat hier het geval — kan van een tegenstrijdigheid gesproken worden. 

22 i, v, ix, xvi, xxi, xxni, xxv , xxvm, xxxi , xxxiii, xxxrv. 
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op een regeling, die de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Nederlandse recht 
een eigen met die van verwante vormen in het buitenland overeenstemmende plaats geeft in ons 
rechtsstelsel' (V, p. 72). 

Verder treft men in zes studies23 vrijwel identieke beschrijvingen van de doelen aan en 
tevens in zes studies overeenkomstige beschrijvingen.24 Een voorbeeld van identieke om
schrijvingen van het onderzoeksdoel ziet men in de inleiding en uiteenzetting van preadvies 
VI: 

'In een slothoofdstuk wordt de balans opgemaakt, in het bijzonder ten einde te kunnen vaststellen 
of er voor ons land lering kan worden getrokken uit ervaringen elders' (VI, p. 12). 

'Veeleer is het zaak om te bezien of voor ons land lering kan worden getrokken uit het in dit 
preadvies aangedragen rechtsvergelijkende materiaal' (VI, p. 77). 

Een voorbeeld van een gelijksoortige omschrijving ziet men in de inleiding en uiteenzetting 
van preadvies XXVI: 

'In het slothoofdstuk zal naar aanleiding van de vergelijking gepoogd worden enkele voorstellen 
te doen tot verbetering van het Nederlandse stichtingenrecht' (XXVI, p. 104). 

'Een oordeel over de buitenlandse stelsels in hun geheel kan en wil ik niet geven. De vergelijking 
kan er wel toe leiden om het Nederlandse recht kritisch te bezien' (XXVI, p. 172). 

'Naar ik hoop, draagt dit preadvies ertoe bij om het belang van een goede regeling van deze 
materie te benadrukken. De aanpassingswetgeving in verband met de invoeringswetten Boeken 3, 
5, en 6 NBW zou een goede gelegenheid zijn om de wettelijke regeling op dit punt te verbeteren' 
(XXVI, p. 176). 

Sommige van de hierboven genoemde studies bevatten combinaties van verscheidene soorten 
omschrijvingen.25 De reden hiervoor is dat in een aantal studies in één gedeelte van de 
tekst niet één maar twee doelen worden aangewezen. 

1.2 Welke doelen worden genoemd? 

In deze paragraaf ga ik in op de inhoud van de door de auteurs26 genoemde doelen. In 
tabel A en B van bijlage 6 heb ik de omschrijvingen van de in de preadviezen aangegeven 
doelen verkort weergegeven. Tabel A geeft een overzicht van de doelen per onderdeel van 
elke studie; tabel B geeft een overzicht van alle genoemde doelen in alfabetische volgorde. 

23 I, VI, XV, XIX, XXIV, XXX. 
24 IX, XV, XVI, XVIII, XXVI, XXXIII. 
25 Dit verklaart waarom het totaal aantal studies dat gespecificeerde omschrijvingen bevat (24) groter is dan het 

aantal studies dat in verschillende delen van de tekst naar het doel van de rechtsvergelijking verwijst (20). 
26 Ik ga niet na of de genoemde doelen overeenkomen met mijn perceptie van het doel zoals ik die uit de behan

deling van het onderwerp in het preadvies heb begrepen. 
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Hier wil ik echter de inhoud van de doelen op meer systematische wijze weergeven. Nu zijn 
er verscheidene mogelijkheden om de verschillende doelen te systematiseren. Een voor de 
hand liggende mogelijkheid zou zijn de verschillende doelomschrijvingen in hun geheel 
onder bepaalde categorieën te brengen. De uitvoering hiervan stuit echter op een belangrijk 
bezwaar. De doelomschrijvingen hebben namelijk in de meeste gevallen een complexe 
opbouw bestaande uit een aanduiding van een activiteit (bijvoorbeeld 'verbetering'), van het 
object (bijvoorbeeld 'het aansprakelijkheidsrecht') en een aanduiding van de reikwijdte van 
activiteit en object (bijvoorbeeld 'de in het onderzoek betrokken stelsels'). De doelomschrij
vingen waar het hier om gaat, bevatten verschillende activiteiten, objecten en reikwijdten 
in verschillende combinaties. De categorieën waar deze doelomschrijvingen in hun geheel 
onder zouden moeten vallen, zouden gericht moeten zijn ofwel op één bepaald aspect ofwel 
op alle relevante aspecten. Een keuze van eerstgenoemde categorieën zou tot gevolg hebben 
dat de verschillen op het terrein van de andere onderdelen niet duidelijk naar voren zouden 
komen; een keuze van de laatstgenoemde categorieën zou echter betekenen dat er ongeveer 
evenveel categorieën als doelomschrijvingen onderscheiden zouden kunnen worden. Met 
beide opties zouden we het doel van de systematisering, het vergroten van het inzicht in de 
omschrijvingen van de nagestreefde doelen, voorbijschieten. 

Om dit bezwaar te vermijden heb ik ervoor gekozen niet de omschrijvingen in hun 
geheel te categoriseren, maar per onderdeel. Aldus heb ik getracht om een bepaald aspect 
van de verkorte doelomschrijving centraal stellen, de omschrijvingen van de doelen eraan 
te toetsen, en op grond daarvan verschillende groepen te onderscheiden. 

In de eerste plaats heb ik, op grond van de reikwijdte van het doel, onderscheid gemaakt 
tussen vier (hoofd)groepen: (1) doelen gericht op het eigen rechtsstelsel ('autocentrische' 
doelen); (2) doelen gericht op alle in het onderzoek betrokken stelsels ('pancentrische' doe
len); (3) 'onbegrensde' doelen (niet stelsel-gerichte doelen / doelen gericht op de 'pure' 
wetenschap); en tenslotte (4) doelen gericht op een supranationaal samenwerkingsverband 
waarvan de onderzochte stelsels deel uitmaken. Tabel 1 geeft de hierboven genoemde 
categorieën van doelen weer in volgorde van frequentie.27 Het valt op dat veruit het groot
ste gedeelte van de in de preadviezen aangeduide doelen autocentrisch zijn. 

27 Het getal dat de frequentie van een aspect van een doelomschrijving weergeeft, duidt het aantal studies aan 

waarin dat aspect naar voren wordt gebracht. Het gaat hier dus niet om de reële frequentie van het aspect. Dat 

zou namelijk betekenen dat wanneer in één studie doel-aspect x tweemaal in de inleiding en éénmaal in de uit

eenzetting omschreven wordt, eenzelfde frequentie-getal in de tabel verschijnt als wanneer in drie studies doel-

aspect y alleen in de inleiding genoemd wordt. Hier is de voorkeur gegeven aan de weergave van het aantal 

studies dat het aspect van het doel in kwestie noemt, omdat deze informatie het interessantst lijkt. De weergave 

van de reële frequentie zou mijns inziens in dit kader geen belangrijke informatie toevoegen. 
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Tabel 1: Reikwijdte 

1. autocentrisch 
2. pancentrisch 
3. onbegrensd 
4. gericht op supranationaal samenwerkingsverband 

Het tweede aspect dat ik uit de omschrijvingen gelicht heb, betreft de belangrijkste activiteit 
waarop het doel gericht was. De activiteit die het meest genoemd wordt is de verbetering 
van het recht. De activiteit lering trekken voor het recht, die inhoudelijk sterk op verbetering 
van het recht lijkt, komt op de tweede plaats. Op geringe afstand volgt daarna de verbetering 
van inzicht. Niet vaak, maar toch een paar maal, worden activiteiten naar voren gebracht als 
het leveren van een bijdrage aan een discussie, het oplossen van een (rechts)probleem, 
evalueren (toetsen) en het bezinnen op bijvoorbeeld de juistheid van een wetsontwerp. 
Activiteiten die slechts in één studie worden genoemd, zijn hulp bij harmonisatie, kennisver
meerdering, illustreren en de uitwerking van een vergelijkingskader ('maat van vergelij
king')- Tabel 2 geeft de omschrijvingen van de activiteiten weer in volgorde van frequentie. 

28 I, II, IV, V, VI, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXIV, XXXV. 

29 VII, XXVII, XXXI, XXXVII, XXXVIII. 
30 IX. 
31 XXXIV, XXXVI. 
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Tabel 2: Activiteit 

1. verbetering recht 1332 

2. lering trekken 1033 

3. verbetering inzicht g34 

4. bijdrage discussie 435 

5. oplossen 4 3 6 

6. evaluatie 337 

7. bezinnen 2 3 8 

8. hulp bij harmonisatie l39 

9. kennisvermeerdering l40 

10. illustreren l41 

11. uitwerking 'maat van vergelijking' j42 

Plaatst men deze activiteiten op een hoger abstractieniveau dan zou men hen kunnen terug
brengen tot de begrippen 'vorming' en 'reflectie'. Ik zal hier in hoofdstuk 7 nader op 
ingaan.43 

Het object waarop het doel gericht was, vormt het derde en laatste aspect van de omschrij
vingen van de doelen. In verreweg de meeste gevallen is het object waarop het doel gericht 
is 'het recht' in het algemeen. Op vrij grote afstand komen dan het (rechts)probleem of 
(rechts)vraagstuk en het wetsvoorstel of wetsontwerp (ook wel omschreven als wordend 
recht). Deze twee worden op de voet gevolgd door het in concreto of abstracto aangeduide 
onderwerp van het onderzoek. Objecten die in respectievelijk drie en twee studies naar voren 
worden gebracht zijn de rechtsregel (of regeling) en de wet (of de wetgever). Als laatste 
noem ik de doctrine, de rechtspraktijk, de (juridische) kennis in het algemeen, en de 'maat 
van vergelijking'; objecten die ieder slechts in één studie het object van het doel vormen. 
Tabel 3 geeft deze objecten weer in volgorde van frequentie. 

32 i, iv, vn, XI, VIII, XIV, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXIX, XXXIII, x x x v . 
33 VI, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV, XXXI, XXXVII. 
34 ii, iv, vin, xv i , xxv i i , x x v i n , x x x v , x x x v m . 
35 xii, xv i , xvii i , x x x r v . 
36 v, xin, XXV, XXVIII. 
37 XIII, XV, XXVI. 
38 V, XIX. 
39 IX. 
40 XXXIV. 
41 XXXVIII 
42 XXXVI. 
43 Zie hoofdstuk 7 § 1.2. 
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Tabel 3: Object 

1. recht algemeen 2 1 4 4 

2. (rechts)probleem/vraagstuk 645 

3. wetsvoorstelZ-ontwerp, wordend recht 5 4 6 

4. 'onderwerp' 447 

5. rechtsregel/regeling 3 4 8 

6. wet(gever) 2 4 9 

7. doctrine/rechtsdenken 2 5 0 

8. rechtspraktijk l51 

9. kennis l52 

10. maat van vergelijking p 

1.3 Wat is het oordeel over het nut van het onderzoek in relatie tot het doel? 

Oordelen over het nut van het onderzoek komen zowel van de kant van de auteurs als van 
de interveniënten. In tweeëndertig studies wordt door preadviseur en/of interveniënt een uit
spraak gedaan over het uiteindelijke resultaat van het onderzoek in verband met het doel 
waarop het gericht was. 

Een oordeel van de auteur over het nut van het onderzoek ben ik in zevenentwintig54 

studies tegengekomen. In twintig55 van deze studies heeft men een of meer expliciete oor
delen uitgesproken, in één studie een expliciet en een impliciet oordeel (XI) en in zeven56 

studies een of meer impliciete oordelen. In het grootste gedeelte (17) van deze studies vindt 
men deze uitspraken alleen in het preadvies zelf, in vijf studies zowel in het preadvies als 
in het debat over het preadvies57 en in vijf58 studies alleen in het debat. De oordelen die 
de auteur in het debat uitspreekt zijn, zoals te verwachten, in de meeste gevallen een reactie 

44 I, II, VI, VII, IX, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXI, 
XXXIII, XXXV. 

45 iv, vin, xvi, xxi, xxvm, XXXVII. 
46 XIII, XV, XXV, XXVI, XXXIV. 
47 XII, XVI, XVIII, XXV. 
48 V, XVIII, xxxvm. 
49 IV, XVIII. 
50 VIII, XXI. 
51 XVIII. 
52 xxxrv. 
53 XXXVI . 

54 I, II, III, IV, VII, vin, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, xxxvm. 

55 I, II, VII, VIII, X, XII, XVI, XVIII, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, 
xxxvm, xxxix. 

56 III, IV, XVII, XXVI, xxix, xxxm, xxxv. 
57 ii, vu, xn, xxxm, xxxv. 
58 xvm, xxxi, xxxii, xxxvn, xxxvm. 
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op een vraag of oordeel van een interveniënt. Slechts in twee (II, XXXIII) van de zeven 
hierboven genoemde studies was dit niet het geval. 

Van de kant van de interveniënten zijn in veertien59 studies uitspraken met betrekking 
tot het nut van het onderzoek gedaan. Het grootste deel van deze studies bevat expliciete 
oordelen. Slechts drie studies (XVIII, XXXI, XXXV) bevatten impliciete oordelen. Aange
zien het hier om uitspraken gaat die in het debat gedaan zijn, moet bij deze cijfers in het 
oog gehouden worden dat van een groot aantal debatten geen verslagen gepubliceerd zijn. 

Bij de bespreking van de inhoud van de oordelen maak ik geen onderscheid tussen de uit
spraken van de auteurs en de interveniënten. Bij de bestudering van de inhoud van de 
oordelen is voornamelijk aandacht besteed aan de aard van de uitspraak (positief, gematigd 
positief en negatief) en de activiteit waarop de oordelen gericht zijn. De meeste positieve 
oordelen hebben betrekking op de verbetering van het inzicht in het recht of meer in het 
bijzonder in een bepaald probleem. Andere activiteiten waarop de oordelen vrij vaak betrek
king hebben, zijn de verbetering van het recht, het lering trekken voor het eigen of ander 
recht, de evaluatie van het recht of een verandering van inzicht of opvatting met betrekking 
tot een bepaalde (rechts)kwestie. Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op de positieve bijdra
ge van de studie aan de kwaliteit van het recht of op het belang van de studie in verband 
met de toetsing van een wetsontwerp aan buitenlandse oplossingen. Of er wordt gesteld dat 
de studie heeft geleid tot een beter inzicht in het eigen recht of de behandelde problematiek. 
Minder vaak - maar meer dan eens — heeft het positieve oordeel betrekking op een geboden 
oplossing voor een bepaald rechtsprobleem, een geboden overzicht van een rechtsgebied en 
het signaleren van ontwikkelingen. De auteur of de interveniënt geeft dan bijvoorbeeld aan 
dat het rechtsvergelijkende onderzoek nuttig is geweest omdat het heeft geleid tot een op
lossing van het probleem of een verandering van opvatting. De activiteiten die slechts in het 
oordeel over één bepaalde studie (althans in positieve zin) genoemd worden, zijn het vormen 
van een basis voor discussie, het verschaffen van een nieuwe benadering, de aanzet geven 
tot bezinning, het bieden van inspiratie, het verschaffen van een mogelijkheid tot recht
vaardigen en het verschaffen van nuttige informatie ten behoeve van harmonisatie. 

Drie van de genoemde activiteiten (het verbeteren van het recht, het toetsen en het 
signaleren van ontwikkelingen) worden ook in de gematigd positieve oordelen genoemd. De 
rechtsvergelijking heeft dan naar het oordeel van de auteur of de interveniënt weliswaar iets 
opgeleverd, maar niet op alle punten of slechts in beperkte mate. Een dergelijk oordeel luidt 
bijvoorbeeld dat de rechtsvergelijking steun biedt voor de verbetering van het eigen recht, 
maar dat voor sommige onderdelen de tijd nog niet rijp is. Elk van deze drie gematigd 
positieve oordelen komt slechts in één studie voor. 

Een aparte plaats wordt in dit kader ingenomen door studie XXXVI. In die studie is het 
doel van het rechtsvergelijkend onderzoek de creatie van een vergelijkingskader. In zijn 
oordeel is de auteur gematigd positief over de uiteindelijke mogelijkheid van vergelijken. 
Hij stelt dat de gemaakte 'schetsen' weliswaar voldoende houvast bieden, maar nog voor 
verfijning vatbaar zijn. 

59 i, vu, ix, x, xi, xii, xiii, xrv, xvm, XXXI, XXXII, xxxv, XXXVII, xxxix. 
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De negatieve uitspraken over het nut van de studie houden verband met de volgende vier 
activiteiten: lering trekken, toetsen, oplossen en rechtvaardigen. Oordelen waarin verwezen 
wordt naar toetsen of evalueren komen meerdere malen voor, de overige genoemde activitei
ten worden elk slechts in één of twee studies genoemd. De negatieve oordelen over het nut 
van de rechtsvergelijking die betrekking hebben op de toetsing of evaluatie, houden in dat 
er geen of moeilijk conclusies getrokken kunnen worden, of dat er getwijfeld wordt aan de 
invloed die de rechtsvergelijking op de evaluatie heeft uitgeoefend. Als voorbeeld van een 
negatief oordeel met betrekking tot een van de andere genoemde activiteiten, noem ik studie 
XVIII waarin de auteurs opmerken dat de rechtsvergelijking geen eclatante resultaten heeft 
opgeleverd terwijl het doel was lering te trekken voor het eigen recht. 

In tabel 4 heb ik de activiteiten waarop de oordelen gericht zijn in volgorde van frequen
tie onder elkaar gezet. Daarbij heb ik onderscheid gemaakt tussen activiteiten die deel uitma
ken van positieve, gematigd positieve en negatieve oordelen. 

Indien in de volgende tabellen een onderscheid wordt gemaakt tussen 'negatief en 'positief', 
zullen de inhoudelijk met elkaar corresponderende negatieve en positieve oordelen of argu
menten met eenzelfde cijfer in het linkergedeelte van de tabel aangeduid worden. 
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Tabel 4: Activiteit waarop het oordeel gericht is 

positief 
1. verbeteren inzicht 6 6 0 

2. verbeteren recht 5 6 , 

3. lering trekken 562 

4. oplossen 4 6 3 

5. toetsen 4 6 4 

6. veranderen inzicht 3 6 5 

7. overzicht Q 6 6 

8. signaleren 2 6 7 

9. basis discussie 168 

10. nieuwe benadering i 6 9 

11. bezinning , 7 0 

12. inspiratie l71 

13. rechtvaardigen r2 
14. harmonisatie ï73 

gematigd positief 
2. verbeteren recht , 7 4 

4. toetsen l75 

8. signaleren l76 

15. vergelijken l77 

negatief 
3. lering trekken 378 

4. toetsen 479 

5. oplossen 280 

13. rechtvaardigen l8 ' 

60 II, III, XVI, XXXI, XXXVII, XXXIX. 
61 I, VII, XXVI, XXIX, XXIII. 

62 XVII, XX, XXXII (de lering houdt in dit geval in: beter niet overnemen), XXXIII, XXXVIII. 
63 I, VII, XXVI, XXXI. 
64 XI, XIII, XXXV, XXXVII. 
65 IV, VII, XII. 
66 IX, X, XIV. 
67 XXIV, XXX. 
68 XVI. 
69 XXI. 
70 XXXIII. 
71 XXXIII. 
72 I. 
73 XXXII. 
74 XII. 
75 XII. 
76 X. 
77 XXXVI. 
78 XVIII, XXXV, XXXVII. 
79 VII, XII, XXXI, XXXIV. 
80 VII, XXXVIII. 
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2 Onderwerp 

De onderwerpen82 die in de preadviezen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsverge
lijking behandeld worden, liggen op verschillende terreinen van het recht.83 Globaal kan 
gezegd worden dat de aantallen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke studies elkaar in 
evenwicht houden. Bovendien lijkt het alsof het bestuur van de Vereniging geen enkel 
rechtsgebied heeft willen overslaan. Naast voor de hand liggende terreinen als het staatsrecht 
en het strafrecht, ontbreken op publiekrechtelijk terrein evenmin het administratief en het 
fiscaal recht. Op privaatrechtelijk gebied begeven de auteurs zich onder andere op het terrein 
van het vermogensrecht, het familierecht, het burgerlijk procesrecht en het internationaal 
privaatrecht. Ook functionele rechtsgebieden die zowel privaat- als publiekrechtelijke ken
merken hebben, zoals het consumentenrecht, het gezondheidsrecht en het arbeidsrecht komen 
aan bod.84 

Twee studies (VIII en XX) vallen buiten de gebruikelijke indeling in rechtsgebieden. 
Terwijl studie VIII de rechtsbronnenleer tot onderwerp heeft, behandelt de auteur van studie 
XX de stijl van weergave van beslissingen van de hoogste rechters van verschillende landen. 

Beziet men de aard van de objecten van vergelijking dan kan gesteld worden dat in alle 
geanalyseerde studies sprake is van microvergelijking: de vergelijking vindt plaats tussen 
onderdelen van de rechtsstelsels. Zoals ik in hoofdstuk 2 heb laten zien, verstaat men in de 
literatuur onder macrovergelijking zowel de vergelijking van de structuren van de systemen 
als de vergelijking tussen stelsels in hun geheel. In de onderzochte studies is geen sprake 
van vergelijking van stelsels in hun geheel. Eventueel zou men in het geval van studie XX 
van 'structuurvergelijking' kunnen spreken. In dat geval gaat het immers om de vergelijking 
van de stijl van weergave van beslissingen van de hoogste rechters. Deze beslissingen van 
de hoogste rechters zou men echter eveneens als onderdelen van rechtsstelsels kunnen 
beschouwen. In dat geval zou men kunnen spreken van microvergelijking. Hier blijkt dat 
niet altijd een scherp onderscheid valt te maken. 

De rechtsstelsels die voor de onderzoeken geselecteerd zijn, zijn met één uitzondering 
stelsels van soevereine staten. In dit verband plaatst men wel horizontale rechtsvergelijking 
tegenover verticale rechtsvergelijking. Terwijl met deze termen meestal wordt gedoeld op 
het onderscheid tussen rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis, kunnen zij eveneens het 
onderscheid aangeven tussen 'de vergelijking tussen rechtsinstituten, rechtsregels, enz. af
komstig uit twee of meer rechtens gelijkwaardige rechtssystemen, dat wil zeggen uit twee 
of meer soevereine rechtsgemeenschappen'85 (horizontale rechtsvergelijking) en 'de verge
lijking waarbij regels uit een 'lagere' orde met regels uit een 'hogere' orde worden gecon
fronteerd'86 (verticale rechtsvergelijking). Van verticale rechtsvergelijking in deze zin is 

81 XI. 
82 De omschrijvingen van het onderwerp van het onderzoek, de afbakening van het onderwerp, het uitgangspunt 

van het onderzoek en de probleemstelling zijn per studie opgenomen in bijlage 4. 
83 Dit was een van de redenen waarom de preadviezen als onderzoeksmateriaal gekozen zijn. Zie hoofdstuk 5 § 

3. 
84 Voor een volledige opsomming van de rechtsgebieden die in de preadviezen aan de orde komen, verwijs ik 

naar bijlage 8. 
85 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 
86 Kokkini e.a. 1988, p. 4. 

112 



R E S U L T A T E N A N A L Y S E V A N N E D . V E R S L A G E N V A N R E C H T S V E R G E L I J K E N D O N D E R Z O E K 

sprake in studie XXIV waarin een vergelijkend onderzoek gedaan wordt naar mensenrechten 
binnen het raam van de Internationale Arbeidsorganisatie. De auteur spreekt in dit geval ook 
zelf van 'verticale rechtsvergelijking'. In de overige gevallen, is, zoals gezegd, sprake van 
vergelijkingen tussen het recht van twee87 of meer soevereine rechtsgemeenschappen. 

2.1 Hoe wordt het onderwerp omschreven en afgebakend? 

De vraag naar de omschrijving van het onderwerp is in de eerste plaats in het analysemodel 
opgenomen om een overzicht te krijgen van het soort onderwerpen dat in de onderzochte 
studies tot object van rechtsvergelijkend onderzoek is gemaakt. Voor dit overzicht verwijs 
ik naar bijlage 4 waarin de omschrijvingen van de onderwerpen en de afbakeningen daarvan 
per studie zo volledig mogelijk zijn weergegeven. Voor het doel van deze analyse acht ik 
het echter van weinig nut de onderwerpen één voor één te bespreken. Ook de vraag of de 
auteurs meer of minder uitgebreid op de keuze van hun onderwerp ingaan of het onderwerp 
meer of minder uitgebreid omschrijven, lijkt mij in dit kader van ondergeschikt belang. Wel 
kan opgemerkt worden dat men in twee studies88 een aparte paragraaf of zelfs apart hoofd
stuk vindt waarin de keuze van het onderwerp uiteengezet wordt. In sommige studies wordt 
daarentegen volstaan met een herhaling van of een impliciete verwijzing naar de titel. 

De tweede reden waarom de gegevens over de onderwerpen verzameld zijn, schuilt in 
de mogelijkheid dat de omschrijvingen van de onderwerpen — indien dat mogelijk mocht 
zijn — hulp zouden kunnen bieden bij de bepaling of reconstructie van de uitgangspunten 
of de gehanteerde methoden. 

2.2 Geeft de auteur aan wat het uitgangspunt van zijn of haar onderzoek is? 

Zoals ik in hoofdstuk 5 reeds heb uiteengezet, versta ik in deze context onder uitgangspunt 
niet de grondslag of de reden van het onderzoek, maar vrij letterlijk het punt waar de rechts-
vergelijker zijn onderzoek aanvangt. Kokkini spreekt hier van 'de aanpak' van het onder
zoek. Zij stelt dat er verschillende wijzen van aanpak van het onderzoek zijn en noemt als 
de twee voornaamste: 'de rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak' en 'de pro
bleem-aanpak'. 'De rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak' omschrijft Kokkini 
als volgt: 

'Hiervan is sprake indien men een rechtsvergelijkende studie maakt van bijvoorbeeld de 
kinderbescherming, staatscontracten, rechterlijke onafhankelijkheid, ministeriële verantwoordelijk
heid, procedures voor de ratificatie van internationale verdragen, grondwettelijkheidscontrole, regi
onale/internationale organisaties, echtscheiding, adoptie of het verbod van rechtsmisbruik' ,89 

Op grond van deze omschrijving zou men kunnen concluderen dat de aanpak overeenkomt 
met het onderwerp van de studie dan wel het object van vergelijking. De woorden 'wijze 

87 Met uitzondering van XXXII waarin in feite niet meer dan één stelsel wordt behandeld. 
88 In XIV treft men de paragraaf 'Keuze van onderwerpen' aan, in XXVIII is hoofdstuk 1 getiteld: 'Keuze van 

het onderwerp'. 
89 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
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van aanpak' suggereren echter dat een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde methode en 
niet 'slechts' voor een bepaald onderzoeksonderwerp of -object. Dit idee wordt versterkt 
door een nadere beschouwing van de omschrijving van de 'probleem-aanpak' : 

'Men begint met een concreet probleem dat men in de eigen of een andere rechtsorde is tegenge
komen en beoogt de daarop gegeven oplossingen in een aantal rechtsorden te vergelijken'.90 

Hier wordt duidelijk dat het gaat om het beginpunt, het uitgangspunt van de onderzoeker 
waaruit als vanzelf een bepaalde handelingenreeks volgt: men stelt een probleem, zoekt naar 
de oplossingen in de verschillende stelsels en gebruikt deze oplossingen als vergelijkingsma
teriaal. Er wordt de schijn gewekt dat tussen twee wijzen van aanpak een duidelijk onder
scheid bestaat. Bekijkt men de genoemde benaderingen nader, dan blijkt de grens tussen de 
wijzen van aanpak vrij vaag. Dit komt omdat de concrete invulling van beide wijzen van 
aanpak kan variëren waardoor vrij eenvoudig de rechtsinstituut-aanpak over kan gaan in de 
probleem-aanpak. Neem bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie van de bescherming van 
het kind: volgens de omschrijving van Kokkini gaat het hier om een rechtsbeginsel-aanpak. 
Maar welke handelingsprocedure is hiermee verbonden? In tegenstelling tot de omschrijving 
van de probleem-aanpak volgt niet uit de omschrijving van de rechtsbeginsel-aanpak welke 
stappen gezet dienen te worden. In dit geval kan dus evengoed in de verschillende stelsels 
gezocht worden naar de equivalenten van het beginsel 'kinderbescherming' als naar de 
oplossingen van het concrete probleem 'hoe wordt de psychische en lichamelijke ontwikke
ling van het kind beschermd?' Het juridische beginsel of instituut zal vaak gemakkelijk 
herleid kunnen worden tot een concreet probleem. De meer uitgebreide omschrijving van 
de probleem-aanpak verhindert dat omgekeerd hetzelfde kan gebeuren. Bij de probleem
aanpak is het echter niet geheel duidelijk wat onder concreet probleem dient te worden 
verstaan. Is een juridisch vraagstuk een concreet probleem? Is een maatschappelijk probleem 
een concreet probleem? En welke termen kan men gebruiken: zijn juridische systeemgebon
den termen taboe of niet? Op deze vragen geeft de omschrijving van de probleem-aanpak 
van Kokkini geen antwoord, hoewel er wel over 'maatschappelijke problemen' en 'juridische 
problemen' gesproken wordt: 

'Het probleem kan ook maatschappelijk en niet van juridische aard zijn. Éénzelfde maatschappelijk 
probleem (maatschappelijke behoefte) kan in de ene nationale rechtsorde geregeld worden door 
rechtsnormen, in de andere opgelost zijn door niet-juridische normen, zoals morele of religieuze 
normen of door een stelsel van sociale sancties. Kiest men voor een maatschappelijk probleem en 
voor rechtsorden waar zulke normen en sancties een rol spelen dan dienen ook deze object van 
het onderzoek te vormen. Aan de andere kant zijn de fundamenten en de bron van een juridisch 
probleem niet uitsluitend in een maatschappelijke behoefte te vinden. Juridische problemen kunnen 
ook uit strikt ideologische of morele problemen ontstaan'.91 

Uit dit citaat leid ik af dat zowel een maatschappelijk als een juridisch probleem als start
punt van de probleem-aanpak dienst kan doen. Van een maatschappelijk probleem dat in 

90 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
91 Kokkini e.a. 1988, p. 128. 
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verschillende stelsels door juridische normen wordt opgelost kan vrij eenvoudig een concrete 
voorstelling gemaakt worden. Bij een juridisch probleem ligt dat minder eenvoudig. Wat 
moet immers verstaan worden onder een juridisch probleem? Een vraagstuk waarvoor 
juridische oplossingen gezocht worden of dat aan juristen voorgelegd moet worden? Of 
wordt bedoeld dat de vraag in juridische termen geformuleerd is?92 Naar mijn mening kan 
men alleen van een juridisch probleem of vraagstuk spreken indien het gaat om een dogma
tische discussie over bijvoorbeeld de verzend- of ontvangsttheorie, of over de verhouding 
tussen bepaalde juridische concepten. Maar zelfs hier is het de vraag of deze puur juridische 
discussies niet tot maatschappelijke concrete situaties zijn te herleiden. 

Dit was een voor dit hoofdstuk ongebruikelijk lange inleiding om aan te geven wat nu de 
moeilijkheden zijn bij de omschrijving en, daarmee samenhangend, de bepaling van het 
uitgangspunt. Ik heb hier eerst de omschrijvingen van Kokkini weergegeven van de belang
rijkste wijzen van aanpak die zij onderscheidt omdat mijn vraag in het analysemodel naar 
het uitgangspunt van de onderzoeker eigenlijk gebaseerd was op dit 'aanpak-idee'. Bij deze 
weergave heb ik gewezen op een aantal struikelblokken en nadelen. Ik wil vooralsnog echter 
vasthouden aan een enigszins aangepast idee van een 'uitgangspunt' van het rechtsvergelij
kend onderzoek. Hieronder versta ik dan (eenvoudig) de basis van waaruit de comparatist 
zijn onderzoek aanvangt, oftewel de eerste stap van een reeks handelingen die als de metho
de ter bepaling van de te vergelijken objecten zal worden aangeduid. De bepaling van het 
uitgangspunt zal dus (op zijn minst) inzicht verschaffen in de gehanteerde methode. 

In de eerste plaats heb ik gezocht naar expliciete uitspraken over deze uitgangspunten. 
Indien deze niet aanwezig waren heb ik gezocht naar teksten waaruit de gebruikte uitgangs
punten af te leiden waren. In de gevallen waarin noch het een noch het ander resultaat ople
verde, heb ik getracht de uitgangspunten te reconstrueren aan de hand van de omschrijving 
en de afbakening van het onderwerp en/of de omschrijving of de toepassing van de methode 
ter bepaling van de te vergelijken objecten.93 

92 Een nadeel hiervan is dat de formulering van het rechtsprobleem verbonden wordt met één nationaal rechts
stelsel waardoor het onbevangen zoeken in andere stelsels bemoeilijkt wordt. Verder wordt ook bij voorbaat 
uitgesloten dat het probleem in het andere stelsel door niet-juridische normen en verschijnselen wordt opgelost. 
Zie Jessurun d'Oliviera 1980, p. 2: 'Door van rechtsvraag te spreken sluit men uit dat het probleem in het ene 
systeem door een rechtsnorm of juridische regeling wordt geordend, en in het andere systeem wordt beheerst 
door niet-juridische normen zoals een stelsel van sociale sankties of morele normen. Bovendien wordt in het 
algemeen de term "rechtsvraag" verbonden met één nationaal rechtsstelsel (...) en staat deze formulering van 
het probleem dus beantwoording vanuit andere rechtsstelsels in de weg. Het lijkt mij dus beter om te spreken 
van "maatschappelijk probleem", en niet van "rechtsvraag"'. Het eerste door Jessurun d'Oliviera genoemde 
nadeel wordt ook door Kokkini gesignaleerd, het tweede niet. 

93 Men kan zich afvragen of hier geen sprake is van een onzuivere constructie. Uit de omschrijving van de metho
de of toepassing van de methode wordt het uitgangspunt afgeleid dat op zijn beurt weer inzicht zal verschaffen 
in de methode. Hoe kan A nu worden afgeleid uit B en vervolgens als basis dienen voor het inzicht in B? Hoe
wel hier gevaar van onzuiverheid bestaat, geloof ik niet dat een dergelijke constructie noodzakelijkerwijs onzui
ver is. Ik meen dat men het moet zien als een explicitering van het uitgangspunt dat niet als zodanig in de tekst 
genoemd wordt, maar wel uit het geheel herleid kan worden. Deze explicitering kan vervolgens inzicht ver
schaffen in het geheel waaruit het gedistilleerd is. 
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Slechts in zes van de negenendertig onderzochte studies wordt expliciet melding gemaakt 
van het punt waaruit de onderzoeker zijn studie aanvangt. In vijf94 van deze studies spreekt 
de auteur in de inleiding expliciet over het uitgangspunt. In één van deze vijf (III) wordt ook 
in de uiteenzetting over dit punt gesproken. In studie XVII wordt alleen in het debat min 
of meer expliciet op het uitgangspunt gewezen. Dus in ongeveer een zesde van de bestu
deerde studies wordt ergens in het preadvies of het debat aandacht besteed aan het startpunt 
van het onderzoek. In ongeveer eenzelfde aantal studies (9) spreekt de auteur impliciet over 
dit punt: zeven95 maal in de inleiding en twee96 maal in de uiteenzetting. 

Zoals hierboven aangegeven, heb ik naast het onderscheid tussen expliciete en impliciete 
omschrijvingen, ook een categorie 'reconstructie' ingevoerd. Ook al spreekt de auteur noch 
expliciet noch impliciet over het uitgangspunt van het onderzoek, het is duidelijk dat hij of 
zij vanuit een bepaald concept of probleem de verschillende stelsels heeft benaderd. Wat tot 
uitgangspunt heeft gediend, valt meestal uit het geheel van de tekst van de inleiding of van 
het complete onderzoeksverslag te herleiden. In twintig97 studies was het mogelijk het 
uitgangspunt uit de tekst van de inleiding te reconstrueren. In vijf gevallen was reconstructie 
slechts mogelijk na bestudering van het gehele preadvies.98 Hoewel ik uiteraard bij de 
reconstructie zo objectief mogelijk te werk ben gegaan, zal hier rekening moeten worden 
gehouden met subjectieve factoren. 

2.2.1 De inhoud van de uitgangspunten 
De meeste uitgangspunten (16) bestaan uit 'juridische' problemen. Het grootste deel hiervan 
(12) is echter uit de tekst van de studies herleid. Hierboven heb ik gesteld dat onder juridi
sche problemen strikt genomen alleen een dogmatische discussie over een juridisch 
vraagstuk of de verhouding tussen bepaalde juridische concepten kan worden verstaan. Om 
praktische redenen versta ik hier echter onder juridische problemen tevens problemen die 
in juridische termen omschreven zijn. In de eerste plaats blijkt de scheiding tussen juridische 
problemen en problemen in juridische termen omschreven namelijk niet zo strikt te maken 
te zijn. Ten tweede zou het naast elkaar plaatsen van deze twee categorieën alleen maar 
verwarring scheppen. Het blijkt ook dat met uitzondering van de uitgangspunten van twee 
studies (XXIX en XXXVII), alle uit 'juridische' problemen bestaande uitgangspunten onder 
de categorie 'problemen in juridische termen omschreven' vallen. De uitzondering van studie 
XXIX betreft een reconstructie van het uitgangspunt dat ik heb geformuleerd als 'de verhou
ding tussen moederconcern en dochteronderneming'. Dit uitgangspunt is in het onderzoek 
verder gesplitst in verschillende deelproblemen zoals: a) de vraag wanneer de moeder 
aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de dochter, en zo ja in welke omvang, 
en b) de bescherming van de meerderheidsaandeelhouders. Het juridische probleem in studie 
XXXVII betreft de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter. 

94 III, XVIII, XXVI, XXXIII, XXXIV. 
95 IV, IX, XIV, XVI, XXV, XXXV, XXXIX. 
96 V, XXXVII. 
97 I, II, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXVI. 
98 VIII, XVII, XXVII, XXXII, XXXVIII. 
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Voorbeelden van in juridische termen geformuleerde problemen zijn: 

1. 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspra
ken waarvoor de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. In de tweede plaats rijst de vraag onder 
welke omstandigheden en in welke mate niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de 
administratie aan belastingheffing in de weg kunnen staan' (III, p. 60 expliciet). 

2. De auteur spreekt over 'het probleem van het journalistieke verschoningsrecht'. Uit de bespreking 
van de gebruikte methode blijkt dat dit probleem het uitgangspunt van het onderzoek vormt: '... 
wij zullen het probleem van het journalistieke verschoningsrecht binnen elk van die stelsels pogen 
te localiseren op de manier waarop dat binnen het desbetreffende stelsel geschiedt, door wetgeving, 
rechtspraak en doctrine' (XVI, p. 4 impliciet). 

3. grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen (XXI, reconstructie). 

Daarna volgen de rechtsinstituten (5), de juridische concepten (5) en onderwerpen binnen 
een bepaald rechtsgebied (4). Ook hier nemen de reconstructies een grote plaats in. Voor
beelden van rechtsinstituten als uitgangspunt zijn onder andere te vinden in de studies VI 
('het toetsingsrecht', (reconstructie) en XXXV ('Bestudering van punitive damages kan ons 
wellicht op het spoor brengen van die [bestraffende of punitieve] elementen en als basis 
dienen voor een vergelijking' (p. 1 impliciet)). Een uitgangspunt in de vorm van een juri
disch concept treft men bijvoorbeeld aan in studie XXIV (mensenrechten zoals deze een 
plaats innemen in verdragen (en aanbevelingen) van de IAO (reconstructie). 

Als voorbeeld van een studie waarin 'onderwerpen binnen een bepaald rechtsgebied' de 
uitgangspunten vormen, noem ik IX waarin de auteurs stellen dat zij besloten hebben het 
vennootschapsrecht te verdelen in een aantal onderwerpen ('a number of subjects', p. IX). 
Zij geven aan per onderwerp eerst het Nederlandse en vervolgens het Engelse recht uiteen 
te zetten. Indien van belang zullen zij de uiteenzetting direct laten volgen door een verge
lijking. 

In drie studies wordt het uitgangspunt gevormd door een rechtsregel. In XVII ziet men 
bijvoorbeeld als uitgangspunt de nemotenetur-regel die overigens in dit geval alleen in het 
debat genoemd wordt. In eveneens drie studies treft men een maatschappelijk probleem als 
uitgangspunt aan. Een van de drie maatschappelijke problemen die als uitgangspunt gekozen 
zijn, is 'schade door milieuverontreiniging' in XXII (reconstructie). 

De uitgangspunten die respectievelijk slechts twee- en éénmaal voorkomen zijn een 
juridisch en een maatschappelijk fenomeen. Een voorbeeld van een juridisch fenomeen 
vormt het uitgangspunt van studie XXXIV: 'een conflictenrechtelijk verschijnsel'. Het uit
gangspunt dat bestaat uit een maatschappelijk fenomeen vindt men in XXXII: 'de gemeen
te'. 

Tabel 5 geeft de uitgangspunten weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer 
in de tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin het in de eerste kolom genoemde 
uitgangspunt gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel 
van de in de tweede kolom aangegeven studies het uitgangspunt respectievelijk expliciet 
geformuleerd (E), impliciet geformuleerd (I) en gereconstrueerd (R) is. 

117 



H O O F D S T U K 6 

Tabel 5: Inhoud uitgangspunt 

1. juridisch probleem 16" IE 31 12R 
2. rechtsinstituut 5100 — 21 3R 
3. juridisch concept s i o i IE - 4R 
4. onderwerpen binnen rechtsgebied 4102 — 31 IR 
5. rechtsregel 3,03 IE 11 IR 
6. maatschappelijk probleem 3104 IE - 2R 
7. juridisch fenomeen 2 105 2E - -
8. maatschappelijk fenomeen 1 106 — — IR 

2.3 Hanteert de auteur een probleemstelling? 

Behalve het uitgangspunt kan ook de probleemstelling veel zeggen over de gehanteerde 
methode ter bepaling van de te vergelijken objecten. De probleemstelling kan namelijk 
dienst doen als instrument van de methode. 

Als zodanig geeft de probleemstelling in concreto het instrument van de methode weer. 
Dit is uiteraard alleen het geval indien de probleemstelling gericht is op het vinden van de 
te vergelijken objecten in de gekozen rechtsstelsels. In verband hiermee is alleen aandacht 
besteed aan probleemstellingen die direkt verband houden met het vergelijkende karakter van 
het onderzoek. 

In zesentwintig107 studies wordt op een of meer plaatsen in het preadvies expliciet of 
impliciet een probleemstelling geformuleerd of is een reconstructie mogelijk. Een expliciet 
geformuleerde probleemstelling vindt men dertien108 maal in de inleiding, zeven109 maal 
in de uiteenzetting (in vijf110 van deze studies treft men ook in de inleiding een op een of 
andere wijze geformuleerde probleemstelling aan) en vier" 1 maal in het debat (bij deze 
studies wordt ook in het preadvies zelf de probleemstelling duidelijk). 

99 I, II, UI, VII, X, XI, XV, XVI, XXI, XXUI, XXVIH, XXIX, XXX, XXXI, XXXVII, XXXIX. 
100 V, VI, XIII, XIX, XXXV. 
101 XX, XXIV, XXVII, XXXIII, XXXVI. 
102 IX, XII, XIV, XXV. 
103 IV, VIII, XVII. 
104 XVIII, XXII, XXXVIII. 
105 x x v i , x x x r v . 
106 XXXU. 
107 I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XV, XVI, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, x x v m , XXX, 

XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX. 
108 ui, vu, vin, xv i , x v m , XX, XXIV, XXVI, XXX, XXXUI, XXXIV, XXXV, XXXIX. 
109 VI, VIII, XV, XVI, XXII, XXIV, XXVIII. 
110 vin, xv, xvi, xxii, xxiv. 
111 1, xxvii, xxxvi, xxxrx. 
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In zes"2 studies wordt in de inleiding impliciet een probleemstelling weergegeven, 
twee113 maal gebeurt dit in de uiteenzetting. Verder kon vijf"4 maal uit de tekst van de 
inleiding een probleemstelling herleid worden, in drie"5 studies uit de tekst van de uiteen
zetting. 

2.3.1 De inhoud van de probleemstellingen 
De exacte inhoud van de probleemstellingen is per studie weergegeven in bijlage 4. Hier zal 
worden ingegaan op de aard van de formuleringen. Zijn de probleemstellingen in juridische 
termen geformuleerd of zijn alleen maatschappelijke termen opgenomen? Is de gehanteerde 
terminologie systeemgebonden of universeel? 

Mijn overzicht moet beschouwd worden als een zorgvuldige, maar 'grove' poging een idee 
te geven van de aard van de probleemstellingen die in de verschillende studies expliciet of 
impliciet zijn geformuleerd. Het doel van deze poging is een indruk te geven van de mate 
waarin in de praktijk gehoor wordt gegeven aan het advies van de theoretici om - althans 
in het geval van een bepaald type onderzoek — de probleemstelling waarmee men in ver
schillende stelsels aan de slag wil gaan, in neutrale termen te formuleren."6 Hier zal de 
aard van de formuleringen van alle in de bestudeerde studies gevonden probleemstellingen 
worden onderzocht. In de conclusie zal uiteindelijk gezocht worden naar het verband tussen 
de aard van de formuleringen en de aard van de gekozen methoden"7. 

Het gaat hier om een 'grove' poging om een idee te geven van de aard van de probleemstel
lingen omdat het vrijwel onmogelijk is woorden in één enkele categorie onder te brengen. 
Vaak worden woorden in meer dan één context gebruikt. Termen als 'werknemer' en 'ali
mentatie-uitkering' worden zowel in een juridische als in een ruimere maatschappelijke 
context gebruikt. Deze termen heb ik hier echter vanwege het veelvuldige gebruik buiten 
de juridische context in de categorie 'maatschappelijke termen' ondergebracht. Bij bijvoor
beeld de termen 'delict' en 'pleger' wordt de beslissing moeilijker. Hier neig ik ertoe deze 
termen als meer juridisch dan maatschappelijk te beschouwen. Maar zelfs bij de relatief 
eenvoudig onder te brengen termen als 'stare decisis' en 'besloten kapitaalvennootschap' 
blijft de mogelijkheid bestaan dat de termen tevens buiten een strict juridisch kader gebruikt 
worden. 

Deze kanttekeningen in aanmerking genomen, kan gezegd worden dat van de eenentwin
tig studies waarin expliciet en/of impliciet (een) probleemstelling(en) geformuleerd is/zijn, 
de meeste studies (13118) in juridische termen geformuleerde probleemstellingen bevatten. 
Met betrekking tot deze juridische termen kan verder gevraagd worden of zij sterk met een 

112 m, x, XV, XXII, XXXIII, XXXVII. 
113 xv, xxrv. 
114 I, II, IV, XXVII, XXXVI. 
115 IV, XXI, XXXVIII. 
116 Zie hoofdstuk 4 § 6 (in het bijzonder de bespreking van Zweigert & Kötz 1996 en Gessner 1972). 
117 De methode ter bepaling van de te vergelijken objecten wordt in § 4 behandeld. 
118 I (Expliciet (E), debat (d)), LH (E, inleiding (inl)), VI (E, uiteenzetting (u)), VIII (E, inl), XX (E, inl), XXII 

(E, u), XXIV (E, inl + u), XXVI (E, inl), XXVII (E, d), XXVIII (E, u), XXXIII (E, inl + Impliciet (I), inl), 
XXXIV (E, inl), XXXIX (E, inl). 

119 



HOOFDSTUK 6 

of enkele systemen verbonden zijn of dat zij een meer 'universeel'"9 karakter hebben. In 
ongeveer eenderde (4) van deze studies worden systeemgebonden juridische termen gehan
teerd; in ongeveer tweederde (9) worden termen gehanteerd die min of meer 'universeel' 
genoemd kunnen worden. 

In de acht overige studies bevatten de probleemstellingen meer maatschappelijke termen 
waarvan er geen als specifiek met één stelsel verbonden kan worden beschouwd. In tabel 
6 wordt de aard van de formulering van de probleemstellingen in volgorde van frequentie 
weergegeven. 

Tabel 6: Aard formulering probleemstelling1 

1. juridische, 'universele' termen 9121 9E 
2. maatschappelijke, 'universele' termen 8 .22 3E 51 
3. juridische, 'systeemgebonden' termen 4I23 4E 11 
4. maatschappelijke, 'systeemgebonden' termen — — — 

3 Selectie rechtsstelsels 

3.1 Geeft de auteur aan welke stelsels hij/zij wel of niet gekozen heeft? 

Of een auteur wel of niet expliciet aangeeft welke stelsels hij of zij geselecteerd heeft voor 
het rechtsvergelijkend onderzoek, zegt mijns inziens iets over het belang dat de betreffende 
comparatist aan het rechtsvergelijkend karakter van het onderzoek toekent. In de analyse van 
de studies heb ik erop gelet of de auteurs volledig zijn in het aangeven van de stelsels, of 
de stelsels expliciet worden aangeduid en of er geen discrepantie optreedt tussen de in de 
inleiding genoemde en de uiteindelijk behandelde stelsels. 

In bijna alle studies wordt op een of andere manier in de inleiding tenminste een aantal van 
de geselecteerde stelsels aangeduid. Slechts in twee studies wordt noch impliciet noch expli
ciet naar de geselecteerde rechtsstelsels verwezen (XVI; XXIX). In één studie wordt niet 
over de geselecteerde stelsels gesproken simpelweg omdat een inleiding of verantwoording 
ontbreekt (XXXII). 

119 
120 

121 

122 

123 

In de betekenis van 'geldig voor alle westerse rechtssystemen'. 
De vetgedrukte cijfers in de tweede kolom geven het aantal studies aan waarin de aangeduide probleem
stellingen gevonden zijn. De cijfers in de tweede en derde kolom geven aan in welk aantal van deze studies 
de probleemstellingen respectievelijk expliciet en impliciet geformuleerd zijn. 
I (E, d), VI (E, u), VIII (E, inl), XX (E, inl), XXII (E, u), XXIV (E, inl + u), XXVIII (E, u), XXXIV (E, 
inl), XXXIX (E, inl). 
UI (I, inl), VII (E, inl), X (I, inl), XV (I, inl + u), XVI (E, inl), XVIII (E, inl), XXII (I, inl), XXXVII (I, 
inl). 
III (E, inl), XXVI (E, inl), XXVII (E, d), XXXIII (E, inl + I, inl). 
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In de meerderheid van de zesendertig overgebleven studies (25) bestaat tussen de in de 
inleiding aangeduide, en in de uiteenzetting behandelde rechtsstelsels geen discrepantie. De 
duidelijkheid en volledigheid waarmee in de inleiding de keuze van stelsels weergegeven 
wordt, verschillen echter onderling wel. 

In ongeveer tweederde van deze studies (16) worden de in de uiteenzetting behandelde 
stelsels in de inleiding expliciet genoemd.124 In vijf van de overige studies die geen dis
crepantie vertonen (9), wordt in de inleiding een gedeelte van de stelsels expliciet en een 
gedeelte impliciet aangeduid.125 In drie van deze studies wordt een aantal stelsels expliciet 
aangeduid en wordt gemeld dat naast deze stelsels ook andere behandeld zullen worden.126 

En in één studie worden alle stelsels impliciet aangewezen (XXIV). 
In de overige studies127 (11) kan men tussen het in de inleiding gestelde en de tekst 

van de uiteenzetting verschillen signaleren: in de uiteenzetting worden meer stelsels behan
deld dan in de inleiding zijn aangegeven. Binnen deze groep kan opnieuw onderscheid 
worden gemaakt tussen de wijze waarop in de inleiding de wel aangeduide stelsels omschre
ven worden: alle expliciet,128 gedeeltelijk impliciet en expliciet (VII), of alle impliciet.129 

In de gevallen waarin in de inleiding alle stelsels expliciet of een paar expliciet en een 
paar impliciet genoemd worden, is het aantal niet genoemde stelsels dat wel in de uiteenzet
ting behandeld wordt, beperkt. De wel behandelde maar niet in de inleiding genoemde stel
sels zijn in deze onderzoeken of het Nederlandse recht (X),130 of EEG-recht (XIV, 
XXXV),131 of stelsels die een minder prominente plaats in het onderzoek innemen.132 

In de studies waar in de inleiding de gekozen stelsels slechts impliciet worden aange
geven, kan men spreken van een betrekkelijke 'chaos'. Zo stelt de auteur van IV in het 
begin van het preadvies dat voor het onderzoek de rechtsstelsels van 'enkele buurlanden' 
in aanmerking komen. Uiteindelijk komen meer of minder uitgebreid (maar eigenlijk alle 
vrij kort) vijfentwintig stelsels van landen133 aan de orde waarvan zeker de helft, zelfs met 
goede wil, geen 'buurland' genoemd kan worden. In VIII valt uit de tekst van de inleiding 
alleen op de maken dat het Nederlandse rechtsstelsel een van de stelsels zal zijn die deel 
zullen uitmaken van het rechtsvergelijkend onderzoek. De gekozen stelsels blijken in de 
uiteenzetting de rechtsstelsels van de volgende landen te zijn: Nederland, België, USSR en 
Engeland. In het slot van het onderzoek vindt men bovendien verwijzingen naar Italiaans, 
Frans en Zwitsers recht. Uit de inleiding van studie XII kan de lezer opmaken dat de rechts-

124 II, III, V, IX, XI, XV, XIX, XX, XXVI, XVII, XVIII, XXX, XXXI, XXXIV, XXXVI, XXXVII. 
125 i, vi, xvii, xviii, xxxvm. 
126 xxm, xxv, xxxin. 
127 iv, vu, vin, x, xn, xiii, xiv, xxi, xxn, xxv, xxxix. 
128 X, XIII, XIV, XXI, XXXV, XXXIX. 
129 IV, VDJ, XII, XXII. 
130 Waarschijnlijk is de keuze voor Nederlands recht zo vanzelfsprekend dat de auteur meent dat het de lezer 

wel duidelijk zal zijn dat dit rechtsstelsel deel uitmaakt van het onderzoek. Dit is overigens niet verwon

derlijk, aangezien op één na alle studies (mede) het Nederlandse recht behandelen. 

131 Het EEG-recht wordt in de betreffende studies waarschijnlijk niet gezien als autonoom rechtsstelsel. 

132 In XIII betrof het het Zweedse rechtsstelsel, in XXI het Belgische. Luxemburgse en Italiaanse stelsel en 

in XXXIX het Amerikaanse stelsel. 

133 Duitsland, Zwitserland, België, Italië, Turkije, Griekenland, Finland, Oostenrijk, Rusland, Hongarije, de Tje-

chische Volksrepubliek, Aziatische landen (India, Pakistan, Ceylon, Indonesië, Japan) Denemarken, Noor

wegen, Zweden, Joegoslavië, Spanje, Argentinië, Portugal, Australië, Turkije. 
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stelsels van Frankrijk, Duitsland en Nederland zullen worden behandeld. In de uiteenzetting 
treft men echter tevens informatie aan over de stelsels van achtereenvolgens Oostenrijk, 
Italië, Engeland, Zwitserland en Denemarken. En tenslotte wordt in XXII in het geheel niet 
gesproken over een selectie van rechtsstelsels, maar worden in de inleiding voorbeelden uit 
de stelsels van een paar landen genoemd (Japan, VS en EEG). In de uiteenzetting komen 
dan naast de stelsels van deze landen tevens die van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, 
Zweden, Noorwegen, Finland, 'common law stelsels' (in het algemeen), Michigan en Texas 
aan de orde. 

3.2 Motiveert de auteur de keuze van de rechtsstelsels? 

Deze vraag kan vaak niet met een eenvoudig ja of nee beantwoord worden. De wijze waar
op de rechtsvergelijkers verantwoording afleggen over de selectie van rechtsstelsels die zij 
voor hun onderzoek gemaakt hebben, bevindt zich namelijk op een glijdende schaal die 
loopt van een volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording waarom bepaalde 
stelsels wel en andere niet zijn opgenomen, vergezeld van een beschrijving van alle factoren 
die bij de keuze een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motiveringen die al
leen betrekking hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen stelsels. Ook 
komt het voor dat alleen verantwoording wordt afgelegd met betrekking tot een of enkele 
van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveelheid en de aard van 
de argumenten die worden aangedragen. 

In vierendertig van de negenendertig onderzochte studies zijn een of meer argumenten 
te vinden die de keuze van de stelsels moeten ondersteunen. Aantal, soort en gewicht van 
de argumenten verschillen echter onderling sterk. Alvorens echter verslag te doen van de 
inhoud en de structuur van de motiveringen, zou ik kort willen ingaan op een paar uiterlijke 
aspecten van de verantwoordingen. Ik doel hierbij op de plaats waar en de wijze waarop in 
de tekst duidelijk wordt dat er verantwoording voor de selectie van de stelsels wordt afge
legd. De plaats waar de auteur aandacht aan de selectie besteedt, kan de inleiding zijn of 
de tekst direct voorafgaand aan de behandeling van elk stelsel afzonderlijk. De wijze waarop 
een motivering wordt weergegeven, kan variëren van een apart, duidelijk onderscheiden ge
deelte van de inleiding (een aparte paragraaf) of een tussen haakjes geplaatst argument 
achter de aanduiding van het gekozen stelsel. 

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid, treft men in vijf134 studies geen moti
vering aan. In vierentwintig van de vierendertig studies waarin enige vorm van motivering 
voor de keuze van rechtsstelsels te vinden is, treft men deze alleen in de inleiding aan. In 
één geval vindt men de motivering alleen in de uiteenzetting. In negen studies vindt men 
zowel in de inleiding als in de uiteenzetting motiveringen voor de stelselkeuze. 

In zes gevallen is een aparte paragraaf gewijd aan de verantwoording van de stelselkeuze. 
De meeste motiveringen zijn echter ingebed in de tekst van de inleiding. Natuurlijk zijn er 
verschillen tussen de wijze waarop de motivering in de tekst van de inleiding is verwerkt. 
Wanneer de motivering vrij uitgebreid is en een paar alinea's beslaat, kan er toch gesproken 

134 Dit betreft een studie waarin noch impliciet noch expliciet over de geselecteerde stelsels gesproken wordt 
(XXIX), een studie waarin een inleiding ontbreekt (XXXII) en drie studies waarin wel (een paar van) de 
gekozen stelsels genoemd worden, maar een motivering ontbreekt (XX, XXI, XXII). 
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worden van een onderscheiden gedeelte van de inleiding die aan de verantwoording van de 
stelselkeuze is gewijd. Zie bijvoorbeeld XI en XXVIII. 

In de volgende twee paragrafen wil ik ingaan op de inhoud en de opbouw van de gehanteer
de argumenten. 

De inhoud van de argumenten bespreek ik aan de hand van de in het analysemodel ge
bruikte vragen. Bij de analyse is er speciaal op gelet of in de argumentatie een verband ge
legd werd met de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het onderwerp van het onder
zoek en het onderzoeksdoel. Andersoortige argumenten zijn onder een algemene noemer 
verzameld. 

In de paragraaf waarin ik de opbouw van de argumenten bespreek, zal ik tevens aandacht 
besteden aan het gewicht en het aantal van de argumenten. Het gewicht van de argumenten 
hangt af van een aantal factoren. Draagt de auteur slechts één soort argument aan of ge
bruikt hij argumenten van verschillende aard? Geldt een argument voor de keuze van alle 
stelsels, van een paar stelsels of van één stelsel? Hanteert de auteur bij het gebruik van meer 
soorten argumenten een bepaalde rangorde? Het aantal argumenten geeft een indruk van de 
sterkte van de motivering als geheel, maar zegt beslist niet alles. Eén abstract argument 
waarmee de keuze van alle geselecteerde stelsels gemotiveerd wordt, weegt bijvoorbeeld 
mijns inziens zwaarder dan drie concrete argumenten die slechts de selectie van twee van 
de vijf stelsels onderbouwen. 

Bij de bestudering van de opbouw van de motivering zullen de volgende vragen aan de 
orde komen — uiteraard alleen in de gevallen dat er meer dan één argument gebruikt wordt. 
Wordt, om de keuze van een (groep) stelsel(s) te motiveren een aantal argumenten opeen
gestapeld? In dat geval spreek ik van een cumulatieve opbouw van de argumenten. Of wordt 
voor elk gekozen stelsel één argument naar voren gebracht? Een dergelijke opbouw zou ik 
parallel willen noemen. Indien sprake is van een cumulatieve opbouw zal verder worden 
onderzocht of de gepresenteerde argumenten versterkend worden gebruikt (doen zij dienst 
om de grond voor de keuze te versterken?), of beperkend (worden zij gebruikt om de kring 
van mogelijk op te nemen stelsels te verkleinen?). Bij parallel gepresenteerde argumenten 
zal worden bezien of zij eenzelfde of een verschillende inhoud hebben. In het geval van een 
cumulatieve opbouw wordt bovendien gevraagd of één van de gehanteerde argumenten als 
basisargument kan worden aangewezen. Het is dan wellicht interessant de inhoud van dit 
argument te vergelijken met de beperkende of versterkende argumenten. 

3.2.1 De inhoud van de argumenten 

3.2.1.1 Verwijzingen naar rechtsfamilies 
In acht'35 van de negenendertig onderzochte studies (waarvan er vierendertig een motive
ring bevatten) wordt met betrekking tot de motivering van de keuze van de rechtsstelsels 
op een of andere wijze verwezen naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies.136 

135 II, VI, VIII, XIV, XVIII, XXVII, XXXIV, XXXV. 

136 Zie bijlage 4. 
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Het idee van het 'representatieve' rechtsstelsel wordt vijf maal gebruikt. In II wordt 
bijvoorbeeld gekozen voor Frankrijk en Duitsland 'zijnde de twee belangrijkste representan
ten van de continentaal-Europese rechtssfeer' (II, p. 10)'37. Frankrijk en Duitsland worden 
ook in XXXIV aangewezen als representanten van de Romaanse respectievelijk Germaanse 
rechtskring, maar tegelijkertijd wordt deze status op tweeërlei wijze duidelijk gerelativeerd. 
Zwitserland wordt toch gekozen terwijl strikt genomen Duitsland alleen, als representant van 
de Germaanse rechtskring, voldoende was geweest. Representant of niet, Frankrijk wordt 
uitgeschakeld. Verder wordt de geldigheid van de indeling zelf voor het rechtsgebied in 
kwestie (internationaal privaatrecht) in twijfel getrokken. Anderzijds wordt gesteld dat de 
uitschakeling van Italië en Spanje niet zo erg is, omdat andere stelsels die tot dezelfde 
rechtsfamilie behoren wel in het onderzoek opgenomen zullen worden. 

In VIII acht de auteur het nuttig een socialistisch stelsel in het onderzoek te betrekken. 
Hij kiest dan voor de USSR 'als de meest karakteristieke representant van deze staten' 
(VIII, p. 14). In XIV wordt mijns inziens een nuttige aanvulling gegeven op het idee van 
het 'representatieve' rechtsstelsel, of zoals het in het in dit geval genoemd wordt: het moe-
derrecht. Hier wordt het Zweedse recht als moederrecht van de Scandinavische stelsels 
aangewezen. De nuttige aanvulling ligt besloten in de opmerking: 'althans voor ons onder
werp'. Bovendien wordt hier rekening gehouden met de mogelijkheid dat de dochters de 
moeder overvleugeld kunnen hebben.138 

Eenmaal wordt het idee van het 'representatieve' rechtsstelsel nadrukkelijk afgewezen 
(XVIII). Daar wordt bij de keuze van Engeland als enig Anglo-Amerikaans land de opmer
king gemaakt dat de auteurs van mening zijn dat uit de bestudering van het Engelse recht 
geen conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van het recht van de overige leden 
van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie. Het nut van de indeling van rechtsstelsels in 
rechtsfamilies in het algemeen wordt in twijfel getrokken en het idee van het 'representatie
ve' rechtsstelsel wordt stellig afwezen met de woorden: 'uit zo'n indeling [mogen] nooit 
veronderstellingen gemaakt worden over de inhoud van één der tot de familie behorende 
rechtsstelsels op grond van de bestudering van een ander familielid-rechtsstelsel' (XVIII, p. 
11). 

Terwijl in II de keuze van een stelsel uit een andere rechtsfamilie wordt afgewezen op 
grond van het feit dat er te grote verschillen tussen de te vergelijken stelsels zouden bestaan, 
wordt in XXVII juist het feit dat de gekozen stelsels tot verschillende rechtsfamilies behoren 
beschouwd als een van de factoren die een rechtsvergelijkende studie interessant maken. 
Hetzelfde lijkt het geval te zijn in VI, hoewel ik moet toegeven dat het hier zeer sterk om 
mijn eigen interpretatie gaat. In dit preadvies wordt de keuze van Duitsland en Frankrijk 
onder andere geschikt geacht omdat het gaat 'om zowel onderling als t.o.v. de V.S. sterk 
afwijkende stelsels' (VI, p. 12). Ik begrijp dit als het tegenover elkaar stellen van de repre
sentanten van de Germaanse en Romaanse rechtsfamilie en een van de belangrijkste stelsels 
van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie. 

137 Hier wordt de term rechtsfamilie niet gebruikt. Toch heb ik gemeend de term rechtssfeer in dezelfde ca
tegorie te mogen onderbrengen. 

138 'Voor zover de kinderen hun mama overvleugeld hebben, zullen ook Deens en Noors recht aan de orde 
komen' (XIV, p. 5). 
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Een andersoortige verwijzing naar rechtsfamilies wordt in XXXV aangetroffen. Hier is 
het de groepsgewijze behandeling van de stelsels die mijns inziens een impliciete verwijzing 
naar de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies inhoudt. De ene groep wordt aangeduid 
met 'common law-stelsels', de andere met 'continentaal-Europese landen'. Frankrijk en 
Duitsland worden hierbij aangeduid als 'enkele van de belangrijkste continentaal-Europese 
landen' (p. 2). 

De inhoud van de oordelen van auteurs en intervenierten met betrekking tot de gekozen 
stelsels en de motivering voor deze keuze, hebben nauwelijks betrekking op de indeling van 
rechtsstelsels in rechtsfamilies. In drie oordelen kan men met een beetje goede wil deze 
band ontdekken. Een interveniënt in het debat over studie II is het niet eens met de keuze 
van de auteur het recht van een common law land niet op te nemen. Zoals hierboven is 
aangegeven achtte de auteur vergelijking niet zinvol omdat de verschillen te groot zouden 
zijn. Volgens de interveniënt was juist een bredere belichting van het onderwerp door onder 
andere bestudering van het recht van de Verenigde Staten nuttig geweest. 

In Vul ziet men het oordeel (van de auteur) dat juist vergelijking met een stelsel uit een 
andere rechtsfamilie nuttig is. De auteur zelf spreekt hier overigens niet over rechtsfamilies: 

'Het nut van de rechtsvergelijking bestaat zeker ook in het aanwijzen van overeenkomsten en 
gelijkenissen tussen systemen die traditioneel in allerlei opzichten als onderling sterk afwijkend 
beschouwd worden' (VIII, p. 61). 

In XXVII lijkt een interveniënt de keuze van het stelsel minder geschikt te achten vanwege 
de hoge moeilijkheidsgraad van een vergelijkend onderzoek tussen het recht van het betref
fende stelsel en het Nederlandse recht, onder andere omdat de structuur van beide rechtsstel
sels zeer van elkaar verschillen. Ook hier dus problemen met de vergelijking tussen een civil 
law stelsel en een common law stelsel. De reactie van de auteur kwam er overigens kort 
gezegd op neer dat de stelsels inderdaad een verschillende structuur kennen, maar dat de 
verschillen tussen Nederland en Ierland minder groot zijn dan tussen Nederland en Enge
land. 

3.2.1.2 Verband onderzoeksonderwerp 
In de meerderheid van de studies worden voor de keuze van de rechtsstelsels argumenten 
aangedragen waarvan de inhoud betrekking heeft op het onderwerp van het onderzoek.139 

In achtentwintig studies worden in de inleiding en/of uiteenzetting argumenten aangedragen 
die rechtstreeks (24) of indirect (4) verwijzen naar het onderzoeksonderwerp. 

Wat voor soort verband wordt gelegd met het onderzoeksonderwerp? Het meest gebruikte 
argument voor het wel of niet kiezen van een rechtsstelsel blijkt de stand van de ontwikke
ling van het onderzoeksonderwerp te zijn. Is het rechtsstelsel op het terrein van het onder
zoeksonderwerp minder dan of even ver ontwikkeld als het Nederlandse stelsel, dan wordt 
het stelsel niet in de selectie opgenomen. Is het stelsel daarentegen op het gebied van het 
onderwerp verder ontwikkeld dan het Nederlandse stelsel of andere stelsels in het algemeen 

139 Zie bijlage 4. 
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of gewoonweg sterk ontwikkeld, dan vormt dit een motief tot opname van het stelsel in het 
onderzoek. Een ander argument dat wordt gehanteerd is nauw met dit laatste verbonden: de 
stelsels zijn gekozen omdat zij belangrijke informatie kunnen aandragen voor de verdere 
ontwikkeling van het onderwerp. In tabel 7 worden de genoemde argumenten onderscheiden 
in positieve en negatieve argumenten140 en in volgorde van frequentie141 weergegeven. 

Tabel 7: Stand ontwikkeling onderwerp 

positief 
1. belangrijke informatie met oog op ontwikkeling onderwerp 1 4 1 4 2 

2. verder ontwikkeld dan in Nederland 4 143 

3. verder ontwikkeld dan in andere stelsels 3.44 

4. sterk ontwikkeld 1 145 

negatief 
1. geen interessante informatie (of minder dan andere); geen aandacht 3 146 

voor problematiek 
2. minder of even ver ontwikkeld als in Nederland 3147 

Op enige afstand komt op de tweede plaats het argument dat in het gekozen stelsel als eerste 
het onderwerp tot ontwikkeling is gekomen en/of met het onderwerp veel ervaring is opge
daan. In tabel 8 kan men zien dat dit argument alleen in positieve zin is gebruikt. 

Tabel 8: Origine en ervaring 

positief 
1. ontstaan onderwerp en/of veel ervaring mee opgedaan 

negatief geen 

140 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 

Onder positieve argumenten worden de argumenten verstaan die de grond aangeven waarom bepaalde 
stelsels wel gekozen zijn; onder negatieve argumenten worden omgekeerd de argumenten verstaan die 
aangeven waarom bepaalde stelsels niet gekozen zijn. 
Zie supra nt. 27. 
i, x, xii, xrv, xv, xvi, xviii, xxiii, xxvii, xxxi, xxxm, XXXIV, XXXV, XXXVI. 
V, XIII, XXIII, XXXIV. 
XI, XXVIII, XXXV. 
XXXVIII. 
xiv, xvin, xxxiv. 
XIV, XIX, XVIII. 
vi, vin, xra, xvii, xvin, xxviii, xxxm, xxxv, xxxvm. 
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Dit origine-/ervaring-argument wordt op de voet gevolgd door wat ik aanduid met het 'con-
trast'-argument: de stelsels worden gekozen omdat ze op een bepaalde manier op het gebied 
van het onderwerp met elkaar contrasteren. Ook dit argument wordt alleen in positieve zin 
gebruikt. Zie tabel 9. 

Tabel 9: Contrast 

positief 
1. vergelijkbaar qua regeling en context, maar voldoende verschillen 
2. theoretische achtergrond verschilt 
3. fundamenteel verschil op gebied onderwerp 

g ,49 

2150 

2151 

negatief geen 

Erg voor de hand liggend is de verwijzing naar de vergelijkbaarheid van het onderwerp. 
Toch wordt dit argument relatief niet vaak genoemd (vijf maal: vier maal in positieve, 
eenmaal in negatieve zin). Iets frequenter wordt verwezen naar de vergelijkbaarheid van de 
stelsels op het terrein van het onderzoeksonderwerp (drie maal in positieve en drie maal in 
negatieve zin). Zie respectievelijk tabel 11 en 10. 

Tabel 10: Vergelijkbaarheid stelsel (in verband met onderwerp) 

positief 
1. maatschappij kan op vergelijkbare wijze reageren op onderwerp 
2. op grond van vergelijkbare maatschappelijke achtergrond onderwerp 

vergelijkbaar 

2 I 5 2 

I ' " 

negatief 
2. op grond van verschillende maatschappelijke achtergrond onderwerp 

niet vergelijkbaar 
3. mogelijkheid bestaan factoren die vergelijking vertroebelen 
4. rechtsdenken ten aanzien van onderwerp onvergelijkbaar 

i 154 

,155 

i 156 

149 VI, XVI, XXXI. 
150 VIII, XXX. 
151 I. XIX. 
152 XVIII, XXV. 
153 XXXVII. 
154 xxxvn 
155 XXVIII. 
156 XXXIV. 
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Tabel 11 : Vergelijkbaarheid onderwerp 

positief 
1. onderwerp is vergelijkbaar 

negatief 
1. afwijkende problematiek 

Een argument dat in twee studies positief wordt gebruikt, is dat de geselecteerde stelsels met 
elkaar verbonden zijn op het gebied van het onderwerp en/of een vergelijkbare houding 
hebben ten opzichte van het onderwerp. Verder is in één studie het argument naar voren 
gebracht dat in de gekozen stelsels het onderwerp een bekend fenomeen is in het maatschap
pelijk leven.159 Een ander argument dat slechts éénmaal is genoemd, betreft de voorwaarde 
dat het gezien de maatschappelijke context mogelijk is dat de problematiek zich in de geko
zen stelsels voordoet. Deze argumenten zijn verzameld in tabel 12. 

Tabel 12: Overige argumenten 

positief 
1. verbondenheid op gebied onderwerp 
2. gezien maatschappelijke context bestaat mogelijkheid dat onderwerp 

zich voordoet 
3. onderwerp is bekend fenomeen in de maatschappij 

2 160 

i 161 

ï 162 

negatief geen 

Bovengenoemde argumenten werden ofwel in de inleiding ófwel in de uiteenzetting naar 
voren gebracht. Hieronder zullen eerst de achteraf-oordelen van een auteur of een interve-
niënt aan de orde komen die betrekking hebben op de geschiktheid van de geselecteerde 
stelsels en vervolgens, indien aanwezig, de oordelen van interveniënten over de juistheid van 
de motivering. In dit kader zullen alleen die oordelen in beschouwing genomen worden 
waarin op een of andere manier wordt verwezen naar het onderzoeksonderwerp. 

157 XXIII, XXVIII. XXXI, XXXIV. 
158 XIV. 
159 Vrije vertaling van het argument dat de gekozen landen voetballanden zijn. 
160 IX, XXXIV. 
161 XVI. 
162 VII. 
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Positieve oordelen van de kant van de auteur over de geschiktheid van het (de) geselecteerde 
stelsel(s) wijzen op de gelijke problematiek in de gekozen stelsels163 of op het feit dat het 
onderwerp in de betreffende stelsels vergelijkbaar is maar dat er toch voldoende verschillen 
bestaan en ze bovendien interessante informatie kunnen aandragen met het oog op de ont
wikkeling van het onderwerp.164 

Geen van de auteurs geeft aan dat een keuze van een bepaald stelsel ongelukkig is 
geweest, wel dat deze minder gelukkig was. Er wordt dan geponeerd dat de stelsels een on
gelijke oplossing voor het probleem hebben ontwikkeld.165 Of men geeft aan dat in de 
stelsels de antwoorden voor de oplossing van het probleem (nog) niet gevonden kunnen 
worden omdat met betrekking tot het probleem de gekozen stelsels in een zelfde fase verke
ren als Nederland.166 

In dit kader hebben de interveniënten zich alleen in negatieve zin over de stelselkeuze 
uitgelaten. Bepaalde stelsels worden voor vergelijking ongeschikt geacht omdat de betreffen
de systemen een zo verschillende constructie zouden hebben dat de vraagstelling (geënt op 
het Nederlandse rechtssysteem) er niet in teruggevonden kon worden.167 Een soortgelijk 
oordeel treft men aan in een andere studie.168 Daar vraagt de interveniënt zich af of het 
stelsel niet beter buiten beschouwing had kunnen blijven gezien het grote verschil in struc
tuur en instituties ten opzichte van ons rechtsstelsel. Naar de mening van de auteur kent het 
betreffende stelsel echter wel degelijk bepaalde systematiseringen en is de bestudering ervan 
leerzaam gebleken. In één geval wordt de keuze van een stelsel ongeschikt geacht omdat 
er op het terrein van het onderwerp in dat stelsel gedurende langere periode relatief weinig 
was gebeurd.169 

In andere gevallen worden de gekozen stelsels niet ongeschikt geacht, maar zou het naar 
de mening van de interveniënt nuttig zijn geweest indien daarnaast nog andere stelsels waren 
opgenomen. Zo vraagt één interveniënt zich af waarom alleen landen waar het onderwerp 
aanwezig is zijn gekozen en niet de landen waar het onderwerp afwezig is.170 Een paar 
maal wordt erop gewezen dat een bepaald land met praktische ervaring op het gebied van 
het onderwerp ontbreekt.171 

In één studie gaat een interveniënt in op de juistheid van de verantwoording om een 
bepaald stelsel buiten beschouwing te laten. De interveniënt is het in dat geval niet eens met 
de stelling van de auteur dat dit stelsel op het betreffende rechtsgebied weinig te bieden zou 
hebben.172 

163 XVI. 
164 XXXI. 
165 XXI. 
166 n. 
167 n, ra. 
168 XXXVII. 
169 XXXIV. 
170 VI. 
171 II, III, XI. 
172 XXXIV. 
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3.2.1.3 Verband onderzoeksdoel 
In de argumentatie met betrekking tot de keuze van de rechtsstelsels wordt in ongeveer een 
derde van het aantal studies dat een motivering bevat ( l lx ) een beroep gedaan op het doel 
van het onderzoek (4x impliciet / 7x expliciet).173 Het onderscheid tussen impliciet en ex
pliciet is eigenlijk vrij grof. Hieronder zal ik de wijze waarop een verband met het onder
zoeksdoel gelegd wordt genuanceerder weergeven. 

In twee studies wordt door de auteurs in abstracto gesteld dat het doel van het onderzoek 
een bepalende factor is bij de keuze van de in het onderzoek te betrekken rechtsstelsels. 

'Is in beginsel het vergelijkingsobject dan ook uitgestrekt tot alle rechtsstelsels van de wereld, doel 
van het onderzoek en de mogelijkheden ertoe beperken de te behandelen stelsels' (XVIII, p. 9). 

'Met name bepaalt het doel van het onderzoek de keuze van de te bestuderen rechtsstelsels' 
(XXXIV, p. 7). 

Deze stellingen zijn ook in de theorie door een aantal auteurs verwoord. Zij worden in drie 
studies expliciet ondersteund. In deze drie studies wordt aangegeven dat het doel van het 
onderzoek in concreto een rol heeft gespeeld bij de keuze van de stelsels.174 Zie bijvoor
beeld XIV, p. 4: 

'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsverge
lijking op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke 
stelsels recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld'. 

Dan zijn er studies waarin de inhoud van de argumenten ter verantwoording van de stelsel
keuze expliciet naar het doel van het onderzoek verwijzen.175 Zie bijvoorbeeld: 

'Frankrijk is in West-Europa de voorloper geweest bij de realisering van de gelijkheid van de ge
slachten in het nationaliteitsrecht. Bovendien bevat de franse nationaliteitswetgeving een aanmer
kelijk sterker ius-soli-element dan Zwitserland, de BRD of Nederland. Vergelijking is daarom 
inspirerend' (XV, p. 3). 

'Hoewel vergelijking van de betrokken rechtsstelsels [Engeland en VS], van de inrichting van de 
organen die met het nemen van strafrechtelijke beslissingen zijn belast en van de vormen van al
daar gehanteerd onderzoek duidelijk maakt hoezeer beide verschillen van het continentale systeem, 
kunnen juist de ontwikkelingen in deze landen met betrekking tot de nemo tenetur-regel verhel
derend werken voor een beter inzicht in de invulling van de regel' (XVII, p. 34). 

Als laatste noem ik de studies waarin de inhoud van de argumenten impliciet naar het doel 
van het onderzoek verwijst.176 Zie bijvoorbeeld: 

173 Zie bijlage 4. 
174 XI, XIV, XXXI. 
175 XV. XVII, XXXVI. 

176 ix, xii, xra, xvn. 
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'Een beschouwing over de inhoud van de C.C.V. lijkt weinig zinvol. Ik zal de lijkschouwing toch 
uitvoeren. 

Er is beweerd dat de ondertekening van de Conventie is tegengewerkt door de georganiseerde 
reiswereld. Waarom? De op franse leest geschoeide — garantie voor nalatigheid van de uitvoerder 
is een voorlopig niet haalbare kaart gebleken. Men kan zich afvragen of een dergelijk standpunt 
uit hoofde van consumentenbescherming toch niet de voorkeur verdient. Voldoende reden om 
nader in te gaan op de C.C.V.' (XIII, p. 37-38). 

'... internationale mensenrecht-verdragen waarbij Nederland partij is of binnen afzienbare tijd partij 
zal worden' (XVII, p. 3-4). 

Hieronder zal ik nader ingaan op de inhoud van de argumenten. Om te kunnen zien welke 
argumenten aan welk onderzoeksdoel gekoppeld worden, met andere woorden hoe het doel 
de keuze van de stelsels bepaalt, heb ik de studies met dezelfde onderzoeksdoelen bij elkaar 
geplaatst. 

Tabel 13: Doel = verbetering eigen recht1 

positief 
1. het rechtsstelsel bevat elementen die voor Nederlands recht interessant 

zijn (voorbeeld tot navolging; voorbeeld tot vermijden) 
2. de stelsels zijn vergelijkbaar op cultureel-ideologisch, sociaal-econo

misch en politiek gebied 
3. Nederland is partij bij het verdrag 
4. de stelsels zijn maatschappelijk en juridisch vergelijkbaar en hebben 

tevens voldoende verschillen 
5. de stelsels liggen in onze nabijheid en hun wetten zijn recent 
6. in de stelsels is recentelijk wetgeving ingevoerd, aangenomen of voor

gesteld 

4 178 

2 I 7 9 

| 180 

i 181 

i 182 

i 183 

negatief geen 

177 'Verbetering eigen recht' wordt hier gebruikt als verzamelnaam voor inhoudelijk dezelfde, maar met ver
schillende termen aangeduide doelen. Ik geef deze aanduidingen hier weer met de studies waar ze genoemd 
worden: verbetering eigen recht (XI, XII, XIII); lering trekken voor eigen recht (XVII, XXXI); bijdrage 
Nederlandse discussie (XII, XVIII); toetsing Nederlands voorontwerp (XV); zoeken naar voorbeelden voor 
ontwikkeling nieuw rechtsgebied (XIV). 
XI, XIII, XV, XXXIV. 
XI, XVIII. 
XVII. 
XXXI. 
XII. 
XIV. 
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Tabel 14: Doel = kennisvermeerdering 

1. geen beperkingen 

Tabel 15: Doel = hulp bij harmonisatie 

positief 
1. landen zijn 'Member States' van EEG 

negatief geen 

Tabel 16: Doel = uitwerking 'maat van vergelijking' 

positief 
1. normen van stelsel kunnen worden aangewend als 'maat van vergelij

king' 

negatief geen 

Ik zou hier een tweetal kanttekeningen willen plaatsen. In de eerste plaats valt op dat in 
relatief weinig studies verwijzingen naar het doel van het onderzoek gevonden zijn. Terwijl 
toch een aantal auteurs heel nadrukkelijk in abstracto en/of in concreto stelt dat het doel van 
belang is voor de keuze van de rechtstelsels. Wel moet in gedachten gehouden worden dat 
het feit dat slechts weinig auteurs zich erop beroepen, nog niet wil zeggen dat het niet van 
belang is; het wil alleen zeggen dat de auteurs zich er niet van bewust zijn, of het zo van
zelfsprekend vinden dat zij er geen melding van maken. Het is bovendien mogelijk dat zij 
zich er wel van bewust zijn maar de motivering niet van belang achten. 

In de tweede plaats wil ik erop wijzen dat een van de bovengenoemde argumenten sterk 
overeenkomt met een argument dat verwees naar het onderzoeksonderwerp. Het gaat hierbij 
om het argument dat aangeeft dat in de gekozen stelsels interessante elementen voor het 
Nederlandse recht te vinden zijn. Verder zal het argument met betrekking tot de algemene 
vergelijkbaarheid op niet-juridisch terrein terugkomen onder de noemer 'andere redenen'. 
De reden hiervoor is eenvoudig: door sommige auteurs worden deze argumenten wel en 
door anderen worden zij niet in verband gebracht met het onderzoeksdoel. 

184 XXXIV. 
185 IX. 
186 XXXVI. 
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Oordelen van de auteurs zelf over de juistheid van de selectie van de rechtsstelsels die 
verband houden met het doel van het onderzoek, zijn niet eenvoudig aan te wijzen. Zo heb 
ik de beschouwing van de auteur van II187, waaruit blijkt dat zijn keuze een niet zo geluk
kige geweest was, reeds genoemd in verband met het onderwerp. In de betreffende stelsels 
zouden geen antwoorden te vinden zijn omdat de stelsels met betrekking tot de oplossing 
van het probleem in dezelfde fase verkeren. Daar de gekozen stelsels niet de beoogde oplos
singen konden verschaffen, voldeed de keuze dus niet aan het doel van het onderzoek. 
Vanuit dit perspectief kan men het oordeel van de auteur tevens in verband brengen met het 
doel van het onderzoek. 

Expliciet positief over de keuze van het Engelse recht is een van de auteurs van XXX 
in antwoord op de vraag of vergelijking met dit recht zinvol is. Hij wijst daarbij op het 
contrasteffect. 

De vraag die tot bovengenoemd positief oordeel van een van de auteurs van XXX had 
geleid, was uitgesproken door een interveniènt die enkele twijfels had met betrekking tot de 
selectie van het Engelse recht. Hij had twijfels over het nut van de bespreking van Engels 
recht in het preadvies. Zijn vraag was of er voor het Nederlandse recht iets uit te leren valt. 

In XVIII is een interveniènt het niet eens met de argumentatie van de auteurs met betrek
king tot de afwijzing van bepaalde stelsels. Hij is het overigens niet oneens met de selectie 
van de stelsels zelf. Hij verwerpt het argument waarmee Japan buiten het onderzoek gehou
den wordt: naar zijn mening snijdt het argument dat in de discussie over alimentatie-indexe
ring Japans recht cultureel-ideologisch onvergelijkbaar zou zijn met ons recht geen hout. 
Bovendien is de auteur het oneens met de afwijzing van Zuid-Afrika op grond van het feit 
dat dit land geen rechtsstaat is (XVIII, debat, p. 9). De reactie van de preadviseurs luidt dat 
zij zich met name hebben laten leiden door de door een andere auteur geformuleerde eis dat 
er tussen de stelsels sprake moet zijn van 'sozio-ökonomische Parallellität' (XVIII, debat 
p. 11). Ik noem deze discussie hier in de context van het onderzoeksdoel omdat de preadvi
seurs een verband leggen tussen cultureel-ideologische, sociaal-economische en politieke 
vergelijkbaarheid en het doel van het onderzoek (XVIII, p. 10). 

In XXXVII tenslotte, is een interveniènt het op zich met de stelselkeuze van de preadvi
seur eens. Hij meent echter dat het nuttig zou zijn geweest indien het Deense recht in het 
onderzoek was betrokken aangezien hierin de werking in de praktijk van een door de auteur 
geformuleerde oplossing voor het probleem bestudeerd had kunnen worden. 

3.2.1.4 Andere redenen 
In de helft (18) van de bestudeerde studies die argumenten ter motivering van de rechtsstel
selkeuze bevatten, worden als enige argumenten of naast de hiervoor genoemde argumenten, 
'andere redenen' aangevoerd waarom bepaalde stelsels wel of niet gekozen zijn.188 In 17 
gevallen189 gebeurt dit expliciet; in 1 geval190 impliciet. 

187 'De vragen waarmede wij te maken hebben, zijn ook in Frankrijk en Duitsland nog niet opgelost' (II, p. 
50). 

188 Zie bijlage 4. 
189 III, IV, V, VII, X, XI, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XXV, XXVI, XXXI, XXIV, XXXVII, XXXIX. 
190 XXIV. 
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In deze 18 studies tel ik ongeveer 22 verschillende soorten argumenten die ik voor zover 
mogelijk in grotere verbanden heb ondergebracht. Deze verbanden zijn: praktische redenen, 
persoonlijke/persoonsgebonden redenen en algemene vergelijkbaarheid. Daarna bleven als 
'losse' argumenten over: de gekozen landen werken samen en hebben belangstelling voor 
elkaar, de landen zijn belangrijk op economisch gebied, kennis van het stelsel is van weten
schappelijk belang, in het stelsel is de werking van de regeling en de praktijk nog niet 
bekend en het argument dat het beter is op beperkter gebied dieper te graven dan vooral de 
breedte te zoeken. 

De 'praktische redenen' zijn het grootst in aantal, zowel in verscheidenheid (9) als frequen
tie (21). Tabel 17 geeft de praktische redenen weer in volgorde van frequentie: 

Tabel 17: Praktische redenen 

positief 
1. toegankelijkheid gegevens 5 , 9 1 

2. reisafstand 2 I 9 2 

3. toegankelijkheid rechtsstelsel i 193 

4. talenkennis lezerspubliek i 194 

negatief 
1. toegankelijkheid gegevens 2195 

2. reisafstand i 196 

5. tijd 4 I 9 7 

6. het kader van de studie 2 ! 9 8 

7. praktische grenzen (taal, materiaal, tijd) i 199 

8. (reis)kosten i200 

9. praktische overwegingen i.v.m. methode van onderzoek i201 

Persoonlijke redenen ben ik tegengekomen in zes verschillende soorten. De frequentie ligt 
ongeveer de helft lager dan de praktische (9x). Zie tabel 18. 

191 x, xi, xv, xxxi, xxxrv. 
192 VII, XV. 
193 XXXI. 
194 XV. 
195 xv, xvm. 
196 VII. 
197 xv, xvm, xxxrv, xxxix 
198 III, V. 
199 XVIII. 
200 XV. 
201 IV. 
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Tabel 18: Persoonlijke redenen 

positief 
1. reeds aanwezige (achtergrond)kennis 4 202 

2. talenkennis 2203 

3. de wens het exotische te bestuderen i204 

negatief 
2. talenkennis 2 205 

4. persoonlijke redenen niet gespecificeerd i206 

5. niet handelbaar, verwerkbaar i207 

6. stijl en betoogtrant van stelsel 'ligt' de auteur niet i208 

Een tevens vrij frequent voorkomend argument is de vergelijkbaarheid van stelsels in het 
algemeen. Hier heb ik twee soorten onderscheiden. Namelijk: stelsels die vergelijkbaar zijn 
qua juridische stijl en stelsels die vergelijkbaar zijn op niet-juridische terreinen (tabel 19). 

Tabel 19: Algemene vergelijkbaarheid 

positief 
1. juridische stijl 
2. niet-juridische terreinen 

i2U9 

3 2,0 

negatief 

In tabel 20 zijn de argumenten weergegeven die niet tezamen met andere argumenten in een 
groter verband konden worden opgenomen. 

202 XVI, XVIII, XXIV, XXXVII. 
203 XXXIV, XXXVII. 
204 XV. 
205 XV, XVIII. 
206 XI. 
207 XIX. 
208 XXXIV. 
209 XXXIV. 
210 Achter de aanduiding van de studie wordt tussen haakjes de omschrijvingen van de terreinen weergegeven 

zoals deze in de studies beschreven zijn: XI (godsdienst, sociaal-economische ontwikkeling, taal en cultuur 
enz.), XXV (achtergrond en sociaal-economische structuur), XXVI (sociaal-economisch en politiek). 
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Tabel 20: Overige argumenten 

positief 
1. samenwerking en wederzijdse belangstelling landen 
2. importantie op niet juridisch terrein 
3. wetenschappelijk belang 

l2" 
i212 

i213 

negatief 
3. wetenschappelijk belang 
4. onbekendheid rechtspraktijk 
5. beter op beperkter gebied dieper te graven dan vooral de breedte te zoeken 

i214 

i 215 

i216 

In het bovenstaande heb ik de motivering van de auteur in de inleiding en de uiteenzetting 
besproken. Hieronder zal ik ingaan op de inhoud van de argumenten die noch betrekking 
hebben op rechtsfamilies, noch op het doel van het onderzoek of het onderzoeksonderwerp, 
aangevoerd door de auteur of interveniënt indien zij kritiek leveren op of instemming be
tuigen met de keuze van rechtsstelsels. 

In vijf gevallen is een interveniënt van mening dat de gekozen stelsels op zich geschikt zijn, 
maar dat het interessant was geweest indien ook andere stelsels waren opgenomen. In VIII 
en III wordt niet nader gespecificeerd om welke andere stelsels het dan zou moeten gaan. 
In de studies XI, XXXIV en XXXVII wordt één stelsel met name genoemd. De auteur van 
III voert tijdgebrek aan als reden voor het niet opnemen van meer stelsels. In XXXIV en 
XXXVII doen de auteurs in deze specifieke gevallen een beroep op respectievelijk het 
ontbreken van achtergrondinformatie en reeds aanwezige achtergrondkennis. De auteurs van 
de studies VIII en XI reageren beide met de opmerking dat in een keuze van bepaalde 
stelsels altijd een zekere willekeur schuilt en dat inderdaad voor andere dan de gekozen 
stelsels eveneens goede argumenten zijn aan te voeren. De auteur van XI gaat hier nog 
nader op in door te stellen dat hij zich door duidelijke criteria heeft laten leiden maar dat 
er per definitie in iedere keuze een persoonlijke voorkeur zal doorklinken. De door hem ge
bruikte en hier aangehaalde criteria zijn algehele vergelijkbaarheid en een reden van per
soonlijke aard (germanofobie). Interessant in dit verband is de opmerking van een 

211 XV. 
212 Het gaat hierbij om het economisch belang van de stelsels of hun status als 'pioniers' (XIV). 
213 Het niet behandeld zijn van het betreffende stelsel (met betrekking tot het onderwerp) in de Nederlandse 

literatuur, vormt een argument tot opname van het stelsel in het onderzoek (XV). 
214 Het wel behandeld zijn van het stelsel (met betrekking tot het onderwerp) in de Nederlandse literatuur 

vormt een argument om het betreffende stelsel niet op te nemen (XV). 
215 De betreffende wet is te recent om iets te kunnen zeggen over de werking van de regels in de praktijk 

(XVIII). 
216 XXXVII. 
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interveniënt in studie XXXIV dat een subjectief aan de persoon van de onderzoeker gebon
den keuze vaak op zich begrijpelijk, maar daarmee nog niet noodzakelijkerwijs de enige 
juiste keuze is. Hij pleit voor meer aandacht voor andere landen dan traditioneel worden 
besproken. In zijn antwoord wijst de preadviseur erop dat in dit verband de taal een handi
cap blijft. 

In het debat over XXX wordt kritiek geuit op het feit dat het Nederlands recht niet is 
behandeld. De preadviseur acht dit echter een juiste beslissing omdat hij het Nederlands 
recht als bekend veronderstelt. Een beschrijving van het Nederlandse recht is op andere 
plaatsen te vinden en een herhaling ervan zou afbreuk doen aan de compactheid van het 
preadvies. 

In het debat over XI uit een interveniënt kritiek op een argument dat is aangevoerd om een 
bepaald stelsel niet op te nemen. De interveniënt stelt dat germanofobie voor een ernstig we
tenschappelijk onderzoeker niet vol te houden is. Verder kritiseert hij de toepassing van het 
argument van algemene vergelijkbaarheid. Hij ziet niet in waarom uit een oogpunt van alge
mene vergelijkbaarheid de rechtsstelsels van Frankrijk, Italië en Spanje minder aantrekkelijk 
dan de gekozen rechtsstelsels zouden zijn. 

3.2.2 De opbouw van de motivering, het gewicht en het aantal van de argumenten 
Voor de bespreking van de opbouw van de motivering is een verdeling gemaakt tussen 
studies die één argument aandragen ter onderbouwing van de gekozen stelsels, studies die 
twee of drie argumenten gebruiken en studies die vier of meer argumenten in hun verant
woording verwerken. 

De studies waarin met één argument de stelselkeuze gemotiveerd wordt 
In zeven217 studies wordt slechts één argument aangedragen ter onderbouwing van de 
gekozen stelsels. Met betrekking tot deze motiveringen heeft het weinig zin om over op
bouw te spreken. Ik zal dus alleen ingaan op het gewicht van de argumenten. 

Een abstract argument geldend voor alle geselecteerde stelsels wordt in twee studies 
aangetroffen. Het gaat in beide gevallen om vergelijkbaarheid op niet juridisch terrein (XXV 
en XXVI). Een concreet argument geldend voor alle studies wordt gebruikt in XXX. Het 
betreft hier een 'contrast'-argument: in deze stelsels kan het onderwerp bestudeerd worden 
tegen een verschillende theoretische achtergrond. 

Van weinig gewicht beschouw ik het argument in III. Als grond voor het niet opnemen 
van één met name genoemd stelsel wordt een praktisch, maar vaag argument genoemd: 'Het 
kader van deze studie dwingt herhaaldelijk tot beperkingen' (III, p. 60). De keuze van de 
wel opgenomen stelsels wordt niet gemotiveerd. Ook in XXXIX wordt een beroep gedaan 
op een argument van praktische aard om het niet opnemen van één bepaald stelsel de 
verantwoorden. Hier hanteert de auteur een duidelijk argument: het tijdsbestek waarbinnen 
het preadvies moest worden afgerond. Echter ook in deze studie wordt de keuze van de wel 
opgenomen stelsels niet gemotiveerd. 

217 III, iv, xxrv, xxv, xxvi, xxx, xxxix. 
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Tenslotte twee, om verschillende redenen, bijzondere gevallen. In XXIV heeft de afbake
ning van het onderwerp tevens de te behandelen rechtsstelsels bepaald. De auteur bedrijft 
wat hij noemt verticale rechtsvergelijking. Dit is de toetsing van het recht van een lagere 
orde aan het recht van een hogere orde. Het recht van hogere orde betreft hier het normen
stelsel van de Internationale Arbeidsorganisatie; de lagere orden zijn de rechtsstelsels van 
de landen die lid zijn van de IAO. De keuze van de IAO is ingegeven door redenen van per
soonlijke aard, namelijk de ervaring van de auteur in het internationale sociaal recht (in tabel 
18 aangeduid als 'reeds aanwezige (achtergrond)kennis'). IV is een bijzonder geval omdat 
het daar gebruikte argument betrekking heeft op Nederlands 'buurlanden', terwijl in de 
studie uiteindelijk naast de buurlanden een vrij groot aantal andere landen aan de orde komt. 
Niet gespecificeerde praktische overwegingen die verband houden met de methode van 
onderzoek vormen de redenen die de auteur hebben geleid tot de keuze van, zoals hij in zijn 
inleiding stelt, de buurlanden. 

Om de overzichtelijkheid te vergroten zullen binnen de volgende twee groepen studies (2 
à 3 argumenten en 4 of meer argumenten), de studies waarin de motiveringen op (ongeveer) 
gelijke wijze opgebouwd worden, gezamenlijk behandeld worden. Binnen deze groepen zal 
ik de studies per type opbouw behandelen. Ik heb vier typen opbouw onderscheiden die 
alleen of in onderlinge combinaties voorkomen. De vier typen zijn: cumulatief beperkend, 
cumulatief versterkend, parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig.218 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een beperkt aantal argumenten 
(2219 à 3220 argumenten) 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In I worden twee argumenten aangevoerd. Beide argumenten houden verband met het on
derzoeksonderwerp. In de eerste plaats wordt de kring van mogelijk te onderzoeken stelsels 
beperkt door de keuze van stelsels die uitgaan van een bepaald beginsel en de keuze van 
stelsels die uitgaan van het tegenovergestelde beginsel. De tweede beperking wordt gevormd 
door de keuze van stelsels die belangrijk zijn met het oog op moderne ontwikkelingen. 

Ook in XXIII worden twee argumenten naar voren gebracht die verband houden met het 
onderwerp. In de eerste plaats is gekozen voor die landen waar de problematiek niet veel 
verschilt van de Nederlandse. In de tweede plaats diende in de voor selectie in aanmerking 
komende stelsels de ontwikkeling van de problematiek verder te zijn dan in Nederland. 

In VII houdt het basisargument verband met het onderwerp van het onderzoek: het heeft 
alleen zin stelsels in het onderzoek op te nemen waar men het fenomeen prof-voetballer 
kent, m.a.w. het moet om voetballanden gaan. Niet alle voetballanden kunnen echter in het 
onderzoek worden opgenomen. De tweede beperking wordt gevormd door de reisafstand 
vanuit Nederland. 

218 In § 3.2 heb ik deze typen opbouw toegelicht. 
219 I, II, V, IX, XIII, XXXVI, XXXVIII. 
220 vi, vu, vin, x, xii, xm, xvi, xvii, xix, xxvii, xxviii, xxxi, xxxv, xxxvn. 
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In de inleiding van XVI worden drie positieve argumenten naar voren gebracht: twee 
houden verband met het onderwerp, het derde is persoonlijk van aard. Het basisargument 
is de voorwaarde dat de problematiek waar het in het onderzoek om gaat, zich in de te 
onderzoeken stelsels voor kan doen; verder dienen de stelsels een kenmerkende aanpak te 
laten zien (contrastargument: reliëf). De laatste beperking van de voor bestudering in aan
merking komende stelsels is persoonlijk en betreft de achtergrondkennis van de auteur.221 

— Cumulatief versterkende opbouw 
In IX wordt in de inleiding uiteengezet waarom vergelijking tussen Nederland en Engeland 
op het gebied van het vennootschapsrecht interessant is. Ik beschouw dit als een impliciete 
motivering van de stelselkeuze. Er wordt een verband gelegd met het onderwerp van het on
derzoek, het vennootschapsrecht. Er wordt gesproken over contact tussen beide landen op 
dit terrein en hun actuele activiteiten. Verder wordt impliciet een verband gelegd met het 
doel van het onderzoek (hulp bij harmonisatie van het vennootschapsrecht van de EG-lidsta-
ten) door de te onderzoeken landen aan te duiden met 'Member States'. 

In XII veronderstelt de auteur dat 'belangstelling zal bestaan voor recente wetten van 
landen in onze nabijheid' (XII, p. 5). Hierin liggen impliciet twee vereisten die zowel ver
band houden met het doel als met het onderwerp. De stelsels moeten zowel recente wetten 
op het gebied van het onderwerp bezitten én in de nabijheid van Nederland liggen. Het 
waren Frankrijk en Duitsland die aan deze vereisten voldeden. 

Het basisargument voor de keuze van de stelsels in studie XXXVI houdt verband met 
het doel van het onderzoek: de uitwerking van een maat van vergelijking voor het onder
werp. Aangezien deze 'maat' vooralsnog ontbreekt dient te worden afgezien van een verge
lijking tussen het Nederlandse recht en andere Europese rechtsstelsels. De auteur selecteert 
het EVRM en de Amerikaanse Bill of Rights op grond van de veronderstelling dat de normen 
van deze stelsels de maat van vergelijking zouden kunnen verschaffen. De keuze van het 
Amerikaanse recht wordt versterkt door het argument dat de ontwikkeling van het onder
werp daar, het Nederlandse stelsel tot voorbeeld heeft gestrekt. 

— Parallel gelijksoortige opbouw 
In de uiteenzetting van XII houdt zowel het argument voor de keuze van Frankrijk als het 
argument voor de keuze van Duitsland verband met het doel van het onderzoek: verbetering 
eigen recht/bijdrage Nederlandse discussie. Zowel met betrekking tot Frankrijk als tot 
Duitsland wordt erop gewezen dat het recht van de betreffende landen elementen bevat die 
voor Nederland interessant zijn. 

In XIII gaat het om een impliciete motivering. De grond voor de keuze wordt afgeleid 
uit de informatie die over de gekozen stelsels wordt gegeven. Elk stelsel wordt apart toege
licht. De informatie houdt in alle gevallen verband met het onderwerp. Uit de betreffende 
informatie valt af te leiden dat de gekozen stelsels gegevens aan kunnen dragen die van 
belang kunnen zijn voor de ontwikkeling van het onderwerp. 

221 In de uiteenzetting wordt hieraan nog een argument toegevoegd: het onderwerp is vergelijkbaar in de geko
zen rechtsstelsels. 
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De auteurs van studie XXXVIII voeren voor de keuze van elk van beide gekozen stelsels 
(Engeland en Wales; Nederland) één argument aan. Beide argumenten hebben betrekking 
op het onderzoeksonderwerp. In het ene stelsel is één aspect van het onderzoeksonderwerp 
sterk ontwikkeld. In het andere stelsel heeft men veel ervaring met een ander aspect van het 
onderzoeksonderwerp opgedaan. 

— Parallel ongelijksoortige opbouw 
In II voert de auteur één positief en één negatief argument aan ter motivering van de wel 
(Frankrijk en Duitsland) en de niet (een common-law-land) gekozen stelsels. Het positieve 
argument zoekt steun bij de indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies, het negatieve legt 
een verband met zowel de rechtsfamilie-theorie als het rechtsgebied van het onderwerp. 

Ook in V wordt zowel een positief als een negatief argument naar voren gebracht. Het 
positieve argument heeft betrekking op het onderwerp. De gekozen stelsels zijn op het 
gebied van het onderwerp verder ontwikkeld dan Nederland. Het negatieve argument is van 
praktische aard. Het kader van de studie dwingt tot beperking van het aantal stelsels dat in 
het onderzoek betrokken wordt. Het eerste argument verantwoordt welke stelsels gekozen 
zijn, het andere het aantal van de gekozen stelsels. 

In de inleiding van XVII worden twee argumenten gebruikt. Het ene argument heeft 
betrekking op het onderwerp (origine en ervaring) en het andere op het doel van het onder
zoek (alleen die verdragen worden in het onderzoek opgenomen waarbij Nederland partij 
is of binnen afzienbare tijd zal worden). Het eerste argument dient ter motivering van de 
keuze van Engeland en de VS, het tweede ondersteunt de keuze van de verdragen.222 

Combinaties 
- Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
In XIX voert de auteur twee argumenten (een negatief en een positief) aan die verband 
houden met het onderwerp. Het betreft het contrastargument in positieve en negatieve zin. 
Frankrijk, Duitsland en Engeland worden gekozen omdat zij op het gebied van het onder
werp fundamenteel van elkaar verschillen. Belgisch recht wordt, omdat het vrijwel identiek 
aan het Nederlandse recht is, beperkt behandeld. Het derde argument is persoonlijk van aard 
en geeft aan waarom geen ruimere selectie gemaakt is. Dat zou voor de auteur en waar
schijnlijk ook voor de lezer 'gewoon te veel zijn geworden' (XIX, p. 2). Het derde argument 
is ten opzichte van de eerste twee cumulatief beperkend; de eerste twee zijn parallel gepre
senteerd en gelijksoortig qua inhoud. 

222 In de uiteenzetting ziet men nogmaals twee argumenten die beide betrekking hebben op de VS en Enge
land: het ene argument is hetzelfde als in de inleiding (origine en ervaring), het andere houdt verband met 
het doel van het onderzoek. 
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- Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
In de uiteenzetting van VIII worden voor de keuze van de USSR twee argumenten aange
voerd waarvan het ene als basisargument aangewezen kan worden en het andere als beper
kend argument. Het basisargument houdt verband met het onderwerp van het onderzoek: ge
zocht wordt naar een stelsel waarin het onderwerp bestudeerd kan worden tegen een ver
schillende theoretische achtergrond. In principe voldoen alle socialistische stelsels aan die 
eis. Gekozen wordt dan voor de USSR als representant van de socialistische rechtsfamilie 
(rechtsfamilie-argument). Voor de keuze van het Engelse recht wordt één argument aange
voerd. Dit argument houdt verband met het onderwerp (origine en ervaring). De opbouw is 
als volgt: de argumenten voor de keuze van de USSR en Engeland worden parallel gepre
senteerd en zijn ongelijksoortig. De opbouw van de motivering van de keuze van de USSR 
is cumulatief beperkend. 

— Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
In VI wordt de keuze van Frankrijk en Duitsland als koppel door twee argumenten gemoti
veerd. Het ene argument houdt verband met de rechtsfamilies, het andere met het onder
zoeksonderwerp. In de verwijzing naar rechtsfamilies zien we bovendien het contrastargu
ment: '... en voorts omdat het gaat om zowel onderling als ten opzichte van de V.S. sterk 
afwijkende stelsels' (VI, p. 12). Het argument met betrekking tot het onderwerp betreft de 
ervaring in praktijk. Het argument voor de keuze van de VS houdt verband met het onder
zoeksonderwerp (origine en ervaring). De opbouw van de motivering van het koppel (Frank
rijk en Duitsland) en de VS is parallel gelijksoortig. Binnen het koppel is de opbouw cumu
latief versterkend.223 

In X worden twee inhoudelijk gelijke argumenten aangevoerd ter onderbouwing van de 
keuze van drie verschillende stelsels. De argumenten komen erop neer dat de stelsels belang
rijke gegevens kunnen aandragen met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwerp. 
Een derde argument heeft betrekking op de drie stelsels gelijkelijk en is, zoals de auteur 
stelt, gebaseerd op 'praktische overwegingen' waarvan er slechts één met name genoemd 
wordt, namelijk de toegankelijkheid van de gegevens. 

In XXVII gaat het om de motivering van de keuze van het Ierse stelsel naast het Neder
landse. Eén argument houdt verband met rechtsfamilies en betreft het feit dat de stelsels tot 
verschillende families behoren. De twee overige argumenten houden verband met het onder
werp. Met betrekking tot elk van beide stelsels wordt gesteld dat het gegevens met betrek
king tot de verdere ontwikkeling van het onderwerp kan verschaffen. 

In de inleiding van XXXV treft men twee argumenten aan: een verwijzing naar rechtsfa
milies die betrekking heeft op alle geselecteerde stelsels, en een argument dat een verband 
legt met het onderwerp: op het gebied van het onderwerp is het gekozen stelsel verder 

223 In de uiteenzetting wordt de selectie van Frankrijk versterkt met een argument dat verband houdt met het 
onderzoeksonderwerp (contrastargument). Voor de keuze van alle rechtsstelsels tezamen ziet men in de 
uiteenzetting opnieuw het argument dat betrekking heeft op de ervaring die de stelsels met het onderwerp 
hebben. 
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ontwikkeld dan andere stelsels en het heeft met het onderwerp de meeste ervaring opge
daan.224 

— Parallel ongelijksoorig en cumulatief versterkend 
In XXVIII ziet men drie argumenten die verband houden met het onderzoeksonderwerp, 
waarvan twee positief en één negatief. Het gaat hier om een ander stelsel dat naast het 
Nederlandse gekozen wordt. Dit stelsel (VS) wordt gekozen omdat het op het gebied van 
het onderwerp verder ontwikkeld is dan andere stelsels en ten tweede omdat het onderzoeks
onderwerp in de stelsels vergelijkbaar is (het biedt het zuiverste vergelijkingsmateriaal). De 
stelsels van de ons omringende landen zijn niet gekozen omdat, hoewel het onderzoekson
derwerp aldaar voldoende aanknopingspunten voor vergelijking zou geven, er in deze 
stelsels onbekende factoren met betrekking tot het onderwerp een rol kunnen spelen die de 
vergelijking kunnen vertroebelen. De twee positieve argumenten die betrekking hebben op 
de VS zijn cumulatief versterkend opgebouwd. Het negatieve argument dat betrekking heeft 
op de landen die Nederland omringen, is ten opzichte van de twee positieve argumenten 
parallel geplaatst. 

— Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
In XXXI hebben de drie argumenten die in de inleiding genoemd worden betrekking op de 
vier gekozen stelsels tezamen. Ik onderscheid hier twee basisargumenten. Het eerste houdt 
verband met het doel (lering trekken voor eigen recht) en komt neer op de eis van de verge
lijkbaarheid van de stelsels met tegelijkertijd de aanwezigheid van voldoende verschillen. 
Het tweede basisargument betreft het onderwerp: de stelsels bieden gegevens met betrekking 
tot de verdere ontwikkeling van het onderwerp en zijn zeer goed vergelijkbaar op het gebied 
van het onderwerp. Tenslotte is de kring van mogelijk in het onderzoek op te nemen stelsels 
beperkt doordat de toegankelijkheid van de rechtsstelsels als voorwaarde is gesteld. 

In XXXVII hanteert de auteur twee praktische basisargumenten om de kring van rechts
stelsels te verkleinen. Als basisargumenten gebruikt hij zijn talenkennis en reeds aanwezige 
achtergrondkennis. Om zijn gemaakte keuze te versterken, stelt hij dat het beter is op een 
beperkter gebied wat dieper te graven dan vooral de breedte te zoeken. 

De studies waarin de stelselkeuze gemotiveerd wordt met een (vrij) uitgebreid aantal argu
menten (4 of meer argumenten)225 

— Cumulatief beperkende opbouw 
In XIV worden zes argumenten naar voren gebracht. Het basisargument wordt gevormd door 
een argument dat zowel op het onderwerp als op het onderzoeksdoel betrekking heeft. Het 
stelt een algemene concrete eis: in de te onderzoeken stelsels moet recentelijk wetgeving 
zijn ingevoerd, aangenomen of voorgesteld (vgl. XIV, p. 4). Een argument dat inhoudelijk 

224 In de uiteenzetting wordt opnieuw het rechtsfamilie-argument naar voren gebracht. De keuze van het Ca
nadese rechtsstelsel wordt in dit gedeelte van de tekst ondersteund door een argument dat verwijst naar de 
moderne ontwikkelingen van het onderzoeksonderwerp in het stelsel. 

225 4 argumenten: XXXIII; 5 argumenten: XI; meer: XIV, XV, XVin, XXXIV. 
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zowel op de rechtsfamilie-theorie als op het onderwerp betrekking heeft, beperkt de kring 
van Scandinavische stelsels. De kring van Amerikaanse staten en Canadese provincies wordt 
beperkt door bij de selectie de importantie van deze staten en provincies op niet-juridische 
terreinen (of hun gebrek daaraan) mee te laten wegen. Verder worden drie beknopte argu
menten negatief gebruikt. Deze betreffen ieder één stelsel en houden verband met de ontwik
keling (2x) en de vergelijkbaarheid (lx) van het onderwerp. 

Het basisargument in XVIII heeft betrekking op het doel: vergelijkbaarheid van de 
cultureel-ideologische, de sociaal-economische en politieke randvoorwaarden. Op basis van 
dit argument worden landen aangewezen die naar West-Europees model zijn ontwikkeld. Het 
basisargument wordt ook negatief gebruikt: een aantal landen wordt expliciet afgewezen op 
grond van niet-vergelijkbaarheid op één of meer van de genoemde terreinen. 

De kring van in het onderzoek op te nemen stelsels wordt verder beperkt door de naast 
het onderzoeksdoel genoemde 'praktische grenzen'. De auteurs geven als belangrijkste 
(praktische) beperkingen taal, materiaal en tijd aan. Taal en materiaal leiden tot afwijzing 
van het Griekse, Italiaanse en Japanse recht. Ook de Scandinavische stelsels zouden om deze 
redenen afgewezen moeten worden; in dit geval wegen twee met het onderwerp (en doel) 
verbonden argumenten echter zwaarder: van de Scandinavische stelsels kunnen Zweden en 
Denemarken niet gemist worden vanwege de belangrijke gegevens voor het Nederlandse 
recht (Denemarken) en de ervaring die op een bepaald terrein is opgedaan (Zweden). 

De tijd en de beperkte aanwezigheid van het noodzakelijke materiaal leiden tot afwijzing 
van vier Anglo-Amerikaanse stelsels. Overigens stellen de auteurs aan het slot van hun 
verantwoording dat het tijd-argument bij deze keuze een ondergeschikte rol heeft gespeeld. 
De keuze van Engeland als enig Anglo-Amerikaans stelsel wordt ingegeven door de reeds 
aanwezige achtergrondkennis van de auteurs en de wens een West-Europees verband aan 
te houden. Het idee dat Engeland als representant van de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie 
zou fungeren wordt nadrukkelijk afgewezen. De positieve motivering van de keuze van het 
Engelse rechtsstelsel ondersteunt tegelijkertijd de negatieve keuze om de overige stelsels van 
de Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie buiten beschouwing te laten. 

De kring van overblijvende stelsels (die zowel deel uitmaken van het West-Europees ver
band als zich bedienen van een van de drie moderne talen) wordt tot slot beperkt door de 
afwijzing van Oostenrijk en Schotland. Oostenrijk wordt niet opgenomen omdat een bepaal
de wet zo recent was dat nog niet bekend was hoe bepaalde regelingen toegepast zouden 
worden. En Schots recht wordt afgewezen omdat daarin te weinig aandacht zou bestaan voor 
het onderwerp. 

De auteurs geven de opbouw min of meer zelf aan. Deze is cumulatief beperkend. 
Positieve argumenten heffen gedeeltelijk een beperkend (praktisch) argument op (Scandina
vische stelsels). De auteurs zeggen hier zelf over: 

'De beperkingen die methode en hanteerbaarheid aan de opname van rechtsstelsels in het onder
zoek stellen zijn, zoals gezegd relatief. Het belang voor het onderzoeksdoel van opname van 
bepaalde rechtsstelsels kan zwaarder wegen dan de methodische en praktische bezwaren daartegen' 
(XVIII, p. 11). 
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- Cumulatief versterkende opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel gelijksoortige opbouw 
In de hier behandelde studies komt deze opbouw niet voor. 

- Parallel ongelijksoortige opbouw 
In XXXIII gebruikt de auteur één argument voor ieder van de vier gekozen stelsels (de 
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk). Alle vier houden ver
band met het onderwerp: twee verwijzen naar origine en ervaring, en twee naar moderne 
ontwikkelingen. 

Combinaties 
In de hier behandelde studies komen de volgende wijzen van opbouw niet voor: 
Parallel gelijksoortig en parallel ongelijksoortig 
Parallel gelijksoortig en cumulatief beperkend 
Parallel ongelijksoortig en cumulatief beperkend 
Parallel gelijksoortig en cumulatief versterkend 
Parallel ongelijksoorig en cumulatief versterkend 

Cumulatief beperkend en cumulatief versterkend 
Het basisargument in XI heeft betrekking op de algemene vergelijkbaarheid van de stelsels 
op niet juridische terreinen. De drie stelsels die naast Nederland deel uit maken van het 
onderzoek, worden in volgorde van de mate van algemene vergelijkbaarheid aangewezen 
(België, Zweden en Engeland). Het argument wordt ook in negatieve zin gebruikt: drie 
stelsels worden afgewezen omdat zij uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid minder 
aantrekkelijk zouden zijn dan de wel in het onderzoek opgenomen stelsels. De keuze van 
de drie geselecteerde stelsels wordt versterkt door één argument per stelsel. De selectie van 
het Belgische recht wordt versterkt door een verwijzing naar de goede toegankelijkheid van 
de gegevens. Zweden zou op het gebied van het onderwerp verder ontwikkeld zijn dan 
andere stelsels en het Engelse recht zou aantrekkelijk zijn omdat het elementen bevat die 
voor Nederlands recht interessant zijn. Tot slot wordt nèg een stelsel genoemd dat op grond 
van algemene vergelijkbaarheid wel opgenomen had kunnen worden, maar toch is afgewe
zen. De auteur beroept zich in dit geval op niet nader gespecificeerde 'persoonlijke rede-

In XV is een eerste kring van mogelijk te selecteren stelsels gevormd door de aanwijzing 
van een aantal stelsels waarin pogingen zijn ondernomen tot hervormingen op het terrein 
van het onderzoeksonderwerp. Uit deze kring van acht stelsels worden er drie gekozen. De 
keuze van deze stelsels wordt per stelsel met een of twee argumenten versterkt. Ook wordt 

226 In de uiteenzetting van deze studie wordt ter ondersteuning van de keuze van het Zweedse rechtsstelsel een 
argument naar voren gebracht dat zowel met het doel (verbetering eigen recht) als het onderwerp van het 
onderzoek verbonden is (het stelsel biedt een voorbeeld om te vermijden). 
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per niet opgenomen stelsel de reden van afwijzing genoemd. Tot slot wordt de keuze van 
een vierde stelsel verantwoord. Hiervoor worden gelijksoortige (persoonlijke en praktische) 
argumenten aangedragen. 

De 'versterkende' argumenten die de auteur hanteert zijn: aanwezigheid en toegankelijk
heid van belangrijke informatie ten behoeve van de ontwikkeling van het onderwerp, (korte) 
reisafstand, het gegeven dat in het basisstelsel het rechtsstelsel op het gebied van het onder
werp nog niet besproken is en ervaring die het stelsel heeft op het gebied van het onder
werp. In het geval van Sierra Leone wordt het versterkende argument van de wens om het 
exotische te bestuderen overvleugeld door het beperkende argument van te hoge reiskosten. 

De andere beperkende argumenten zijn: moeilijke toegankelijkheid van het bronnenmate
riaal, het gegeven dat het stelsel op het gebied van het onderwerp reeds in de Nederlandse 
literatuur besproken is en tijdgebrek. 

In XXXIV legt de auteur een duidelijk verband met het doel van het onderzoek: het doel 
(kennisvermeerdering) zou de comparatist in principe een grotere armslag geven. De enige 
(logische) beperking wordt opgelegd door het onderwerp van het onderzoek en betreft de 
vergelijkbaarheid van het onderwerp in de verschillende stelsels. Dit is de basis-beperking 
die de eerste kring van mogelijk te onderzoeken stelsels vormt. Deze kring blijkt vrij groot 
te zijn. Als tweede beperking noemt de auteur de beschikbaarheid van (ook qua taal toegan
kelijk) materiaal. Hier wordt dus een persoonlijk (taal) en een praktisch (beschikbaarheid 
materiaal) argument aangevoerd. De kring van stelsels wordt dan verder gereduceerd door 
een beroep op het idee van de representant uit de rechtsfamilie-fheorie en de onvergelijk
baarheid van het rechtsdenken binnen het stelsel op het gebied van het onderwerp. Het 
beroep op de representant moet een zwak taai-argument (de kennis van de taal van de 
betreffende stelsels is matig) versterken. 

De verdere beperkingen van de aldus overgebleven groep stelsels worden ingegeven door 
tijdgebrek. Nu wordt het idee van de representant driemaal terzijde geschoven: de eerste 
maal voor een argument dat zowel op het doel als het onderwerp betrekking heeft (Zwitser
land wordt wel gekozen ondanks de keuze van Duitsland dat als representant voor dit stelsel 
zou kunnen gelden, omdat Zwitserland over een nieuwe wet beschikt waaruit inspiratie kan 
worden opgedaan voor het Nederlandse recht), de tweede maal voor een persoonlijk argu
ment dat wordt versterkt door een met het onderwerp verbonden argument (Frankrijk wordt 
niet gekozen omdat de rechtsliteratuur van Frankrijk de auteur qua stijl niet ligt en geen be
langrijke informatie met betrekking tot het onderwerp lijkt te verschaffen). De derde maal 
wordt een land (België) waarvoor Frankrijk als representant had kunnen gelden, wèl gekozen 
op grond van een aantal argumenten: op het gebied van het onderwerp heeft het duidelijke 
contactpunten met Nederland en het verschaft informatie over het niet gekozen Frankrijk. 

De keuze van Duitsland wordt versterkt door het argument dat dit land belangrijke 
informatie kan verschaffen met betrekking tot de ontwikkeling van het onderwerp. De 
afwijzing van Oostenrijk wordt versterkt door het argument dat het minder te bieden had 
dan de wel gekozen stelsels uit zijn 'familie' (Duitsland en Zwitserland). 
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4 Methode ter bepaling van de te vergelijken objecten 

In de onderzoeksverslagen is gezocht naar uitspraken over de wijze waarop de auteur tijdens 
het vooronderzoek in de geselecteerde systemen de te vergelijken objecten heeft geïdentifi
ceerd.227 In de theorie van de rechtsvergelijking worden deze methoden aangeduid met 
termen als functionele, institutionele of conceptuele methode, problem-solving approach etc. 
In eerste instantie is dus onderzocht of de auteur in zijn tekst expliciet refereert aan de hier 
bedoelde methoden. In tweede instantie heb ik gezocht naar impliciete verwijzingen, en in 
de gevallen dat dit niets opleverde heb ik getracht uit de teksten de methode te reconstrue
ren. Ik wil er voor alle duidelijkheid op wijzen dat dus niet de methode van het verzamelen 
van materiaal in ogenschouw is genomen noch de wijze waarop rechtsbronnen geraadpleegd 
zijn, noch de keuze van rechtsbronnen. 

4.1 Spreekt de auteur over de methode ter bepaling van de te vergelijken objecten? 

In slechts drie van de negenendertig studies wijdt de auteur in de inleiding een aparte para
graaf aan de methode van onderzoek. In XVIII wordt in het deel "Verantwoording' een 
paragraaf aan de 'Methode van onderzoek' besteed met daarin een subparagraaf gewijd aan 
de 'Methode van rechtsvergelijking'; in XXVI wordt in de eerste paragraaf van het inleiden
de hoofdstuk228 gesproken over 'Een functionele benadering'. In XXXIV bespreekt de au
teur de door hem gekozen methode in de paragraaf 'Doel en methode'. 

Hoewel niet in een aparte paragraaf, spreken ook de auteurs van XIX en XXV in de 
inleiding expliciet over de methode. In één andere studie (XVI) wordt wel expliciet over de 
wijze waarop de te vergelijken objecten bepaald worden gesproken, maar wordt daaraan niet 
de term 'methode' verbonden. Toch wil ik ook dit laatste geval hier noemen. Natuurlijk is 
de scheidslijn tussen dit onderzoek en de onderzoeken waarin impliciet over de methode 
gesproken wordt, vaag. 

Noch in de inleiding noch in de uiteenzetting/conclusie van de drieëndertig nog niet ge
noemde studies, vindt men expliciete verwijzingen naar de in het vooronderzoek gehanteerde 
methode. Wel treft men verwijzingen aan naar de methode in een volgende fase van het 
onderzoek. Zo wordt in VII gesproken over in een nader onderzoek te volgen methode: 'Dit 
zal een functionalistisch sociologisch dan wel een conflict-sociologisch onderzoek kunnen 
zijn, ...' (p. 81). In VIII stelt de auteur dat eerst de law in the books en vervolgens de law 
in action wordt bestudeerd: 'Onderzoeken we eerst de leer, en dan het leven' (p. 31). In XII 
besteedt de preadviseur alleen aandacht aan de evaluatie. 

De methode ter bepaling van de te vergelijken objecten wordt daarentegen in twaalf229 

van de verslagen van de debatten over de verschillende preadviezen expliciet aan de orde 

227 De omschrijvingen van de methode van rechtsvergelijking in het onderzoek en de oordelen over de waarde 
van de gehanteerde methode zijn per studie opgenomen in bijlage 4. 

228 'De vergelijkbaarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-Amerikaanse trusts 
en een verantwoording van de hier toegepaste vergelijking' (XXVI, p. 111). 

229 II, III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XXVII, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXIX. Uiteraard moet er ook hier 
weer op gewezen worden dat niet van alle debatten verslagen aanwezig zijn. 
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gesteld. In deze paragraaf wil ik alleen wijzen op de omschrijvingen die de interveniënten 
of preadviseurs in de debatten geven van de gehanteerde methode. De opmerkingen over de 
methode waarin een waardeoordeel wordt uitgesproken, komen in de volgende paragraaf aan 
de orde. In de meeste gevallen worden deze benaderingswijzen slechts omschreven en wordt 
geen naam aan de methode gegeven. Uit de reacties van de auteurs kunnen soms ook 
interessante gegevens worden afgeleid. 

Samenvattend: alleen in de inleidingen van zes studies komt de methode expliciet aan 
de orde. In vijf van deze gevallen heeft de methode een naam. In de uiteenzettingen/con
clusies van de studies waarin in de inleiding de methode niet expliciet aan de orde komt, 
wordt evenmin in de uiteenzettingen/conclusies expliciet over de gehanteerde methode 
gesproken. Wel treft men in twaalf verslagen van debatten expliciete verwijzingen naar de 
methode aan. In de meeste van deze gevallen heeft men echter geen etiketten geplakt op de 
omschreven methoden. 

Van de drieëndertig studies waarin noch in de inleiding noch in de uiteenzetting of conclusie 
expliciete uitspraken over de gehanteerde methode gedaan zijn, wordt in achttien230 studies 
in de inleiding impliciet231 over de methode gesproken. In de studies waarin in de inlei
ding niet impliciet of op andere wijze de methode duidelijk wordt, wordt in de uiteenzetting 
vijf232 maal impliciet over de methode gesproken. Bij de overige 
tien233 studies heb ik de methode uit de uiteenzetting herleid. Ik spreek hier over 'recon
structies'. 

4.2 Welke methoden worden genoemd? 

4.2.1 Welke methoden worden expliciet genoemd? 
Men heeft aan de methoden die in de inleidingen van de studies expliciet aan de orde 
komen, de volgende namen gegeven (in de volgorde waarin ze in de vorige paragraaf 
genoemd zijn): 

'de functionele methode' (XVIII) 
'een functionele benadering' (XXVI) 
'institutionele of conceptuele benadering' (XXXIV) 
'functionele' rechtsvergelijking' (XIX) 
'geen bepaalde methode van rechtsvergelijking' (XXV) 
geen naam: de beschrijving vertoont overeenkomsten met hetgeen in de theorie wel 
als de 'problem-solving approach' wordt aangeduid (XVI) 

230 i, ii, m, iv, v, vi, ix, xi, xv, xx, xxi, xxii, xxiv, xxx, xxxi, xxxni, XXXV, XXXIX. 
231 Ook hier luidt de vraag: wat is impliciet? Indien ik uit een fragment van de tekst kan opmaken op welke 

wijze de auteur het onderzoek verricht heeft, spreek ik van een impliciete aanduiding van de methode. 
Wanneer ik moet kijken naar het totale verslag van het onderzoek om na te gaan hoe de auteur te werk is 
gegaan, spreek ik van een 'reconstructie'. 

232 VIII, X, XXVII, XXVIII, XXXVI. 
233 VII, XII, XIII, XIV, XVII, XXIII, XXIX, XXXII, XXXVII, XXXVIII. 
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Driemaal wordt de gevolgde methode aangeduid als 'functioneel', eenmaal als 'institutio
neel/conceptueel', eenmaal wordt een soort probleem-aanpak omschreven en eenmaal stelt 
de auteur geen bepaalde methode van rechtsvergelijking gebruikt te hebben. Wat verstaan 
de verschillende auteurs nu onder de door hen genoemde methoden? 

4.2.1.1 De functionele methode (benadering, rechtsvergelijking) 
In XVIII wijzen de auteurs erop dat aan de term 'functionele methode' verschillende uitleg 
kan worden gegeven. Zij beschouwen als functioneel in de eerste plaats de methode die 
'zoekt naar de manier waarop een bepaalde maatschappelijke relatie, een bepaald sociaal, 
politiek, economisch of criminologisch probleem (op adequate wijze) in het recht geregeld, 
geordend wordt' (p. 9). In de tweede plaats houdt de functionele methode volgens hen 
tevens in de methode die het bestaande (nationale) recht in zijn dagelijkse werking bestu
deert. Zij stellen dat zij beide functionele methoden in hun onderzoek gehanteerd hebben: 

'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering van uitkering van alimentatie en zou 
het daarom als conceptuele vergelijking aangeduid kunnen worden, het onderzoek zelf heeft tot 
doel ten behoeve van de Nederlandse rechtsontwikkeling te vergelijken op welke wijze in de 
daarvoor in aanmerking komende rechtsstelsels de gevolgen die de inflatie heeft voor alimentaire 
betalingen tussen ex-echtgenoten, worden gecorrigeerd, indien althans correctie plaats vindt; en 
vervolgens na te gaan hoe elk van de gevonden mogelijkheden kan worden gewaardeerd in kaders 
van rechtvaardigheid en efficiency (XVIII, p. 9)'. 

In deze verantwoording wordt duidelijk een verband gelegd met het doel van het onderzoek. 
In hun omschrijving van de gehanteerde methode verwijzen de auteurs met instemming naar 
het preadvies van Sauveplanne over de methode van rechtsvergelijking.214 

Ook in XXVI verwijst de auteur naar het preadvies van Sauveplanne. Hij behandelt de 
functionele benadering in de context van de vergelijkbaarheid, in dit geval de vergelijk
baarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-Amerikaanse trust. 
Hij geeft geen definitie van de functionele methode, maar legt een duidelijk verband met 
het doel van het instituut. Hij zet uiteen dat naar zijn mening een rechtsvergelijker die op 
het gebied van het stichtingenrecht onderzoek doet, niet alleen — zoals Sauveplanne stelt -
met een functionele benadering moet komen wanneer hij het Engelse recht bestudeert, maar 
tevens wanneer hij landen bestudeert waar men de stichtingsfiguur wèl kent: 'Immers de 
doeleinden die men met behulp van de stichtingsvorm in de verschillende landen kan nastre
ven, zijn bepaald niet overal hetzelfde' (p. 111). Vervolgens maakt de auteur plotseling een 
ommezwaai. Hij zegt dan namelijk dat de kwesties die hij even tevoren had aangesneden 
weliswaar in een privaatrechtelijke functionele benadering passen, maar dat zijn benadering 
meer sociologisch zal zijn. Tegelijkertijd stelt hij echter dat de door hem vergeleken institu
ten vergelijkbaar zijn omdat 

'... het verschijningsvormen zijn van door particulieren bijeengebracht en beheerd vermogen voor 
een doel dat in het algemeen belang geacht wordt te zijn. Kenmerkend is tevens dat er niet een 
organisatie met een ledensubstraat aan vast is gekoppeld. Het afgezonderd zijn van een vermogen 

234 Sauveplanne 1975b. 
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behoort wel tot de normaal-typische kenmerken, maar dit wil niet zeggen dat in alle onderzochte 
landen het toedelen van vermogen aan de rechtsfiguur een eis voor de totstandkoming van het on
derzochte verschijnsel (in casu stichting) is' (XXVI, p. 112). 

Dit citaat duidt mijns inziens op een functionele benadering van buitenlandse rechtsstelsels. 

In XIX beschrijft de auteur 'functionele rechtsvergelijking' als een onderzoek met betrek
king tot de vraag welke instituten in het buitenland de rol van de Nederlandse instituten (in 
casu de executiemiddelen) vervullen. Hij onderkent tevens de betekenis van de functionele 
methode als sociologische methode in de zin van het doen van veldwerk. Hij geeft aan dat 
hij in dit preadvies alleen de functionele methode in de eerste zin heeft gehanteerd en het 
veldwerk achterwege heeft gelaten. 

4.2.1.2 De institutionele of conceptuele benadering 
In XXXIV omschrijft de auteur de institutionele/conceptuele methode als een methode 
waarvan het uitgangspunt een concept of instituut is, dit in tegenstelling tot de functionele 
methode die als uitgangspunt een maatschappelijk probleem neemt. 

4.2.1.3 Niet met name genoemde methoden 
In XVI spreekt de auteur niet over een met name genoemde methode, maar beschrijft hij 
de opzet van zijn onderzoek, die hem, onder verwijzing naar Sauveplanne, 'methodologisch 
niet onverantwoord lijkt' (p. 4). Zijn opzet is als volgt: eerst wordt onderzocht hoe in een 
aantal buitenlandse rechtsstelsels het probleem van in casu het journalistieke verschonings
recht is opgelost. Vervolgens wordt vergelijkend onderzocht welke waarden, beginselen en 
dergelijke bepalend zijn voor de oplossing van het probleem. Interessant is dat de auteur 
stelt er niet naar te zullen streven 'de verschillende buitenlandse rechtssystemen telkens aan 
de hand van dezelfde vraagpunten te behandelen' omdat daarvoor 'de wijze waarop het 
probleem van het verschoningsrecht in die verschillende systemen speelt' te ongelijk is. De 
omschreven methode komt overeen met de benadering die in de theorie wel als de 'problem-
solving approach' wordt aangeduid. 

In XXV spreekt de auteur expliciet over de methode, maar op een negatieve wijze. Hij 
zegt namelijk dat hij geen bepaalde methode van rechtsvergelijking volgt. Hij meent — zo 
zet hij in een noot uiteen — dat de rechtsvergelijking nog lang niet zover is dat er sprake kan 
zijn van een wetenschappelijke methode die onafhankelijk van onderwerp en ervaring in de 
desbetreffende rechtssystemen voor de onderzoeker een resultaat kan leveren dat boven het 
vergelijken van een aantal wetteksten en commentaren uitgaat. De auteur behandelt in zijn 
preadvies drie onderwerpen op het terrein van het faillissementsrecht. 

Voor alle duidelijkheid merk ik op dat in een aantal studies weliswaar expliciet over de 
methode van behandeling gesproken wordt, maar dat daarmee iets anders bedoeld wordt dan 
de methode van rechtsvergelijking. Wel bieden deze uiteenzettingen over de wijze van 
behandeling van het materiaal vaak een goede basis voor een reconstructie van de gehanteer-
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de methode van rechtsvergelijking of wordt door de auteur zelf impliciet de methode van 
rechtsvergelijking aangeduid.235 

4.2.2 Welke methoden worden impliciet aangeduid? 
Om enigszins structuur aan te brengen in de methoden die impliciet worden genoemd, zijn 
deze hier weergegeven in groepen die overeenkomen met de hierboven expliciet benoemde 
methoden. 

4.2.2.1 'Functionele' methoden 
De hierboven beschreven methoden die door de auteurs zelf als 'functioneel' aangeduid 
werden, hebben twee verschillende verschijningsvormen. De ene gaat uit van een bepaald 
probleem en zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, de andere gaat uit van 
een rechtsinstituut en zoekt naar de instituten die in het buitenland eenzelfde functie vervul
len. Deze verschijningsvormen zijn echter twee kanten van dezelfde medaille.236 De func
tie van een rechtsinstituut zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk pro
bleem zijn. In beide gevallen zal dus onderzocht worden hoe de buitenlandse stelsels een 
bepaald probleem oplossen. Uit de beschrijving in studie XXVI zou kunnen worden opge
maakt dat de 'functionele methode' alleen zoekt naar rechtsinstituten in verschillende stelsels 
die dezelfde functie vervullen. Het is echter zeker niet zo dat wanneer een probleem in het 
ene stelsel door een rechtsinstituut wordt opgelost, datzelfde probleem in een ander systeem 
eveneens door een rechtsinstituut zal worden geregeld. De functionele methode kan dus 
ruimer geformuleerd worden dan in XXVI. Als 'functioneel' kan in de eerste plaats die 
methode beschouwd worden die niet alleen naar instituten zoekt die eenzelfde functie 
vervullen, maar tevens naar bijvoorbeeld combinaties van regelingen die tezamen dezelfde 
functie vervullen als het instituut in het basisstelsel. 

Hieronder worden de impliciete omschrijvingen van de methoden besproken die enigszins 
overeenkomen met de zojuist beschreven 'functionele' methoden. Eerst komt de 'problem-
solving approach' aan de orde en vervolgens de 'functioneel-institutionele' variant. 

Impliciete omschrijvingen van de problem-solving approach treft men aan in zes237 stu
dies. In deze studies geeft de auteur (impliciet) aan te zoeken naar de juridische oplossingen 
van een of meer in juridische termen geformuleerde (deel)problemen. Opvallend is dat zich 
onder de uitgangspunten van deze impliciete omschrijvingen van de problem-solving ap
proach alleen juridische en geen maatschappelijke problemen bevinden. 

235 Zie bijvoorbeeld XIII waarin de auteur spreekt over de gevolgde 'methode'. Hij zet echter meer zijn plan 
van behandeling uiteen, dan dat hij aangeeft op welke wijze hij in de verschillende stelsels naar de te 
vergelijken objecten heeft gezocht. De methode van XIII komt aan de orde in § 4.2.2.1. 

236 Örücü 1988, p. 25: 'These two bases are but two sides of the same coin'. Dit beeld wordt door Örücii ge
bruikt in een beschrijving van de methoden die door haar aangeduid worden als de 'problem-solving ap
proach' en de 'functional-institutional approach'. Zie hoofdstuk 4 § 4.1.1. 

237 I, III, XV, XXVIII, XXX, XXXIX. 
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In I maakt de auteur voor de weergave van de oplossingen gebruik van Idealtypen.2ig 

Dit houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen formuleert. In dit geval 
formuleert de auteur twee extreme oplossingen. Vervolgens worden eerst de stelsels behan
deld die de ene extreme oplossing als uitgangspunt hebben en daarna de stelsels waarin de 
andere oplossing als uitgangspunt gekozen is. Bij de weergave van de oplossingen wordt 
aangegeven in hoeverre de oplossing overeenkomt met het Idealtype en hoeverre zij ervan 
afwijkt. Het resultaat is een heel helder overzicht. In XXX worden per stelsel de verschillen
de deelproblemen behandeld. Engeland wordt op een andere wijze benaderd dan Frankrijk 
en Duitsland. De auteur van XXXIX begint zijn onderzoek met de bepaling van de plaats 
die het juridische vraagstuk 'aansprakelijkheid voor nalaten' in de gekozen rechtsstelsels in
neemt. Op grond van deze eerste analyse beantwoordt hij de vraag wat precies onder ver
plichtingen om te doen moet worden verstaan. Hij onderscheidt vier verantwoordelijkheids-
relaties waaruit een zorgplicht kan voortvloeien. Vervolgens behandelt hij per verantwoorde-
lijkheidsrelatie de gekozen stelsels. 

Een problem-solving variant kan gezien worden in de drie239 studies waarin onderzocht 
wordt wat de positie is van een bepaalde groep personen. In XI wordt vrij globaal gesproken 
over de vraag wat de rechtspositie van ongehuwd samenwonenden is. In XXXI wordt inge
gaan op een aantal specifieke deelproblemen die samenhangen met de formele rechtspositie 
van psychiatrische patiënten. Hoe dicht een functioneel-institutionele methode tegen de 
problem-solving approach aanligt, ziet men duidelijk in XIII. Hier vormt het uitgangspunt 
het rechtsinstituut van de reisorganisatie-overeenkomst, maar centraal staat uiteindelijk de 
positie van de reiziger. 

Een goed voorbeeld van de functioneel-institutionele methode wordt gegeven in studie 
XXXV. De auteurs nemen hier als uitgangspunt een rechtsinstituut van een bepaald stelsel 
en vergelijken dit met functioneel vergelijkbare objecten in de geselecteerde stelsels. Met 
iets meer moeite valt ook uit enkele zinnen in studie VIII een functioneel-institutionele 
benadering op te maken. De auteur doet onderzoek naar de meerwaarde van rechterlijke 
uitspraken. De uitgangspunten die ik uit de tekst van het gehele onderzoek heb herleid, zijn 
de rechtsregels stare decisis en het verbod op arrêts de règlement. De tekst waar ik op doel, 
luidt: 

'Men verwacht ook enigszins konsekwent gehanteerde regels als grondslag voor de beslissing, en 
een zekere konsistentie in de uitkomsten. [...] Deze konsistentie en systematiek in een grotere 
hoeveelheid beslissingen wordt in feite en in theorie langs allerlei wegen bereikt' (VIII, p. 55). 

238 Deze term wordt niet door de auteur zelf gehanteerd. Hij is afkomstig van Max Weber en wordt o.a. door 
A.T.J.M. Jacobs in zijn rechtsvergelijkende proefschrift gebruikt. Jacobs onderscheidt '4 "ideal types", 
types van grondhoudingen van het recht, ten aanzien van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming door 
organisaties van werkgevers en werknemers' (A.T.J.M. Jacobs, Het recht op collectief onderhandelen. In 
rechtsvergelijkend en Europees perspectief, Alphen aan de Rijn / Brussel: Samsom H.D. Tjeenk Willink 
1986, p. 90). Hierbij legt hij in een noot (t.a.p. nt. 2) uit wat onder 'ideal types' wordt verstaan: 'In de ter
minologie van Weber zijn dat "conceptuele abstracties, welke moeten helpen om het specifieke met het 
algemene te verbinden en aldus een expliciet kader verschaffen om de vaak bonte complexiteit van de con
crete realiteit te begrijpen'". 

239 XI, XIII, XXXI. 
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Mijns inziens kan uit deze twee zinnen worden opgemaakt dat de auteur op zoek is naar de 
wijze waarop in de verschillende stelsels de betreffende consistentie en systematiek bereikt 
wordt. Hieruit blijkt dat in de eerste plaats de functie is vastgesteld van de regels die het 
uitgangspunt van de studie vormen. Vervolgens worden de juridische constructies uit de 
verschillende stelsels die deze functie vervullen naast elkaar gezet. 

In II ziet men, althans in de omschrijving van de auteur van zijn werkwijze, een combi
natie tussen een problem-solving en een functioneel-institutionele benadering. Het uitgangs
punt lijkt in eerste instantie uit een in juridische termen geformuleerd probleem te bestaan. 

'In dit preadvies zal het zoeklicht gericht worden op de gebondenheid van de administratie uit 
hoofde van eigen handelen, niet zijnde het nemen van een administratieve beschikking' (II, p. 10). 

Dit wijst op een problem-solving approach. Echter uit de beschrijving van de wijze waarop 
in de buitenlandse stelsels gezocht zal worden lijkt te kunnen worden opgemaakt dat de 
Nederlandse oplossing voor het probleem het uitgangspunt vormt. Wel wordt gezocht — zo 
blijkt uit de tekst — naar materieel (oftewel functioneel) vergelijkbare objecten. Zie bijvoor
beeld: 

'Bij de vergelijking met het Franse recht zal de aandacht gevestigd worden op datgene wat mate
rieel het meeste overeenkomt met, althans nadert tot met wat in Nederland met de termen toezeg
gingen, inlichtingen en pseudo-wetgeving wordt aangeduid' (II, p. 11). 

Ook in XXII en XXXIII lijkt een combinatie van de twee verschijningsvormen van de 
functionele methode toegepast te worden. In XXII wordt onderzocht of gezien de karak
teristieke kenmerken van het privaatrecht dit onderdeel van het recht erop berekend is zijn 
taken met betrekking tot het probleem van de schade door milieuverontreiniging adequaat 
te vervullen. Voorbeelden van deze taken zijn: 'toerekening van de kosten van de milieuver
storing aan de vervuiler' en 'herstel van de milieuschade'. Het is eenvoudig deze taken te 
vertalen naar problemen ('wie betaalt de kosten van de milieuverstoring?', 'hoe worden deze 
kosten berekend?' en 'hoe wordt de milieuschade hersteld?'). In de uiteenzetting behandelt 
de auteur de onderwerpen door vragen te stellen. Mijns inziens kan hier gesproken worden 
van 'deelproblemen'. Zie bijvoorbeeld: '... hier rijst de vraag of het burgerlijk recht ook de 
aantasting van de meta-individuele belangen kan voorkomen of herstellen' (p. 25). In de 
antwoorden komen overigens de verschillende stelsels met verschillend gewicht aan bod. 
Ook worden niet steeds dezelfde stelsels behandeld. Met betrekking tot één deelprobleem 
worden hier Idealtypen geformuleerd. Er worden twee extreme oplossingen en een tussen
oplossing omschreven. Vervolgens worden de stelsels onder een of meer oplossingen geran
geerd. 

In XXXIII lijkt het uitgangspunt een juridisch concept {'joint venture') te zijn. Dit 
concept is echter geen scherp omlijnd begrip. De vraagstelling wordt dan ook in termen van 
een juridisch probleem gegoten: 'hoe "besloten" kan een "besloten kapitaalvennootschap" 
zijn?'. Vervolgens worden verschillende deelproblemen geformuleerd en worden de verschil
lende stelsels per deelprobleem behandeld. Dit valt uit een paar zinnen uit de verantwoor
ding en het verdere onderzoek op te maken. Het duidelijkst wordt het echter door de auteur 
in het debat naar voren gebracht: 
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'Als men het Amerikaanse recht als startpunt neemt, dan heeft men het probleem dat de informa
tiebronnen moeilijk toegankelijk zijn en er geen helder beeld ontstaat van het verschijnsel joint 
ventures. Ook wordt de term "joint venture" gebruikt om uiteenlopende zaken aan te duiden, waar
bij het vaak moeilijk is om deze verschijnselen te onderscheiden van wettelijk geregelde vennoot
schappelijke vormen. [De preadviseur] had derhalve met name bezien hoe men in de onderzochte 
stelsels omging met de spanning tussen de vennootschap als instituut en de samenwerking tussen 
(rechts)personen' (XXXIII (debat), p. 1). 

4.2.2.2 'Institutionele/conceptuele' methoden 
In zes240 studies lijkt sprake te zijn van de institutionele/conceptuele methode. In deze 
studies geven de auteurs aan dat zij in de geselecteerde rechtsstelsels de regelingen zullen 
bestuderen die betrekking hebben op hun onderzoeksobject: respectievelijk de rechtsregel 
(IV), het rechtsinstituut (V, VI) en het juridische concept (XX241, XXIV, XXXVI). In IV 
voegt de auteur hier overigens wel aan toe dat hij de taak die de regel vervult van groot be
lang acht bij de bestudering daarvan. Dit impliceert mijns inziens niet dat er sprake is van 
een functionele methode in het vooronderzoek, aangezien de functie geen rol speelt bij het 
zoeken naar de objecten in de verschillende stelsels. In XXXVI wordt bij de behandeling 
van het buitenlandse recht het juridische begrip 'informatief onderzoek' waarvoor in dat 
stelsel geen equivalent begrip bestaat, als uitgangspunt vervangen door beschrijvingen van 
de opsporingsmethoden die deel uitmaken van het Nederlandse 'informatieve onderzoek'. 

XXIV neemt hier een bijzondere plaats in. De auteur spreekt in dit geval expliciet en 
uitgebreid over zijn methode van onderzoek: de verticale rechtsvergelijking. Dit betreft 
echter een bepaald type rechtsvergelijking ('... rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken 
wat niet van gelijke rechtskracht is, maar iets van "lagere" tegen het licht van een "hogere" 
wordt gehouden' (XXIV, p. 9) en niet de methode ter bepaling van de te vergelijken objec
ten. Uit de beschrijving van de beoogde verticale vergelijking blijkt dat de verwerkelijking 
in nationale rechtsorden van bepaalde mensenrechten bestudeerd zal worden. De mensen
rechten zoals omschreven in verdragen vormen het uitgangspunt. 

4.2.2.3 Andere methoden 
Hieronder zijn de impliciete omschrijvingen van methoden verzameld die niet onder een van 
de drie categorieën benoemde methoden gebracht konden worden. Ik heb de methoden die 
enigszins met elkaar overeenkomen bij elkaar geplaatst. 

In IX bestuderen de auteurs een geheel rechtsgebied ('company law') in de geselecteerde 
stelsels. De auteurs hebben het te onderzoeken rechtsgebied verdeeld in nauw afgebakende 
deelonderwerpen en per onderwerp de geselecteerde stelsels onderzocht. Deze onderwerpen 
kunnen bestaan uit een instituut, een concept of een bepaald kenmerk. De gehanteerde 
methode sluit daarom het meest aan bij de institutionele/conceptuele methode. 

In XXVII bestudeert de auteur een juridisch vraagstuk door verschillende deelproblemen 
in juridische termen te formuleren. De oplossingen die in het ene stelsel242 gevonden wor-

240 IV, V, VI, XX. XXIV, XXXVI. 

241 XX is eigenlijk een vreemde eend in de bijt: hier vormt het uitgangspunt namelijk de uitspraken van de 

hoogste rechtscolleges, dus niet een typisch rechtsinstituut of rechtsregel. 

242 Ditmaal fungeert niet het Nederlandse, maar het Ierse rechtsstelsel als 'basisstelsel'. 
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den vormen het uitgangspunt voor de selectie van de vergelijkbare objecten in het andere 
stelsel. Die uitgangspunten zijn juridische concepten en rechtsregels. De methode lijkt 
daarom het meest op de institutionele/conceptuele methode. 

De auteur van XXI bestudeert een juridisch vraagstuk vanuit verschillende perspectieven 
door te zoeken naar antwoorden op samenhangende juridische vragen naar het recht van de 
geselecteerde stelsels. Deze methode heeft een aantal kenmerken van de problem-solving 
approach. Het verschil is dat de vragen waarmee de buitenlandse stelsels benaderd worden 
geen deelproblemen zijn, maar samenhangende vraagstukken die naar zijn mening het hoofd
vraagstuk in grote mate beïnvloeden. 

4.2.3 Welke methoden kunnen uit de tekst worden herleid? 
De methoden die uit de tekst kunnen worden herleid zijn hieronder weergegeven op eenzelf
de wijze als de impliciet aangegeven methoden. Eerst worden de methoden besproken die 
functioneel genoemd kunnen worden. Vervolgens worden de 'institutionele/conceptuele" 
methoden weergegeven. Tot slot zal ik de methoden behandelen die niet onder de boven
staande noemers gebracht kunnen worden. 

4.2.3.1 'Functionele' methoden 
In twee243 studies kan uit de volledige tekst van de studie worden herleid dat de auteur 
vanuit een bepaald probleem te werk is gegaan. Hierboven is in soortgelijke gevallen ge
sproken over de problem-solving variant waarbij het probleem bestaat uit de rechtspositie 
van een bepaalde groep personen. In X heeft de auteur een rechtsvergelijkende studie 
gemaakt van de rechtspositie van een pleger van een politiek delict die de wijk neemt naar 
een andere staat. De auteur van studie VII heeft in de geselecteerde stelsels de rechtspositie 
van de beroepsvoetballer onderzocht. 

Ook hier vindt men een voorbeeld van de sterke verwantschap tussen de functioneel-
institutionele methode en de problem-solving approach. In XVII staat namelijk net als in 
VII en X de rechtspositie van een groep personen centraal. Het uitgangspunt wordt hier 
echter gevormd door een rechtsregel: de nemotenetur-rege\. Deze regel wordt vervolgens 
herleid tot de vraag welke positie de verdachte in het strafproces inneemt. 

In één studie244 kan reeds uit de inleiding worden opgemaakt dat het uitgangspunt uit 
een juridisch probleem bestaat. Echter de deelvragen die de auteur bij de behandeling van 
de verschillende rechtsstelsels formuleert, worden eerst in de uiteenzetting duidelijk. 

4.2.3.2 'Institutionele/conceptuele' methoden 
Onder de gereconstrueerde methoden bevonden zich geen institutioneel/conceptuele metho
den. 

4.2.3.3 Andere methoden 
In XII vergelijkt de auteur regelingen met betrekking tot universitaire bestuurshervorming. 
De regelingen zijn dus vergelijkbaar op functioneel niveau: doel van de regelingen is hervor-

243 vil, x. 
244 XXXVII. 
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ming van het universitaire bestuur. Van deze regelingen worden slechts drie deelonderwer
pen besproken. Deze deelonderwerpen vinden ofwel hun uitgangspunt in de Nederlandse, 
ofwel in de andere geselecteerde stelsels. 

In XXIX wordt een juridisch vraagstuk gesplitst in deelvragen. De auteur van deze studie 
begint meestal met het formuleren van de hoofdregel, vervolgens worden de uitzonderingen 
of de grenzen van de hoofdregel aangegeven. De auteur behandelt de stelsels niet systema
tisch maar stelt ze alleen aan de orde indien ze iets aan het betoog kunnen toevoegen. 

De auteurs van de studies XIV en XXIII bestuderen een rechtsgebied. Omdat een heel 
rechtsgebied te groot is om in een keer te vergelijken worden verschillende deelproblemen 
geformuleerd die het rechtsgebied grotendeels beslaan. In XIV wordt af en toe gebruikt 
gemaakt van Idealtypen. In XXIII worden per deelonderwerp (in juridische termen gefor
muleerde deelproblemen) de regels van de stelsels besproken. 

In XXXVIII hebben de auteurs een maatschappelijk probleem als uitgangspunt gekozen. 
Dit probleem wordt in de gekozen stelsels echter niet parallel, bijvoorbeeld aan de hand van 
dezelfde deelvragen, behandeld. 

Tot slot een studie waarvan men zich moet afvragen of deze wel tot de geanalyseerde 
studies gerekend had moeten worden. In XXXII wordt niet over een methode voor het 
zoeken naar vergelijkbare objecten in het vreemde recht gesproken omdat in deze studie 
alleen een beschrijving van het Franse gemeenterecht wordt gegeven.245 Wel wordt af en 
toe het Nederlandse gemeenterecht als referentiekader gebruikt. In het debat definieert de 
auteur zijn wijze van onderzoek als 'impliciete rechtsvergelijking'. Er is sprake van een im
pliciete vergelijking omdat bij de beschrijving van het Franse recht rekening wordt gehouden 
met de kennis van de Nederlandse jurist over het Nederlandse recht met betrekking tot het 
besproken onderwerp. Hij spreekt over het 'geprogrammeerd' zijn van de jurist door de 
kennis van het eigen recht. Om die reden moet de onderzoeker bij de beschrijving van de 
gemeente in het Franse recht die objecten expliciteren die in het licht van de Nederlandse 
'voorprogrammering' niet vanzelfsprekend zijn. Hij verlangt hierbij een kritische houding 
ten opzichte van het tertium comparationis. De strekking van deze laatste opmerking is mij 
echter in het geheel niet duidelijk. 

Tabel 21 geeft de methoden weer in volgorde van frequentie. Het vetgedrukte cijfer in de 
tweede kolom geeft het aantal studies aan waarin de in de eerste kolom genoemde methode 
gebruikt is. De cijfers in de derde, vierde en vijfde kolom geven aan in hoeveel van de in 
de tweede kolom aangegeven studies de methode respectievelijk expliciet geformuleerd (E), 
impliciet geformuleerd (I) of gereconstrueerd (R) is. 

245 In het debat over deze studie wordt door een interveniënt overigens opgemerkt dat een 'functionele aanpak' 
mogelijk beter zou zijn geweest. In de volgende paragraaf (4.3) zal ik hier nader op ingaan. 
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Tabel 21: Methode 

1. functionele methode 23 
a. problem-solving approach 8 246 IE 61 IR 
b. problem-solving variant 6247 — 31 3R 
c. functionele methode 3 248 3E — — 
d. functioneel-institutioneel & problem-solving 3 249 — 31 — 

approach 
e. functioneel-institutioneel 3 250 — 21 IR 

2. andere methoden 7251 — 31 4R 
3. insitutionele/conceptuele methode 7252 IE 61 -

4.3 Wat is het oordeel over de waarde van de gehanteerde methode? 

In de uiteenzetting en/of conclusie van de preadviezen wordt niet of nauwelijks over de 
waarde van de methode gesproken. Ik heb daarover in slechts één studie253 een expliciete 
uitspraak aangetroffen. 

Zoals te verwachten valt, vindt men in het debat meer uitspraken over de waarde van de 
gehanteerde methode. In de verslagen van de debatten van acht254 preadviezen heb ik een 
expliciet oordeel gelezen. Impliciete oordelen over dit onderwerp heb ik niet aangetroffen. 

De meeste oordelen zijn afkomstig van de interveniënten (5255). Van deze vijf oordelen 
is het grootste deel (4256) negatief en slechts één (I) positief. De overige twee oordelen -
één positief (XXX) en één negatief (XXVII) — zijn afkomstig van de preadviseurs. 

Deze aantallen hebben alleen betrekking op oordelen over de methode ter bepaling van de 
te vergelijken objecten. Ik heb echter ook oordelen aangetroffen die op andere onderdelen 
van de methode van het rechtsvergelijkend onderzoek of op het rechtsvergelijkend onderzoek 
in het algemeen betrekking hebben. Aangezien deze oordelen wellicht interessante gegevens 
kunnen opleveren, zal ik hieronder op deze oordelen terugkomen. Ik zal nu echter eerst 
ingaan op de inhoud van de oordelen over de methode ter bepaling van de te vergelijken ob
jecten. 

246 I, III, XV, XVI, XXVIII, XXX, XXXVII, XXXIX. 
247 vu, x, xi, xiii, x x x i , x x x v n i . 
248 XVIII, XIX, XXVI. 
249 II, XXII, XXXIII. 
250 VIII, XVII. XXXV. 
251 IX, XII, XIV, XXI, XXIII, XXVII, XXIX. 
252 IV, V, VI, XX, XXIV, XXXIV, XXXVI. 
253 XXX. 
254 1,11, m, xxv i i , x x x , x x x n , XXXVI, XXXIX. 
255 I, II, III, XXVII, XXXII. 
256 II, III, XXX, XXXII. 
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De betreffende oordelen hebben in de meeste gevallen (zes maal257) betrekking op de keu
ze van de methode. Verder is éénmaal (XXVII) een oordeel uitgesproken over de uitvoering 
van de gekozen methode en eveneens éénmaal (I) over de methode van het onderzoek in 
het algemeen. 

De oordelen over de keuze van de methode zijn bijna alle kritisch van aard. Alleen in 
XXX treft men hierover een positieve uitspraak van de preadviseur zelf aan. In deze studie 
geeft de preadviseur aan het slot van zijn bespreking van het Engelse stelsel aan dat zijn 
keuze van de functionele methode zinvol is gebleken. Terwijl de begrippen waarin het 
onderwerp in Nederland wordt omschreven in Engeland onbekend waren, bleek het bestu
deerde probleem in de stelsels niet te verschillen: 

'Zoals ik al in de inleiding tot deze paragraaf aangaf is het buitengewoon moeilijk om het Engelse 
recht vanuit ons continentaal begrippenpaar "privaatrecht/publiekrecht" te benaderen. Misbruik van 
privaatrecht is dan ook om die reden een vraagstuk dat het Engelse recht in de continentale zin 
eigenlijk vreemd is. Wel is het zo dat bepaalde probleemgebieden in het Engelse recht zo veel ge
lijkenis vertonen met wat wij gebruik van privaatrecht door de overheid zouden noemen, dat mij 
een functionele vergelijking zinvol leek. Uiteindelijk, zo denk ik te mogen concluderen, blijken 
de problemen niet wezenlijk te verschillen' (XXX, p. 42). 

De twee interveniënten die in het debat over dit preadvies hun oordeel uitspreken hebben 
kritiek op de probleemstelling. Deze wordt door beiden minder geschikt geacht. Deze 
oordelen lijken sterk te contrasteren met het hierboven beschreven oordeel van de preadvi
seur. Het gaat hier echter om een preadvies dat door twee auteurs is geschreven. Het onder
werp van de studie is misbruik van privaatrecht door de overheid en de in het onderzoek 
betrokken stelsels zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. De ene auteur heeft het 
rechtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot Frankrijk en Duitsland verricht, de andere 
auteur heeft de vergelijking tussen Nederland en Engeland voor zijn rekening genomen. De 
kritiek van de interveniënten heeft betrekking op de probleemstelling die werd gepresenteerd 
als de probleemstelling voor het gehele onderzoek, maar die later voor Engeland is aange
past. Deze vraagstelling zou te zeer zijn afgestemd op de Nederlandse situatie, en daardoor 
(volgens de andere interveniënt) tot dwangbuis zijn geworden. De auteur verweert zich met 
een beroep op het onderwerp van het onderzoek dat tot een dergelijke vraagstelling gedwon
gen zou hebben. 

De studies II en III zijn in één en hetzelfde debat aan de orde gekomen. Door één 
interveniënt is bij die gelegenheid een gelijkluidend oordeel uitgesproken over de gehanteer
de methode in beide onderzoeken. Dit oordeel had betrekking op de vraagstelling van het 
onderzoek. Volgens deze interveniënt moet men öf verwante rechtsfiguren of verschillende 
rechtsfiguren die een antwoord geven op een zelfde soort vraag vergelijken. De kritiek was 
dat in genoemde onderzoeken aan geen van beide voorwaarden was voldaan. Een ander 
negatief oordeel over de keuze van de methode wordt door een interveniënt in het debat van 
XXXII gegeven. Volgens hem was namelijk een functionele aanpak beter geweest. Uit de 
reactie van de preadviseur blijkt dat deze twijfelt of deze methode tot andere resultaten zou 
hebben geleid. Het debat in XVI geeft aardig aan dat niet altijd duidelijk is wat onder 

257 II, III, XVI, XXX (2x), XXXII. 
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functioneel verstaan moet worden. Terwijl het in die studie toch vrij duidelijk is dat er 
gebruik is gemaakt van een 'functionele methode', vraagt een interveniënt: 

'Heeft hij om principiële redenen gekozen voor de niet-functionele oplossing en zo niet, zijn er 
dan misschien technisch-juridische overwegingen om de journalist als journalist — dus niet op 
grond van de wijze waarop hij zijn vak uitoefent — een verschoningsrecht toe te kennen?' (XVI 
(debat), p. 13). 

De reactie van de preadviseur is dan ook als volgt: 

'Als [de interveniënt], zijn vergelijking doortrekkend, constateert dat in mijn betoog te weinig 
sprake is van een functionele benadering, omdat de functie van de journalist, in verhouding tot die 
van bv. de parlementariër, te weinig is uitgediept, dan kan ik hem slechts antwoorden dat ik mij 
juist in sterke mate gebaseerd heb op de functie van de pers als zodanig' (XVI (debat), p. 17). 

Over de uitvoering van de methode in XXVII wordt kritiek geleverd door twee interveni-
enten. De kritiek van de een betrof de omschrijving van een begrip dat in het onderzoek een 
centrale plaats innam. Deze omschrijving zou te persoonlijk zijn geweest en daarom in de 
weg hebben gestaan aan een zo onbevangen mogelijke waardering van beide stelsels. De 
preadviseur geeft in zijn antwoord op systematische wijze aan waarom zijn omschrijving 
niet een objectieve waardering in de weg heeft gestaan. Van de andere interveniënt kwam 
de kritiek dat de gekozen benadering het buitenlandse recht in Nederlandse denkcategorieën 
dwingt. De preadviseur stelt dat hij het buitenlandse recht niet zozeer vanuit Nederlands 
perspectief als wel vanuit zijn eigen opvattingen heeft benaderd. Hij laat zijn eigen opvattin
gen doorklinken, onafhankelijk van de vraag of hij zich met het Nederlandse of met het 
buitenlandse recht bezighoudt. 

Een positief oordeel over de gehanteerde methode in het algemeen wordt door een 
interveniënt in het debat over studie I naar voren gebracht: 

'... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; het heeft een onder
bouw, een juxtapositie van vreemde rechtsstelsels waaruit conclusies worden getrokken ...' (I 
(debat), p. 4). 

Ik zal nu kort de oordelen behandelen die op andere onderdelen van de methode of op de 
toepassing van de rechtsvergelijking in het algemeen betrekking hebben. Oordelen die 
betrekking hebben op de waarde van de rechtsvergelijking in het onderzoek of op de waarde 
van het preadvies in het geheel, treft men aan in vijf258 studies. Het oordeel in XIV betreft 
de waarde van het preadvies: de preadviseur zou zeer veel buitenlands materiaal hebben ver
zameld op een niet eenvoudig toegankelijk gebied. De overige oordelen hebben betrekking 
op het nut van de rechtsvergelijking in het preadvies. Zo kan in VIII uit de woorden van de 
conclusie van de auteur worden opgemaakt dat deze niet gebaseerd is op rechtsvergelijkende 
gegevens. Ik vraag mij hier af wat het nut van de rechtsvergelijking geweest is. En in 

258 vin, xrv, XVI, XXI, XXXII. 
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XXXII luidt de kritiek bijvoorbeeld dat in deze studie überhaupt van rechtsvergelijking geen 
sprake is geweest. In XXI is de auteur positief over het nut van de vergelijking: 

'Aldus hoop ik een aanzet te hebben gegeven voor een dogmatische benadering van het thema van 
dit preadvies, welke wellicht niet in alle details volledig is, maar toch wel de pretentie heeft een 
totaal-aanpak te zijn. Zou ik mijn thema alleen maar hebben benaderd vanuit het Nederlands recht 
dan zou ik nooit tot deze benadering zijn gekomen. Rechtsvergelijking verschafte mij daarvoor het 
benodigde gereedschap' (XXI, p. 64). 

Over de wijze van bestudering van het onderzoeksmateriaal treft men in vier59 studies een 
oordeel aan. De interveniënt of preadviseur wijst dan bijvoorbeeld op het ontbreken van 
uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden van de nationale wetgevers (XII) of op 
het ontbreken van maatschappelijke achtergrondinformatie (IX) of op lacunes in de details 
(XI). In VI wordt er kritiek geleverd op het feit dat de jurisprudentie niet behandeld is. Dit 
zou volgens de interveniënt op zich geoorloofd zijn, maar dan zouden er — zoals de preadvi
seur wel doet — géén conclusies mogen worden getrokken. 

Kritiek op de uitvoering van de vergelijking vindt men in studie IX. In dat preadvies 
ontbreken ten aanzien van het Nederlandse recht enkele onderwerpen die wel in het Engelse 
recht behandeld worden: 

'Toch treft men herhaaldelijk vrij gewichtige onderwerpen aan, die ten aanzien van één van beide 
stelsels — meestal het Engelse — wel aan de orde worden gesteld, maar ten aanzien van het andere 
— meestal het Nederlandse — niet' (IX, p. 11). 

Over de weergave van de gegevens in het verslag geeft de preadviseur van XI zelf een 
negatief oordeel: hij stelt in zijn conclusie dat de hoofdstukken elkaar qua opzet niet dekken. 

5 Samenvatting en conclusies 

De uitkomsten van de analyse van de bestudeerde Nederlandse rechtsvergelijkende studies 
zijn in dit hoofdstuk weergegeven. De resultaten van deze analyse bieden een zeer gevarieer
de indruk van de praktijk van het rechtsvergelijkend onderzoek. Tussen de studies bestaan 
grote verschillen in de mate van aandacht die aan de gemaakte keuzen wordt besteed. Per 
studie verschilt de mate van aandacht die aan de onderscheiden onderdelen wordt gegeven. 

Neemt men alleen de expliciete verwijzingen in ogenschouw, dan kan gesteld worden dat 
de keuze van de stelsels de meeste aandacht geniet: in negenentwintig van de negenendertig 
studies treft men een of meer argumenten aan ter ondersteuning van het gekozen stelsel of 
de gekozen stelsels. In minder dan de helft (zestien) van de onderzochte negenendertig 
studies wordt expliciet naar het doel van de rechtsvergelijking verwezen. In slechts ongeveer 
een zesde (zes) van alle bestudeerde studies bespreekt men expliciet de methode waarmee 
de onderzoeker gezocht heeft naar de te vergelijken objecten in de gekozen stelsels. 

259 VI, IX, XI, XII. 
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Telt men de impliciete verwijzingen mee, dan worden de verschillen minder groot en 
wordt het doel het onderdeel dat de meeste aandacht krijgt. De methode blijft het onderdeel 
waar het minst over wordt gesproken. 

Doel 
De variatie in de inhoud van de genoemde doelen is vrij klein: het grootste deel van de 
studies is gericht op de hervorming of vorming van het recht. Deze doelstellingen kennen 
onder andere de volgende varianten: 'verbetering recht', 'lering trekken' en 'oplossen'. In 
een kleiner aantal studies worden iets terughoudender doelstellingen geformuleerd; de 
rechtsvergelijking heeft in die gevallen niet tot doel tot hervormingen te komen, maar zal 
tot nadenken moeten stemmen over bestaande of mogelijke nieuwe regelingen. De doelstel
lingen gericht op reflectie zijn: 'evaluatie', 'bezinnen' en 'kennisvermeerdering'. In een 
aantal preadviezen wordt in de verschillende delen van het onderzoeksverslag verwezen naar 
de doelstelling. Veel van deze studies bevatten zowel een doelstelling gericht op hervorming 
als een doelstelling gericht op reflectie. Behalve in één geval zijn deze doelstellingen niet 
tegenstrijdig, maar dus wel ongelijksoortig. Een doelstelling die slechts éénmaal wordt 
genoemd, is hulp bij harmonisatie. De meeste doelstellingen zijn gericht op het eigen rechts
stelsel. Uit het oogpunt van volledigheid zou het fraai zijn indien de doelstelling gericht was 
op alle in het onderzoek betrokken stelsels, maar slechts in vijf van de onderzochte studies 
is dit het geval. In twee studies een komen doelstellingen voor die niet op een bepaald 
stelsel, maar op wetenschappelijke kennis in het algemeen gericht is. Slechts eenmaal is 
sprake van een doel dat zich richt op een supra-nationaal samenwerkingsverband waarvan 
de onderzochte stelsels deel uitmaken. 

In de formulering van de doelstellingen wordt in de meeste gevallen in algemene termen 
gesproken over het object waarop de hervorming, het nadenken of de harmonisatie gericht 
is. In die gevallen spreekt men over het recht in het algemeen. Voorbeelden van voorkomen
de specifiekere aanduidingen zijn het rechtsprobleem en het wetsontwerp. 

Het is opvallend dat de oordelen over het nut van de rechtsvergelijking in relatie tot het 
genoemde doel in de meeste gevallen positief van aard zijn. Wel is het zo dat de meeste van 
deze oordelen van de preadviseurs afkomstig zijn. 

Onderwerp 
De behandelde onderwerpen beslaan - zoals ik in § 2 heb geconstateerd — vrijwel alle ter
reinen van het recht. Met uitzondering van een onderzoek waarin niet vergeleken wordt, 
maar slechts sprake is van een beschrijving van buitenlands recht, betreffen alle studies mi
crovergelijkingen. In het geval van studie XX zou men echter ook van 'macrovergelijking' 
kunnen spreken. In bijna alle onderzoeken vindt de vergelijking plaats tussen rechtsstelsels 
van soevereine staten (horizontale vergelijking). In één studie is er echter sprake van vertica
le rechtsvergelijking. 

Zowel de studie waarin Auslandsrechtskunde wordt bedreven, als het verticale rechts
vergelijkende onderzoek zijn in de analyse opgenomen. Eerstgenoemde studie had — achteraf 
bezien — niet in het onderzoeksmateriaal opgenomen moeten worden. Op de tweede genoem
de studie bleek het analysemodel wel goed toegepast te kunnen worden. Ik kom hier aan het 
eind van deze conclusie nog op terug. 
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De omschrijving en afbakening van het onderwerp is vooral nuttig gebleken voor de 
reconstructie van de uitgangspunten en de gehanteerde methode. 

Uitgangspunt 
Problemen met het vaststellen en omschrijven van het uitgangspunt hebben geleid tot een 
nadere beschouwing van het 'aanpak-idee' van Kokkini. Het blijkt dat de grens tussen 
rechtsinstituut-aanpak en probleem-aanpak in het geval van concrete invulling van de om
schrijvingen vrij vaag is. De ene aanpak kan gemakkelijk overgaan in de andere aanpak. Een 
onderdeel van deze problematiek is de vraag naar de definitie van een juridisch probleem. 
Uiteindelijk is voor de analyse vastgehouden aan een — aangepast — 'aanpak-idee'. Ik heb 
gezocht naar de uitgangspunten van waaruit de comparatist zijn onderzoek aanvangt. 

Het is duidelijk geworden dat het idee van een bepaald uitgangspunt van waaruit de 
onderzoeker zijn selectie van vergelijkbare objecten start, niet erg leeft in de praktijk. 
Slechts in zes studies wordt hiernaar expliciet en in negen studies impliciet verwezen. Het 
is wel mogelijk gebleken in de overige studies het uitgangspunt uit de tekst te herleiden. Het 
grootste aantal uitgangspunten wordt gevormd door problemen waarvan er slechts een paar 
als 'maatschappelijk' aangeduid kunnen worden en het overgrote deel 'juridisch' is. Op basis 
van deze gegevens zou dus de probleem-aanpak, zoals door Kokkini omschreven, een van 
de meest gehanteerde methoden vormen. Bij de samenvatting van de gegevens over de 
methode en de bespreking van het verband tussen uitgangspunt en methode, kom ik hierop 
terug. Ook de uitgangspunten die bij de rechtsinstituut-, rechtsregel-, rechtsbeginsel-aanpak 
horen, zijn in de studies aangetroffen. Van de bij deze aanpak behorende uitgangspunten zijn 
alleen het rechtsinstituut en de rechtsregel in de studies gevonden. Daarnaast bestaan de 
uitgangspunten uit juridische concepten en juridische fenomenen. Uitgangspunten die enigs
zins buiten Kokkini's omschrijvingen vallen zijn: onderwerpen binnen een rechtsgebied en 
het maatschappelijk fenomeen. De onderwerpen binnen een rechtsgebied kunnen noch onder 
de probleem-aanpak noch onder rechtsinstituut-aanpak gebracht worden omdat de onder
werpen niet gelijksoortig zijn: binnen één rechtsvergelijkend onderzoek kan zowel een 
onderwerp dat betrekking heeft op een rechtsinstituut als uitgangspunt dienen als een onder
werp dat bestaat uit een juridisch of maatschappelijk probleem. Een dergelijk uitgangspunt 
komt voor in de gevallen waarin de auteur als onderzoeksonderwerp een bepaald rechtsge
bied gekozen heeft. Omdat het om praktische redenen vrijwel onmogelijk is voor een auteur 
een rechtsgebied in zijn geheel met hetzelfde rechtsgebied in andere stelsels te vergelijken 
(indien er al sprake is van equivalente rechtsgebieden), moet er in dat geval een keuze 
gemaakt worden voor enkele aspecten van het rechtsgebied. 

Probleemstelling 
In combinatie met het uitgangspunt blijkt de probleemstelling veel te kunnen zeggen over 
de gehanteerde methode. Echter, expliciete probleemstellingen gericht op de rechtsvergelij
king komen slechts in ongeveer de helft van de bestudeerde studies voor. In vergelijking met 
het aantal expliciete verwijzingen naar het uitgangspunt of de methode is dit aantal overi
gens aanzienlijk. Op basis van deze en enkele impliciet geformuleerde probleemstellingen 
heb ik een overzicht gemaakt van de aard van de termen waarmee de probleemstellingen 
zijn omschreven. Hieruit blijkt dat in de praktijk slechts in een klein aantal gevallen gehoor 
wordt gegeven aan het advies van de theoretici om de probleemstelling in neutrale termen 
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te formuleren. In iets meer dan een derde van de bestudeerde studies die expliciete of 
impliciete formuleringen van probleemstellingen bevatten, is de aard van de termen maat
schappelijk en universeel. Maatschappelijke systeemgebonden termen heb ik niet aangetrof
fen. Het grootste deel bestaat dus uit juridische termen waarvan tweederde universeel van 
aard is en slechts eenderde systeemgebonden. Bij de beoordeling van deze resultaten moet 
in gedachten worden gehouden dat de theoretici de eis van neutrale termen vooral verbinden 
met de wijze van onderzoek die wordt aangeduid als de 'problem-solving approach', waarbij 
het probleem bestaat uit een concreet (maatschappelijk) probleem. Uit de analyse is naar 
voren gekomen dat in de studies waarin de probleemstelling in de meest neutrale termen is 
geformuleerd (dus in maatschappelijke 'universele' termen) inderdaad voornamelijk sprake 
is van een problem-solving approach. Het uitgangspunt bestaat in de meeste van die geval
len echter niet uit een maatschappelijk, maar uit een juridisch probleem. 

Overigens blijkt het niet eenvoudig te zijn te bepalen of de termen van juridische dan wel 
maatschappelijke aard zijn. Dit probleem hangt samen met het vraagstuk van de definiëring 
van het juridische probleem en de bepaling van het onderscheid tussen een juridisch en een 
maatschappelijk probleem. De oorzaak ligt mijns inziens in het feit dat het recht per definitie 
maatschappelijk is. Dat maakt het niet eenvoudig grenzen te trekken. 

Selectie stelsels260 

De analyse van de selectie van de stelsels levert interessante en soms onverwachte gegevens 
op. Zo vind ik het opmerkelijk dat niet in alle studies in de inleiding duidelijk wordt welke 
stelsels gekozen zijn. De gekozen stelsels worden bijvoorbeeld in het geheel niet genoemd. 
Ook komt het voor dat men slechts een paar van de geselecteerde stelsels noemt. In een 
tiental studies is een discrepantie gesignaleerd tussen de gegevens die in de inleiding werden 
verstrekt en de uiteindelijk in de uiteenzetting behandelde stelsels. Hieruit kan mijns inziens 
worden afgeleid dat de auteur in die gevallen niet veel belang gehecht heeft aan de verant
woording van de selectie van rechtsstelsels. 

Verder biedt ook de wijze waarop de rechtsvergelijkers hun selectie van rechtsstelsels 
hebben verantwoord een gevarieerd beeld. De manieren waarop de auteurs hun keuzen 
motiveren, lopen uiteen van een volkomen stilzwijgen tot een expliciete verantwoording 
waarom bepaalde stelsels wel en andere niet zijn opgenomen waarbij alle factoren beschre
ven worden die bij de keuze een rol hebben gespeeld. Tussen deze extremen liggen motive
ringen die alleen betrekking hebben op de wèl gekozen stelsels of alleen op de niet gekozen 
stelsels. Bovendien komt het voor dat de verantwoording alleen wordt afgelegd met betrek
king tot één of enkele van de gekozen stelsels. Verder zijn er variaties te zien in de hoeveel
heid en de aard van de argumenten die zijn aangedragen. 

De gevonden resultaten met betrekking tot de aard van de argumenten liggen grotendeels 
voor de hand: de meeste auteurs hebben gekozen voor argumenten die verband houden met 
het onderwerp van het onderzoek en voor argumenten van (onder andere) praktische en 
persoonlijke aard. 

260 Een aantal van de hieronder weergegeven conclusies is reeds eerder gepubliceerd in Oderkerk 1997. 
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Hoewel in de literatuur wel de suggestie gewekt wordt dat de indeling van rechtsstelsels 
in rechtsfamilies hulp kan bieden bij de selectie van de stelsels, verbaast het mij niet dat 
slechts weinig auteurs hier een beroep op hebben gedaan. 

Wel is het mijns inziens opmerkelijk dat in relatief weinig studies argumenten zijn 
gehanteerd die verband houden met het doel van het onderzoek, ook omdat een aantal 
preadviseurs toch heel nadrukkelijk in abstracto en/of in concreto hebben gesteld dat het 
doel van belang is voor de keuze van de rechtsstelsels. Een verklaring hiervoor is misschien 
dat de preadviseurs zich niet van dit verband bewust zijn, of het zo vanzelfsprekend vinden 
dat zij er geen melding van maken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat zij zich er wel van 
bewust zijn maar de motivering niet van belang achten. 

Naast de inhoud van de argumenten heb ik ook per studie onderzocht hoeveel argumen
ten gebruikt worden en hoe de motivering is opgebouwd. Het meest frequent is het aantal 
van drie argumenten waarmee de selectie van de rechtsstelsels ondersteund wordt. Daarop 
volgen op grote afstand de studies met motiveringen bestaande uit één argument, uit twee 
argumenten en uit vier of meer argumenten. Het blijkt niet zo te zijn dat de studies waarin 
twee of drie argumenten gebruikt worden, steviger onderbouwde keuzen bevatten dan de stu
dies waarin slechts één argument naar voren is gebracht. De auteurs die vier of meer argu
menten gebruikten — waarschijnlijk alleen al door een grotere aandacht voor de verantwoor
ding - schreven wel de sterkere motiveringen. 

De meest gebruikte opbouw is de cumulatief beperkende opbouw. Verder komen ook de 
parallelle ongelijksoortige opbouw, de combinatie van een parallel gelijksoortige en cumula
tief versterkende opbouw en een combinatie van een cumulatief beperkende en cumulatief 
versterkende opbouw relatief vrij vaak voor. Ik geef de voorkeur aan de cumulatief beper
kende rangschikking van argumenten, niet alleen omdat dit een helder en fraai beeld geeft 
van een steeds kleiner wordende kring van rechtsstelsels die voor het onderzoek in aanmer
king komen, maar vooral omdat deze ordenening uitdrukking geeft aan het principe dat in 
beginsel alle stelsels voor vergelijking in aanmerking komen. Een ander voordeel van de 
cumulatief beperkende opbouw is dat als vanzelf gemotiveerd wordt waarom bepaalde 
stelsels niet in het onderzoek zijn opgenomen. 

Methode 
Uit de analyse van de methode wordt vooral duidelijk dat er meer valt te leren uit wat er 
niet dan uit wat er wel gezegd wordt. In slechts zes inleidingen wordt expliciet naar de 
gehanteerde methode verwezen. Het is zelfs zo dat in de debatten over de preadviezen de 
methode vaker aan de orde is gekomen. Impliciete verwijzingen komen daarentegen in de 
inleidingen vaker voor, namelijk in iets meer dan de helft van het aantal onderzochte stu
dies. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de auteurs toch wel over de wijze van onder
zoek heeft nagedacht, maar slechts een klein aantal het van belang heeft geacht dit voor de 
lezer in expliciete termen te verwoorden en te verantwoorden. In de gevallen waarin geen 
expliciete verwijzingen zijn aangetroffen, bleek het mogelijk uit de tekst van het onderzoek 
en met behulp van de omschrijvingen van het uitgangspunt en/of de omschrijving en afbake
ning van het onderwerp de gehanteerde methode te reconstrueren. 

Uit de gevonden of herleide omschrijvingen van de methoden kan een aantal conclusies 
getrokken worden. In de eerste plaats blijkt de functionele methode diverse verschijningsvor
men te hebben, waarvan er drie ook in de literatuur onderkend worden: de functioneel-

163 



HOOFDSTUK 6 

institutionele methode, de probleem-aanpak (problem-solving approach) en de functionele 
methode in de zin van de wijze van bestudering van het recht in zijn dagelijkse werking. 
Omdat de methode in deze laatste betekenis betrekking heeft op de analytische fase van het 
onderzoek, is deze in dit verslag niet nader aan de orde gesteld. Hier zijn alleen de metho
den bestudeerd aan de hand waarvan in het vooronderzoek wordt gezocht naar vergelijkbare 
objecten. Het verschil tussen de problem-solving approach en de functioneel-institutionele 
methode blijkt gebaseerd te zijn op een verschil in perspectief. De eerstgenoemde methode 
gaat uit van een bepaald probleem en zoekt naar de oplossingen in de verschillende stelsels, 
de laatstgenoemde gaat uit van een rechtsinstituut of een ander onderdeel van het rechtsstel
sel en zoekt naar de objecten die in de verschillende rechtsstelsels eenzelfde functie vervul
len. Het verschil komt alleen naar voren in het uitgangspunt: de functie van het 
rechtsinstituut of rechtsconcept zal immers het oplossen van een bepaald maatschappelijk 
probleem zijn. In beide gevallen zal dus worden bezien hoe de gekozen stelsels een bepaald 
probleem oplossen. Het is overigens opvallend dat de probleem-aanpak of problem-solving 
approach in geen van de studies met name genoemd worden. Varianten op deze in de 
literatuur omschreven functionele methoden zijn: een problem-solving approach waarbij het 
probleem uit een vraag naar de juridische status van een groep personen bestaat en een 
wijze van benadering die bestaat uit een combinatie van de functioneel-institutionele metho
de en de problem-solving approach. Interessant is ook de wijze waarop in een paar studies 
de problem-solving approach is uitgewerkt. In die gevallen maken de auteurs gebruik van 
zogenaamde Idealtypen. Dit houdt in dat de auteur voor het probleem model-oplossingen 
formuleert: bijvoorbeeld twee tegengestelde oplossingen aangevuld door mogelijke tussenlig
gende varianten. Bij Idealtypen moet dus niet gedacht worden aan de meest gewenste 
(ideale) oplossingen, maar aan de oplossingen die als antwoord op het probleem bedacht 
kunnen worden (ideeën). Vervolgens onderzoekt de comparatist in hoeverre de gevonden 
oplossingen met de bedachte oplossingen overeenkomen en in hoeverre zij daarvan afwijken. 
Dit is mijns inziens een heel geschikte manier om een helder overzicht van de gevonden 
oplossingen te geven. 

In de tweede plaats kan geconstateerd worden dat in veel mindere mate de eveneens in 
de literatuur benoemde institutionele/conceptuele methode is aangetroffen. In de gevallen 
waarin de institutionele/conceptuele methode gehanteerd is, bestaat het uitgangspunt uit 
rechtsinstituten, rechtsregels, een juridisch concept of een juridisch verschijnsel. Vervolgens 
worden in de geselecteerde stelsels de regelingen met betrekking tot het betreffende rechtsin
stituut of rechtsconcept bestudeerd. Hierbij moet worden aangetekend dat niet uit de gege
vens gebleken is dat de keuze van deze methode inhoudt dat de functie van de objecten niet 
wordt bestudeerd. Er is alleen uit de gegevens naar voren gekomen dat de functie pas na de 
selectie van de objecten een rol speelt. 

Tenslotte is een aantal andere methoden aangetroffen. Deze methoden zijn niet benoemd 
en wijken enigszins af van de wel in de literatuur bekende methoden. Die afwijking bestaat 
globaal gezegd uit de keuze van verschillende uitgangspunten in één studie. Die uitgangs
punten zijn dan bijvoorbeeld een paar verschillende los van elkaar staande problemen, of 
een paar verschillende onderwerpen binnen één rechtsgebied. Dit laatste is veelal het geval 
wanneer een auteur een geheel rechtsgebied wil bestuderen, maar gedwongen wordt een 
keuze te maken voor een paar onderdelen. 
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Interessant, maar niet verrassend, is de constatering dat uit de oordelen van de interve-
niënten over de gehanteerde methoden, en soms ook uit die van de preadviseurs zelf, blijkt 
dat de gekozen methode — althans in hun oordeel - niet altijd de juiste is en dat de met de 
gekozen methode samenhangende vraagstelling niet altijd op de juiste wijze is geformuleerd. 
Ook op de uitvoering van de methode in de latere stadia van het onderzoek wordt kritiek 
geuit. 

Verder kan uit deze oordelen worden opgemaakt dat de functionele methode nuttig wordt 
geacht, vooral indien de gekozen stelsels op het gebied van het onderwerp sterk van elkaar 
verschillen. Ook meent men dat de formulering van de probleemstelling niet te sterk aan de 
terminologie van het basisland gerelateerd moet zijn. Vrij vertaald betekent dit dat de 
vraagstelling zo veel mogelijk in neutrale termen geformuleerd moet worden. 

Verband tussen uitgangspunt, probleemstelling en methode 
In § 2 van dit hoofdstuk heb ik verslag gedaan van de resultaten van de analyse van de 
uitgangspunten en probleemstellingen van de studies. Met betrekking tot de uitgangspunten 
heb ik gesteld dat zij inzicht zouden verschaffen in de gehanteerde methode. Verder heb ik 
aangegeven te willen onderzoeken of er een verband bestaat tussen de aard van de formule
ring van de probleemstelling en de gehanteerde methode. In bijlage 10 heb ik een tabel 
opgenomen waarin per studie naast elkaar het uitgangspunt, de formulering van de pro
bleemstelling en de methode zijn weergegeven. Verschaffen de uitgangspunten inderdaad 
enig inzicht? En bestaat er een verband tussen de aard van de formulering van de probleem
stelling en de methode? 

Uit het overzicht van de in de studies gekozen uitgangspunten en de gehanteerde metho
den blijkt onder andere dat de verschillende functionele methoden de meest uiteenlopende 
bases kunnen hebben. Maakt men echter onderscheid tussen de problem-solving approach 
en de functioneel-institutionele methode dan blijkt dat de problem-solving approach (en haar 
variant), op één uitzondering na, altijd een (juridisch) probleem tot uitgangspunt heeft. 
Daarentegen heeft de functioneel-institutionele methode (en haar varianten) zowel problemen 
als rechtsinstituten, rechtsregels en dergelijke tot uitgangspunt. De institutioneel-conceptuele 
methode kent geen problemen als uitgangspunt; mogelijke punten van aanvang zijn alleen 
rechtsinstituten, rechtsconcepten en dergelijke. Vanuit het perspectief van het uitgangspunt 
kan dus gezegd worden dat een probleem altijd met een functionele methode verbonden zal 
worden. Een rechtsinstituut, rechtsregel of rechtsconcept kan daarentegen zowel met de 
institutioneel-conceptuele methode worden gecombineerd als met een functionele methode, 
met uitzondering van (over het algemeen) de problem-solving approach. 

Een verband tussen de aard van de formulering van de probleemstelling en de methode 
is moeilijk aan te wijzen. De enige regelmatigheid die het overzicht toont, is dat alle pro
bleemstellingen die in maatschappelijke 'universele' termen zijn geformuleerd, verbonden 
zijn met een functionele methode en wel voornamelijk met de problem-solving approach en 
de problem-solving variant. Andersom geldt echter niet dat alle functionele methoden een 
in maatschappelijke 'universele' termen geformuleerde probleemstelling aan zich verbinden. 
Het is niet mogelijk hieruit een duidelijke conclusie te trekken, niet alleen omdat er onvol
doende aanwijzingen zijn die in een bepaalde richting wijzen, maar ook omdat het aantal 
gevonden probleemstellingen onvoldoende is om daaruit harde gevolgtrekkingen te kunnen 
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maken. Wel kan uit de resultaten worden afgeleid dat vooral de auteurs die voor een pro
bleem-aanpak kiezen, de probleemstelling in neutrale termen formuleren. 

Verband tussen doel en methode 
Een centrale vraag in dit onderzoek is de vraag naar het verband tussen doel en methode. 
Ter ondersteuning bij het zoeken naar het antwoord op deze vraag heb ik in bijlage 10 
tevens een tabel opgenomen waarin per studie doel en methode naast elkaar geplaatst zijn. 
De grote verscheidenheid aan doelen maakt het moeilijk om eventuele regelmatigheden te 
ontdekken. Ik heb daarom de doelen in grotere gehelen ondergebracht: doelen gericht op 
vorming (vorming sec (V) of verbetering (V) en doelen gericht op reflectie (reflectie sec 
(Rf) of beoordeling (Rf ' ). Desondanks blijkt het onmogelijk enig verband tussen deze doelen 
en de gehanteerde methoden te ontdekken. Uit de gegevens kunnen geen regelmatigheden 
worden afgeleid tussen de aard van de doelstelling en de gekozen methode. Dit wil echter 
nog niet zeggen dat in enkele afzonderlijke studies het doel geen invloed heeft uitgeoefend 
op de keuze van de wijze waarop naar de vergelijkbare objecten in de verschillende stelsels 
wordt gezocht. 

Nut van de analyse en geschiktheid onderzoeksmateriaal 
Tot slot zou ik kort willen ingaan op enkele algemene punten zoals het nut van de analyse 
en de geschiktheid van het onderzoeksmateriaal. 

Op grond van het bovenstaande denk ik dat de analyse van de praktijk van het rechts
vergelijkend onderzoek gegevens heeft opgeleverd die de moeite waard zijn. Het geeft aan 
waar in de praktijk de aandachtspunten liggen en vooral welke punten meer aandacht zouden 
behoeven. Het geeft tevens aan dat ofwel een aantal gangbare ideeën in de theorie van de 
rechtsvergelijking bijstelling behoeven, ofwel dat de praktijk zich meer op deze theorie zou 
moeten richten. 

Het onderzoeksmateriaal was vooral geschikt omdat de behandelde onderwerpen op alle 
terreinen van het recht liggen. Om een andere reden bleek het echter minder geschikt: in 
slechts weinig studies zijn de gemaakte keuzen in het kader van het rechtsvergelijkende 
onderzoek uitgebreid en volledig verantwoord. Het nadeel hiervan is dat ik vrij vaak heb 
moeten terugvallen op eigen interpretaties en reconstructies. Het gevaar van subjectieve 
invloeden is in die gevallen groot. Van de bestudeerde studies is er één met name onge
schikt voor de analyse: de studie waarin Auslandsrechtskunde wordt bedreven. De vragen 
naar de selectie van de keuze van de stelsels en de gehanteerde methode zijn hier overbodig. 
De andere van het gebruikelijke patroon afwijkende studie (het verticale rechtsvergelijkende 
onderzoek) bleek wel op de centrale vragen antwoorden te bieden en is daarom achteraf 
gezien terecht in de analyse opgenomen. 

Een van de redenen voor de selectie van het materiaal was dat de preadviezen met elkaar 
een dwarsdoorsnede van het rechtsvergelijkend onderzoek over een periode van vijfentwintig 
jaar verschaffen. De verwachting was dat dit eventueel de mogelijkheid zou bieden om 
bepaalde tendensen te signaleren in de wijze waarop rechtsvergelijkend onderzoek verricht 
wordt. Uit de verschillende overzichten met betrekking tot het doel, de methode e.d. zijn 
echter geen tendensen in bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde methode zichtbaar 
geworden. 
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