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Bijlage 4 

Analyse Geschriften Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (NVVR) 

De cijfers in de linkerkantlijn corresponderen met de vragen in het analysemodel (bijlage 
3). Vragen waarop het antwoord 'nee' luidde, zijn weggelaten. 

Studie nr. I 

Algemene gegevens 
1 J.G. Sauveplanne 
2 De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke zaken 
3 1968 
4 Geschriften van de NVVR nr. 1 
5 Geschriften van de NVVR nr. 2 

Analyse tekst 

Inleiding/verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke zaken 

'de materie van de bescherming van de verkrijger te goeder trouw' (p. 4). 
3a 'In de tweede plaats is alleen aandacht besteed aan de materiële rechtspositie van de derde verkrijger en 

is de zgn. processuele functie van art. 2014 BW, het bewijsrechtelijk vermoeden dat aan het bezit kan 
worden ontleend, niet in het onderzoek betrokken' (p. 5). 
'Tenslotte is het onderzoek beperkt tot de bezitter van roerende lichamelijke zaken en is niet ingegaan op 
de rechtspositie van degeen die onlichamelijke zaken bezit' (p. 5). 

4c het probleem van de mate van bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw 
5c In hoeverre en in welke mate krijgt de derde verkrijger te goeder trouw juridische bescherming? 

C Selectie stelsels 
6a het Nederlandse recht, het ontwerp van UNIDROIT, het nieuwe ontwerp BW (p. 5). 
6b 'rechtsstelsels die gebaseerd zijn op het beginsel dat de derde verkrijger te goeder trouw bescherming 

verdient' geselecteerd en 'de rechtsstelsels die van het tegenovergestelde beginsel uitgaan' (p. 5). 
8 ja 
9 positief 
11a '... rechtsstelsels die gebaseerd zijn op het beginsel dat de derde verkrijger te goeder trouw bescherming 

verdient' en 'de rechtsstelsels die van het tegenovergestelde beginsel uitgaan' (p. 5). 
'... natuurlijk zijn niet alle rechtsstelsels van de wereld in het onderzoek betrokken, maar alleen die stelsels 
die het belangrijkste zijn met het oog op moderne ontwikkelingen' (p. 5). 

D Methode 
14b De auteur formuleert voor het probleem twee extreme oplossingen. Eerst bestudeert hij de oplossingen van 

de stelsels die de ene extreme oplossing als uitgangspunt hebben en bestudeert hun variaties, vervolgens 
doet hij hetzelfde met de oplossingen van de stelsels die de tegenovergestelde oplossing als uitgangspunt 
gekozen hebben. Zie p. 4-5. 
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BIJLAGE 4 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b inspiratie voor (verbeterde) nieuwe regeling van de in de artt. 2014 en 637 vervatte materie: 'Samenvattende 

zou men kunnen stellen dat een nieuwe regeling van de in artt. 2014 en 637 BW vervatte materie, die aan
sluit bij de tendenzen die uit de rechtsvergelijkende onderzoeken blijken, met betrekking tot de genoemde 
knelpunten op het volgende zou moeten neerkomen' (p. 43). 
'Opgemerkt zij evenwel dat uiteindelijk de intrinsieke waarde van de gedane voorstellen de doorslag moet 
geven, en dat deze waarde zwaarder weegt dan de omstandigheid dat in andere rechtsstelsels andere 
voorstellen gedaan of verwezenlijkt zijn' (p. 44). 

C Selectie stelsels 
20 Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland, Nederland, Zweden (terloops), Spanje & Portugal, Engeland, USA, 

ontwerp van UNIDROIT (ontwerp voor een eenvormige wet inzake de bescherming van de verkrijger te 
goeder trouw van roerende lichamelijke zaken), NBW 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a '... blijft nuttig bestaande inzichten te toetsen aan nieuwe tendenzen' (p. 44). 

Debat 

A Doel 
32 auteur: 'Nu is het natuurlijk — [...] — zeker niet zo dat men nu in een enthousiasme voor rechtsvergelijking 

moet zeggen: als we zien dat in een hele hoop andere landen men een bepaald iets doet dan moeten wij 
dat ook gaan doen. Natuurlijk niet. Men moet hier wel degelijk kijken naar de materiële betekenis, de in
trinsieke waarde van de rechtsregel, maar men moet natuurlijk anderzijds toch wel, wanneer men ziet dat 
men in allerlei stelsels een andere kant opgaat, zich bezinnen op de vraag: wij willen nu iets doen wat men 
elders blijkbaar anders ziet, wat is de reden dat wij dat anders zien. Het is toch een aanleiding om er eens 
over na te denken wat nu de juiste weg is' (p. 2). 

B Onderwerp 
36 auteur: 'Het probleem ligt, [...] aan de ene kant in de juridische logica die ons zegt dat iemand niet meer 

rechten kan overdragen dan hij zelf heeft en dat, wanneer iemand onbevoegd over een zaak beschikt, deze 
degeen aan wie hij die zaak levert geen eigenaar of onder andere titel rechthebbende kan maken, en aan 
de andere kant het verkeersbelang, dat eist dat wanneer iemand een roerende zaak te goeder trouw verwerft, 
hij de zekerheid moet hebben dat hij inderdaad die zaak mag houden, en er over mag beschikken' (p. 1). 

C Selectie stelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: '... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; [...] conclusies 

worden getrokken, enerzijds voor rechtvaardiging van ontworpen nieuw recht, [...], in internationaal ver
band, en anderzijds een grondslag voor desiderata met betrekking tot eventueel wordend recht, [...], in na
tionaal verband' (p. 4). 

42 interveniënt: "... vrijwel het ideaal bereikt van wat rechtsvergelijkende arbeid moet zijn; het heeft een onder
bouw, een juxtapositie van vreemde rechtsstelsels waaruit conclusies worden getrokken ...' (p. 4). 
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Studie nr. II 

Algemene gegevens 
1 Prof.mr. F.H. van der Burg 

2 Toezeggingen en pseudowetgeving in het administratieve recht 
3 1969 
4 Geschriften van de NVVR nr. 3 

5 Geschriften van de NVVR nr. 3 bis 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

2 titel: Toezeggingen en pseudo-wetgeving in het administratieve recht 
'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' (p. 10). 

3a 'Ik heb gemeend de problematiek van de gebondenheid van de administratie op grond van vroegere admini
stratieve beschikkingen (of van rechterlijke uitspraken) buiten beschouwing te moeten laten' (p. 9-10). 
'De omtrek van de te behandelen stof kan negatief worden verduidelijkt door te wijzen op een aantal zaken 
dat wel aan de materie verwant is, maar daarvan toch geen deel uitmaakt' (p. 11) Zie- p 11-13 (a b c 
d). 

4c het probleem van de mate van gebondenheid van de administratie uit hoofde van eigen handelen, niet 
zijnde het nemen van een administratieve beschikking, het buitenland wordt echter bestudeerd vanuit het 
oogpunt van de Nederlandse situatie. Zie vraag 14b. 

5c Hoe lossen het Franse, Duitse en Nederlandse rechtssysteem de vraag naar de mate van gebondenheid van 
de administratie op grond van voorafgaand handelen op? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk, Duitsland 
7a 'een common-law-land' 
8 ja 

9 positief en negatief 

10a Frankrijk & Duitsland: "... zijnde de twee belangrijkste representanten van de continentaal-Europese rechts
sfeer' (p. 10). 

'Een vergelijking met het administratieve recht van een common-law-land leek minder zinvol, omdat dit 
qua blikrichting en terminologie te sterk afwijkt van het Nederlandse administratieve recht' (p. 10). 

D Methode 

14b uitgangspunt probleem, gezocht wordt naar materieel en niet formeel (of conceptueel) vergelijkbare 
elementen, maar het is duidelijk dat het buitenland bestudeerd wordt vanuit het oogpunt van de Nederland
se situatie. 

'In Duitsland wordt gediscussieerd over de vraag of de toezegging al dan niet beschouwd moet worden als 
een Verwaltungsakt. Volgt men de opvatting van die Duitse auteurs die hier met ja antwoorden, dan zou 
voor wat Duitsland betreft, de gebondenheid op grond van toezeggingen buiten de zoeven omschreven 
grenzen van het onderwerp vallen en dit zou sterk ingaan tegen de opzet rechtsvergelijking te bedrijven. 
Die opzet wordt beter gediend wanneer de problematiek van de bestuurlijke toezeggingen in elk geval in 
de beschouwingen wordt betrokken en daarbij ook de vraag wordt besproken of de bestuurlijk toezegging 
al dan niet als Verwaltungsakt is te beschouwen' (p. 10). 

'Bij de vergelijking met het Franse recht zal de aandacht gevestigd worden op datgene wat materieel het 
meeste overeenkomt met, althans nadert tot met wat in Nederland met de termen toezeggingen, inlichtingen 
en pseudo-wetgeving wordt aangeduid' (p. 11). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a De auteur noemt als uiterste mogelijke doelen van rechtsvergelijking onderzoek ten behoeve van theoretisch 

inzicht en onderzoek ten behoeve van het oplossen van praktijkvragen: 'Dit preadvies ligt tussen beide 
uitersten in. Het geeft geen directe aanknopingspunten voor de oplossing van praktijkvragen. De hier ver
melde gegevens brengen ons echter wel in contact met de oplossingen die in de Franse en Duitse recht
spraak voor bepaalde problemen van de praktijk zijn gevonden en die oplossingen zijn van bijzondere 
betekenis voor het inzicht in de materie zoals we die in Nederland kennen' (p. 49). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a Zie vraag 15a 
29a 'Dit preadvies kan niet meer geven dan een momentopname van een onderwerp dat nog sterk in beweging 

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

30b 'De vragen waarmede wij te maken hebben, zijn ook in Frankrijk en Duitsland nog niet opgelost' (p. 50). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 interveniënt: 'Beiden zijn de aanknopingspunten voor het onderwerp in het Franse recht nagegaan en in 

het preadvies van collega Van der Burg kom ik op p. 35 al direkt tegen dat in de Franse jurisprudentie de 
toezeggingen niet worden gehonoreerd. Ook zoeven heeft hij opnieuw duidelijk gemaakt hoe afwijzend het 
Franse recht staat tegenover het toetsen aan andere zaken dan aan de legaliteit in de strikte zin. Wanneer 
ik dan op p. 66 naga de wijze van benadering van collega Geppaart ten aanzien van de hoofdlijnen van 
de rechtspraak in Frankrijk, dan tref ik daarin aan een aantal hoofdstukken omtrent de aansprakelijkheid 
van de staat, de aansprakelijkheid zonder fout, de aansprakelijkheid voor de fiscale bestuurshandelingen. 
Men krijgt de indruk, ook wanneer deze tweede pre-adviseur conclusies trekt, dat de Franse rechtspraak 
wat dat betreft toch meer ingaat op het toekennen van rechtswaarde aan toezeggingen en bestuurshandelin
gen, zoals het in de titel van het tweede pre-advies heet. Ik zou willen vragen of dit verschil samenhangt 
met de meer algemene benadering en de meer specifiek fiscale benadering en hoe deze twee uitgangspunten 
in het opsporen van het vergelijkingsmateriaal eigenlijk te verklaren vallen' (p. 24-25). 
De auteur geeft uitgebreid antwoord op de vraag van Jeukens over de verschillende benaderingswijzen van 
het Franse administratieve recht. 
'Daarnaast kan echter een veel ruimere vraag gesteld worden ...' (p. 27) 
Geppaart heeft kennelijk een ruimere vraag gesteld dan Van den Burg. 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'Ik heb u zoeven het pre-advies beschreven als een soort reisverslag; het is dus inderdaad niet meer 

dan een verkenning geweest. Ik meen dat het nut had, omdat we door het Nederlandse recht te confronteren 
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met buitenlands recht, weer eens met een frisse blik kijken naar wat we in Nederland aan het doen zijn' 

(p. 38). 
'Ik geloof dat dit soort verkenningen verhelderend kunnen werken' (p. 38). 

40 interveniënt: 'Het is toe te juichen dat onze Vereniging de problematiek op bestuursrechtelijk terrein van 
de toezeggingen door de overheid en van de zgn. pseudo-wetgeving vandaag in rechtsvergelijkend perspec
tief aan de orde stelt. Op vele rechtsgebieden krijgt de rechter allengs meer te maken met deze vraagstuk
ken' (p. 3). 
interveniënt: 'Een onderwerp als dit, dat enerzijds in buitenlandse systemen moeilijk is terug te vinden, 
anderzijds als het ware rust op een juridische infrastructuur die nog niet rechtsvergelijkend is onderzocht, 
leent zich m.i. moeilijk voor een comparatieve discussie zoals wij thans pogen te houden' (p. 36). 

41 interveniënt niet eens met motivering van de auteur: 'Van der Burg acht een vergelijking met het admini
stratieve recht van common-law-land minder zinvol. [...] Toch ware een bredere belichting vanuit Scandina
vische landen en de Verenigde Staten wellicht nuttig geweest, m.n. ook ten aanzien van toezeggingen in 
verband met de advance-ruling-procedures...' (p. 4). 
interveniënt: 'De vergelijking met het Franse recht illustreert wat ik bedoel; er was geen materiaal te 
vinden, omdat het systeem een zo verschillende constructie heeft, dat de vraagstelling er niet in is terug 
te vinden. Men werkt er niet met andere begrippen aan eenzelfde vraagstelling, maar de vraagstelling zelf 
ligt verkaveld over een groot aantal sterk divergerende terreinen; er is dan weer nadere uitleg nodig zodat 
men met de werkelijke vergelijking niet uit de voeten komt' (p. 34). 
'Al met al is daardoor het Franse systeem een onbruikbaar objekt van vergelijking' (p. 35). 

42 interveniënt: 'Dat is m.i. vooral te wijten aan de vraagstelling, waarin enkele elementen zitten die haar 
minder geschikt maken voor rechtsvergelijkend onderzoek. 
Rechtsvergelijking is in de eerste plaats zinvol wanneer men bepaalde verwante instellingen of rechtsfigu
ren en verschillende rechtssystemen terugvindt, zodat men vormgeving en uitwerking in die systemen met 
elkaar kan confronteren. Daarnaast kan men ook zinvol vergelijken, wanneer er figuren of instellingen zijn 
die niet verwant zijn, die zelfs totaal verschillend zijn, maar die als het ware een antwoord beogen te geven 
op eenzelfde soort vragen. Geen van beide condities was vervuld in het geval van de pseudo-wetgeving, 
zodat de preadviseurs zijn gestuit op allerlei complicaties, die zij weer eerst moesten uitleggen, zodat het 
zicht op het geheel enigszins verloren is gegaan' (p. 34). 

'... ik geloof dat men vóór de vraagstelling die hier aan de orde is gesteld andere, eerdere vraagstellingen 
zou moeten bestuderen' (p. 35). 

Studie nr. III 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Ch.P.A. Geppaart 

2 De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie, 
3 1969 
4 Geschriften van de NVVR nr. 3 
5 Geschriften van de NVVR nr. 3 bis 

Analyse tekst 

hkkling/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

titel: De rechtswaarde van niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de belastingadministratie 
'In de praktijk van de belastingheffing blijkt echter telkens weer dat het niet mogelijk is dat de administra
tie zich uitsluitend richt op de wet. Kennelijk wordt de belastingheffing mede door niet in de wet genoem
de factoren bepaald doordat rechtswaarde wordt toegekend aan niet op de wet steunende bestuurshande
lingen van de administratie' (p. 60). 

265 



BIJLAGE 4 

3a 'In het voorgaande ligt besloten dat ik ook ten aanzien van de vragen die in deze studie worden behandeld, 
geen beslissende betekenis toeken aan de uitkomsten van rechtspraak en doctrine in andere delen van het 
recht' (p. 62). 

4a 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken 
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' (p. 60). 
'Met het formuleren van deze twee vragen is het uitgangspunt van deze studie aangegeven' (p. 60). 
'6. Het uitgangspunt nader bepaald 
Keren wij thans terug naar de vraag hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken waarvoor 
de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. Het aanknopingspunt voor deze motivering moet worden 
gezocht in de niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de administratie, zoals ambtelijke bestuurs-
voorschriften, inlichtingen, toezeggingen en compromissen' (p. 65). 

5a 'In de eerste plaats dringt zich de vraag op hoe het niet geldend maken door de fiscus van aanspraken 
waarvoor de wet steun biedt, kan worden gemotiveerd. In de tweede plaats rijst de vraag onder welke om
standigheden en in welke mate niet op de wet steunende bestuurshandelingen van de administratie aan 
belastingheffing in de weg kunnen staan' (p. 60). 
'Met het formuleren van deze twee vragen is het uitgangspunt van deze studie aangegeven' (p. 60). 

5b In welke mate wordt door de houding van de belastingadministratie de formele belastingschuld beïnvloed? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk en Duitsland 
7a Zwitserland 
8 Nee, de auteur maakt alleen een opmerking over het niet selecteren van het Zwitserse rechtsstelsel. Di! zou 

beschouwd kunnen worden als een negatieve motivering. 
9 negatief 
13a 'Het kader van deze studie dwingt herhaaldelijk tot beperkingen. Zo is er bijvoorbeeld van afgezien de 

rechtspraak en doctrine uit Zwitserland, die belangrijk materiaal bevat, in de beschouwingen te betrekken' 
(p. 60). 

D Methode 
14b 'Het gaat er om 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' (p. 60). 
'Er is gestreefd naar het in kaart brengen van figuren die uit een oogpunt van rechtsvergelijking belangwek
kend kunnen zijn, meer dan naar een uitputtende behandeling van buitenlandse rechtsinstituten' (p. 60-61). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a nee, alleen intern 

'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' (p. 102). 

B Onderwerp 
18a 'Het uitgangspunt van de studie kan aldus nader worden bepaald, dat de vraag wordt gesteld of niet op de 

wet steunende bestuurshandelingen moeten worden beschouwd als rechtsverhinderende feiten' (p. 102). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
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Oordeel auteur over resultaat 
beter inzicht in rechtstheoretisch vraagstuk, aanzet tot overweging verbetering eigen recht. Zie p. 102-103. 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

34 interveniënt: '... men vraagt zich dan ook een ogenblik af, waarom een afzonderlijk pre-advies over het 
belastingrecht moest verschijnen. Dit zou immers de indruk kunnen wekken, dat het in de onderhavige 
problematiek op belastingrechtelijk gebied om eigensoortige vraagstukken zou gaan. M.i. is dit geenszins 
het geval. Geppaart geeft op p. 62 als zijn standpunt, dat hij voor de in het geding zijnde vragen geen 
beslissende betekenis toekent aan de uitkomsten van rechtspraak en doctrine in andere delen van het recht. 
Gelukkig voegt hij eraan toe, dat dit niet weg neemt, dat ernaar moet worden gestreefd volgens de leer van 
de eenheid van de rechtsorde de onderlinge verschillen waar mogelijk te slechten. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat op dit terrein geheel uit naar eenheid in benadering' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

38 interveniënt: 'Beiden zijn de aanknopingspunten voor het onderwerp in het Franse recht nagegaan ...' (p. 
24). 
'Ik zou willen vragen of dit verschil samenhangt met de meer algemene benadering en de meer specifiek 
fiscale benadering en hoe deze twee uitgangspunten in het opsporen van het vergelijkingsmateriaal eigenlijk 
te verklaren vallen' (p. 25). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

40 interveniënt: 'Het is toe te juichen, dat onze Vereniging de problematiek op bestuursrechtelijk terrein van 
de toezeggingen door de overheid en van de zgn. pseudo-wetgeving vandaag in rechtsvergelijkend perspec
tief aan de orde stelt. Op vele rechtsgebieden krijgt de rechter allengs meer te maken met deze vraagstuk
ken' (p. 3). 
interveniënt: 'Een onderwerp als dit, dat enerzijds in buitenlandse systemen moeilijk is terug te vinden, 
anderzijds als het ware rust op een juridische infrastructuur die nog niet rechtsvergelijkend is onderzocht, 
leent zich m.i. moeilijk voor een comparatieve discussie zoals wij thans pogen te houden' (p. 36). 

41 interveniënt: 'Geppaart wijst er wel terecht op, dat ook in Zwitserland voor zijn onderwerp belangrijk 
materiaal voorhanden is, terwijl hij in voetnoten enige nuttige rechtsvergelijkende studies noemt. Toch ware 
een bredere belichting vanuit Scandinavische landen en de Verenigde Staten wellicht nuttig geweest, m.n. 
ook ten aanzien van toezeggingen in verband met de advance-ruling-procedures' (p. 4). Zie ook Debat 
studie n . 
auteur: 'Die beperkingen zijn noodzakelijk gekozen, die zijn niet principieel en ik ben het met de [..]. eens 

dat met name Scandinavië en de Verenigde Staten ons belangwekkend materiaal zouden hebben gegeven, 
maar daartoe ontbreekt natuurlijk de tijd' (p. 15). 
interveniënt: 'De vergelijking met het Franse recht illustreert wat ik bedoel; er was geen materiaal te 
vinden, omdat het systeem een zo verschillende constructie heeft, dat de vraagstelling er niet in is terug 
te vinden. Men werkt er niet met andere begrippen aan eenzelfde vraagstelling, maar de vraagstelling zelf 
ligt verkaveld over een groot aantal sterk divergerende terreinen; er is dan weer nadere uitleg nodig zodat 
men met de werkelijke vergelijking niet uit de voeten komt' (p. 34). 
'Al met al is daardoor het Franse systeem een onbruikbaar objekt van vergelijking' (p. 35). 

42 interveniënt: 'Dat is m.i. vooral te wijten aan de vraagstelling, waarin enkele elementen zitten die haar 
minder geschikt maken voor rechtsvergelijkend onderzoek. 

Rechtsvergelijking is in de eerste plaats zinvol wanneer men bepaalde verwante instellingen of rechtsfigu
ren en verschillende rechtssystemen terugvindt, zodat men vormgeving en uitwerking in die systemen met 
elkaar kan confronteren. Daarnaast kan men ook zinvol vergelijken, wanneer er figuren of instellingen zijn 
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die niet verwant zijn, die zelfs totaal verschillend zijn, maar die als het ware een antwoord beogen te geven 
op eenzelfde soort vragen. Geen van beide condities was vervuld in het geval van de pseudo-wetgeving. 
zodat de preadviseurs zijn gestuit op allerlei complicaties, die zij weer eerst moeten uitleggen zodat het 
zicht op het geheel enigszins verloren is gegaan' (p. 34). 

'... ik geloof dat men vóór de vraagstelling die hier aan de orde is gesteld andere, eerdere vraagstellingen 
zou moeten bestuderen' (p. 35). 

Studie nr. IV 

Algemene gegevens 
1 Mr. J.D. van der Meulen 
2 De belediging van hoofden van bevriende staten 

3 1970 
4 Geschriften van de NVVR nr. 4 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Het is daarom mijn bedoeling door rechtsvergelijking te onderzoeken of hier misschien aanwijzingen 

liggen voor de Nederlandse wetgever om tot wijziging te komen, en een poging te wagen na te gaan of 
door rechtsvergelijkende beschouwing oplossingen aan het licht komen, waarmee het Nederlandse strafrechl 
zijn voordeel zou kunnen doen' (p. 6). 

'In het geval van de problemen die gerezen zijn bij de Nederlandse wetgeving ten aanzien van belediging 
van vreemde staatshoofden, kan vergelijking met andere wetgevingen voeren tot beter inzicht en tot het 
aangeven van mogelijkheden om tot wijziging te komen' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: De belediging van hoofden van bevriende staten 

'... de strafrechtelijke repressie van belediging van vreemde staatshoofden...' (p. 6). 
4b 'Nu moeten we erg voorzichtig zijn, want rechtsvergelijking zit vol voetangels en klemmen. In het concrete 

geval dat ons bezighoudt, waar het gaat om rechtsvergelijkend onderzoek met betrekking tot een afzonder
lijk delict ...' (p. 9-10). 

5c Hoe kunnen de rechtspolitieke vragen die zijn opgeroepen door de vervolging van het gebruik van de 
termen 'Johnson oorlogsmisdadiger' en 'Johnson moordenaar' beter worden opgelost dan de Nederlandse 
rechter heeft gedaan? 
'De vervolging van het gebruik van de termen 'Johnson oorlogsmisdadiger' en 'Johnson moordenaar' heeft 
rechtspolitieke vragen opgeroepen, die de Nederlandse rechter naar veler gevoelen niet op bevredigende 
wijze heeft opgelost' (p. 1). 
'Andere landen, die ook bijzondere strafbepalingen ter zake van belediging van een vreemd staatshoofd 
in hun wetgeving kennen, hebben minder problemen gehad met de bij demonstraties tegen de Amerikaanse 
Vietnampolitiek tamelijk algemeen gebruikte leuze 'Johnson moordenaar' (p. 1-2). 

C Selectie rechtsstelsels 

6b 'buurlanden' 
8 minimaal 
9 positief & negatief 
13a de auteur legt een verband met de methode van onderzoek 

'Een zodanige rechtsvergelijking is uit praktische overwegingen alleen mogelijk tussen slechts enkele 
nationale wetgevingen. Hiertoe dringen zich vanzelfsprekend de wetgevingen van de buurlanden op' (p. 
10). 
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D Methode 
14b 'De loutere vergelijking van de delictsomschrijvingen voert ons nog niet tot enig dieper inzicht. Een onder

zoek naar de achterliggende norm voor de verschillende nationale wetteksten, met name de vraag of die 
materiële norm primair beveiliging van eigen nationale belangen is, om moeilijkheden met vreemde staten 
te voorkomen en de betrekkingen met die staten niet in gevaar te brengen, of dat de norm primair het 
geschonden belang van het vreemde staatshoofd, met wie het nationale gezag zich solidair verklaart, raakt, 
kan veel verhelderen. Deze verschillende invalshoek kan niet uit de naakte wettekst worden gehaald, maar 
moet worden afgeleid uit de toelichting, de wetsgeschiedenis en de plaatsing van het delict in het wetboek' 
(p. 10). 
'Wat de vergelijking van de verschillende sanctienormen betreft, deze is weer betrekkelijk eenvoudig te 
vergelijken door de verschillende straffen die opgelegd kunnen worden ingevolge de diverse nationale 
regelingen, naast elkaar te leggen. Dit voert ons echter nog niet tot enig inzicht, omdat pas de werkelijk 
in concreto door de rechter opgelegde straffen het interessants zijn. Een onderzoek hiernaar is in de praktijk 
zelfs voor wat de buurlanden betreft niet eenvoudig' (p. 10). 
'In het algemeen zal voorts steeds bij de beschouwing de omstandigheid betrokken moeten worden dat de 
nationale wetgevers verschillende belangen te beschermen kunnen hebben en daardoor tot een verschillende 
belangenwaardering zullen komen. Dit spreekt met name bij een delict als art. 117 WvS, waar in sterke 
mate onderlinge internationale verhoudingen in het geding zijn. Is het land dat deze belangen op strafrech
telijke wijze beschermt een klein, zwak land of een machtig, groot land, is het een neutraal land of is het 
opgenomen in een systeem van internationale politieke blokvorming?' (p. 11-12). 

De auteur maakt gebruik van vroegere rechtsvergelijkende studies uit binnen- en buitenland waardoor een 
combinatie van horizontale en verticale rechtsvergelijking plaatsvindt en waardoor informatie over zeer veel 
meer rechtssystemen dan alleen die van de buurlanden verstrekt wordt. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
16 Op p. 27 wordt de strafrechtelijke hoogverraadbescherming in het onderwerp betrokken. 
19c Moet een politieke uiting tegenover een politicus strafbaar zijn? Zie p. 16. 

Dient, en zo ja hoe, de vrijheid van de Nederlander om zich kritisch op te stellen tegenover de wereld
politiek beschermd te worden? Zie p. 16. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 nee, maar aan de orde komen: Duitsland (p. 17, 20, 32, 33), Zwitserland (p. 17, 20, 21, 23, 32, 33), België 

(p. 19, 20, 22, 28, 32), Italië (p. 20, 21), Turkije (p. 20, 23), Griekenland (p. 20, 21, 24, 28), Finland (p. 
24, 28, 32, 33), Oostenrijk (p. 27), Rusland (p. 27), Hongarije (p. 28), Tjechische Volksrepubliek, Aziati
sche landen: India, Pakistan, Ceylon, Indonesië, Japan (p. 29). Denemarken (p. 31, 32, 33), Noorwegen (p. 
31, 32, 33), Zweden (p. 32, 33), Joegoslavië (p. 32), Spanje, Argentinië, Portugal (p. 31), Australië (p. 29), 
Turkije (p. 31). 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Een van de oorzaken waardoor deze werkgroep niet tot reële oplossingen is gekomen schuilt in het 

negeren van de oplossingen die door rechtsvergelijkende studie worden aangewezen' (p. 36). 

Debat niet gepubliceerd 
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Studie nr. V 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. F.J.W. Löwensteyn 
2 De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

3 1970 
4 Geschriften van de NVVR nr. 5 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb Hulp bij totstandkoming en in de toekomst bij de totstand gekomen wettelijke regeling van het in het jaar 

waarin het preadvies geschreven is bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van wet 'houdende regeling 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'. 
'Niet alleen immers in het huidige wetgevende stadium, maar ook bij de toepassing van de totstandgeko
men wettelijke regeling, zal het van betekenis zijn na te gaan, hoe de nieuwe vennootschap elders is 
geregeld' (p. 10). 

B Onderwerp 
2 titel: De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

'besloten vennootschap' (p. 9, 10, 11, 12) 
3a zeer abstract: 'Men zij zich echter bewust van de volslagen discrepantie tussen de omvang van het onder

werp en de omvang van een preadvies. De behandeling van een onderwerp als dit kan binnen het bestek 
van een preadvies als dit niet anders zijn dan summier. Het heeft de schrijver overigens moeite genoeg 
gekost in een landschap met zoveel vergezichten het éne smalle pad te blijven bewandelen. Vooral het toe
komstig recht had hij gaarne wat meer aandacht gegeven dan in dit bestek mogelijk was' (p. 14). 
iets minder abstract: 'Uiteraard beperken we ons daarbij tot die onderwerpen, waarin het specifieke 
karakter van de vennootschap in de besproken stelsels het scherpst tot uitdrukking pleegt te komen' (p. 14). 

4c rechtsinstituut 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België, Italië en toekomstig Nederlands recht 

8 ja 
9 positief en negatief 
1 lb De auteur heeft gekozen voor stelsels waarin zich reeds de ontwikkeling voltrokken heeft die in Nederland 

in gang gezet was. Stelsels dus waarin een zelfstandige rechtsvorm voor de besloten vennootschap in het 
leven geroepen was, meestal onder de naam van 'vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', welke 
rechtsvorm onderworpen werd aan een afzonderlijke wettelijke regeling (zie p. 10). 
'M.n. in die vijf staten die met Nederland deel uitmaken van de EG is deze weg gevolgd' (p. 10). 

13a negatief: Het niet te summier laten worden van het overzicht: 'Ook hebben wij ons moeten beperken -
wilde ons overzicht niet te summier worden — tot een zestal rechtsstelsels' (p. 14). 

D Methode 
14a 'methode van behandeling' 

'De vergelijking van afzonderlijke regelingen of categorieën van regelingen, verschaft geen inzicht. Men 
zou dan stuiten op grillige en prima vista willekeurige en irrationele verschillen, die pas hun verklaring vin
den in de samenhang van ieder stelsel op zichzelf. Wij hebben dan ook geopteerd voor de methode, waarbij 
de verschillende rechtsstelsels ieder voor zich achtereenvolgens worden beschreven, zij het volgens eenzelf
de indeling en in eenzelfde volgorde, waarbij ter plaatse vergelijkingen worden gemaakt met de andere 
stelsels' (p. 14). 
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14b Uit de tekst van de auteur wordt duidelijk dat het uitgangspunt van het onderzoek het instituut — de auteur 
spreekt over rechtsvorm — van de besloten vennootschap is. Bij de bestudering van de vergelijkbare 
elementen in de te vergelijken stelsels worden beslist de functies van de rechtsvorm in het oog gehouden. 
'Het fascinerende van een rechtsvergelijking op dit gebied is immers, dat eenzelfde doel — de normering 
van de besloten vennootschap — op zeer uiteenlopende wijze kan worden nagestreefd' (p. 15). 
'Een moeilijkheid bij het rechtsvergelijkend onderzoek op dit gebied is overigens, dat het desbetreffende 
recht der verschillende landen juist op essentiële punten zo diepgaande verschillen vertoont, dat van een 
gemeenschappelijk element nauwelijks kan worden gesproken. Natuurlijk gaat het in alle gevallen om een 
regeling van het verschijnsel 'besloten vennootschap'. Maar juist daarin ligt de oorzaak van de grote 
discrepantie tussen de wettelijke regelingen. 
Immers wat is onder een 'besloten vennootschap' te verstaan? Men verstaat daaronder vrij algemeen de 
vennootschap, die ter dekking van haar behoefte aan kapitaal geen beroep doet op het beleggend publiek. 
En daar een beroep op het beleggend publiek doorgaans geschiedt door middel van het uitgeven van ver
handelbare stukken, met name verhandelbare aandeelbewijzen, wordt de 'besloten vennootschap' ook wel 
omschreven als de vennootschap, die dergelijke stukken niet in omloop heeft. Al met al een negatief ge
formuleerde omschrijving van het begrip 'besloten vennootschap". 
Er laat zich echter een meer positieve benadering denken. Men kan de 'besloten vennootschap' ook om
schrijven als de vennootschap, die 'intuitu personae', met het oog op de persoonlijke hoedanigheden van 
de vennoten is aangegaan' etc. (p. 10-11). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b '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 op een regeling, 
die de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van het Nederlandse recht een eigen met die van ver
wante vormen in het buitenland overeenstemmende plaats geeft in ons rechtsstelsel' (p. 72). 

B Onderwerp 
18b 'De lezer zal thans wel beamen, wat wij aan het begin van deze beschouwingen opmerkten: het recht op 

de VMBA in de verschillende landen vertoont zo diepgaande verschillen, dat van een gemeenschappelijk 
element nauwelijks kan worden gesproken. Wat de door ons behandelde rechtsstelsels gemeen hebben is 
het object van vergelijking: de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap, wier schulden slechts 
verhaalbaar zijn op het vennootschappelijk vermogen, en die — naar die naar de wettelijk regeling blijkt 
te veronderstellen — intuitu personae wordt aangegaan' (p. 62-63) -> een in abstracte termen omschreven 
rechtsinstituut / omschrijving van de structuur van het rechtsinstituut 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Per stelsel worden verschillende deelonderwerpen besproken. Deze komen terug in het vergelijkend over

zicht. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat niet gepubliceerd 
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Studie nr. VI 

Algemene gegevens 
1 Mr. L. Prakke 
2 Toetsingsrecht 
3 1971 
4 Geschriften van de NVVR nr. 6 
5 Geschriften van de NVVR nr. 8, p. 31-60 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la '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' (p. 12). 

B Onderwerp 
2 titel: Toetsingsrecht 

'Dit preadvies gaat over rechterlijke toetsing van de wet aan de grondwet' (p. 3). 
'Het is hier de plaats om nog een paar algemene opmerkingen te maken over het als rechterlijke toetsing 
van de wet aan de grondwet verbijzonderde onderwerp van dit preadvies' (p. 8). 

3a Deze grenzen worden eigenlijk al duidelijk in de hierboven geciteerde omschrijving. Het gaat hier om 
rechterlijke toetsing van de wet aan de grondwet. Deze omschrijving van het onderwerp is van duidelijke 
invloed op de keuze van de rechtsstelsels. 
'Hoewel zoals gezegd de meeste landen er een grondwet op na houden, zijn er niet meer dan enige tien
tallen landen waar die grondwet een functie heeft als rechtsnorm. Het is duidelijk dat alleen die landen voor 
ons onderwerp van belang kunnen zijn, en daarvan dan uiteraard weer uitgezonderd de landen met een 
onschendbare wet. Op die wijze houdt men omstreeks twintig landen over'. 

4c rechtsinstituut (het toetsingsrecht) 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Voor een meer gedetailleerde behandeling zijn de V.S., Frankrijk en Duitsland uitgekozen' (p. 12). Ook 

zegt de auteur een overzicht te zullen geven van 'een groot aantal landen die het [i.e. het toetsingsrecht] 
thans kennen' (p. 12). 

8 in een aparte § 'Verantwoording van landenkeuze ..." (p. 11-12). 
9 positief 
10b Frankrijk & Duitsland: '...en voorts omdat het gaat om zowel onderling als t.o.v. de V.S. sterk afwijkende 

stelsels (...)' (p. 12). 
1 la VS: '... nauwelijks rechtvaardiging behoeven. Het is het toetsingsland bij uitstek, niet alleen omdat het toet

singsrecht in zijn moderne vorm van Amerikaanse origine is, maar nog meer omdat het daar in de praktijk 
zo'n geduchte rol heeft vervuld en vervult' (p. 12). 
Frankrijk & Duitsland: '... omdat het hier landen betreft in onze interessesfeer, omdat het toetsingsrecht 
er, evenals in de V.S., niet alleen in theorie wordt erkend, maar ook praktisch een functie heeft,...' (p. 12). 

D Methode 
14b 'wijze van behandeling' (§ 1.3, p. 11-12) 

De auteur zegt de bespreking van de jurisprudentie achterwege te zullen laten. Hij geeft in dit kader de 
voorkeur 'aan een behandeling waarbij het accent wat meer valt op een aantal algemene aspecten van het 
toetsingsrecht, die zich daarom ook goed lenen voor een rechtsvergelijkende behandeling. Als zodanig 
kunnen genoemd worden: karakter en samenstelling van de tot toetsing bevoegde instanties, omvang van 
hun toetsingbevoegdheid alsmede het tijdstip waarop de toetsing wordt verricht, de toetsingsmethode, en 
de rechtsgevolgen van onverbindendverklaring' (p. 12). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Veeleer is het zaak om te bezien of voor ons land lering kan worden getrokken uit het in dit preadvies 

aangedragen rechtsvergelijkende materiaal' (p. 77). 

B Onderwerp 
19a misschien: '... welk orgaan is, gegeven een stelsel met een rigide grondwet, het best gekwalificeerd om de 

grondwettigheid van de gewone wetten in hoogste instantie te beoordelen' (p. 81) 

titel hoofdstuk VII 'Ook in Nederland een toetsingsrecht?' (p. 77) 

C Selectie rechtsstelsels 
20 '... overzicht van landen die in heden of verleden ervaring hebben opgedaan met een vorm van rechterlijke 

toetsing van de grondwettigheid der wetten is niet volledig...' (p. 13-19). 
Genoemd worden: VS, Latijns-Amerikaanse landen, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Zwitserland, Noorwe
gen, Denemarken, Roemenië, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Tjechoslowakije, Spanje, Duitsland, Japan, 
Italië, West-Duitsland, Frankrijk, Cyprus, Tunesië. Joegoslavië, Zweden. 

21 ja 
22 positief & negatief 
24b 'Niettemin laat het zich aanzien dat de meeste landen waar het toetsingsrecht niet slechts op papier bestaat 

of door de doctrine wordt aangenomen, maar ook praktisch een functie heeft, in het bovenstaande wel zijn 
gesignaleerd' (p. 19). 
Frankrijk: 'Is bij dit geconcentreerde stelsel nog wel sprake van rechterlijke toetsing? Stellig is het Franse 
voorbeeld in het kader van dit preadvies een buitenbeentje, maar juist daarom belangwekkend' (p. 18) 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
30b Frankrijk misschien niet meest geschikte stelsel. Dit maak ik op uit het feit dat Frankrijk, één van de drie 

meest uitgebreid behandelde stelsels niet voorkomt in de argumentatie van het slothoofdstuk. Daarvoor in 
de plaats worden wel genoemd: Italië, (Oostenrijk), Scandinavische stelsels, Japan en Zwitserland. 

Doel 

Onderwerp 
interveniënt: 'De preadviseur signaleert deze relatie tussen aard van de grondwet en het onderwerp (...)' 

(p. 53). 
'Een ander punt hetwelk in het preadvies wel wordt gesignaleerd, maar — refererend aan de studie van 
Koopmans — niet verder in de beschouwingen wordt betrokken is het karakter van de wetgeving (...). Ook 
dit punt zou ik met enige aantekeningen wat meer reliëf willen verlenen' (p. 54). 

Selectie rechtsstelsels 

Methode 

Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: 'Allereerst merk ik op, dat in de rechtsvergelijkende beschouwingen over het toetsingsrecht 
de keuze van landen een zeker geijkt patroon vertoont. Daarbij is het opvallend dat men zich beperkt tot 
de landen, welke in enigerlei vorm toetsingsrecht kennen. Voor de vergelijking en voor het inzicht in de 
materie ligt echter ook belangrijk materiaal in de landen zonder toetsingsrecht. Ik noem het voorbeeld van 
Rusland...' (p. 53). 
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42 interveniënt: 'Mijn tweede opmerking betreft de selectie van het materiaal. De preadviseur stelt zelf dal 
hij zich beperkt heeft, en dat hij met name de jurisprudentie niet heeft behandeld (...)• Zulk een beperking 
is, zeker in een gecompliceerde materie, geoorloofd, maar men moet dan wel bijzonder voorzichtig zijn 
met het trekken van conclusies. Dat is de heer Prakke evenwel niet; ...' (p. 46). 
auteur: 'Vervolgens heeft professor Koopmans er bezwaar tegen dat ik concludeer tot afwijzing van het 
toetsingsrecht zonder de jurisprudentie besproken te hebben. Dit verwijt lijkt mij niet gerechtvaardigd. In 
mijn preadvies worden vooral die landen behandeld die een vorm van constitutionele toetsing kennen, te 
weten de Verenigde Staten, Frankrijk en de Bondsrepubliek. Nu zou het uiteraard absurd zijn te conclude
ren dat men er in die landen maar beter mee op kan houden, zonder eerst de jurisprudentie aldaar te hebben 
geanalyseerd en geëvalueerd. Ik heb mij echter van iedere conclusie onthouden. Wel wijs ik de constitu
tionele toetsing af, maar zulks alleen voor ons land. En voor ons land wijs ik deze toetsing niet, zoals pro
fessor Koopmans stelt, over de hele linie af, doch alleen in de vorm waarin zijn is voorgesteld in de Proeve 
en het tweede rapport van de Cie Cals-Donner. De mogelijkheid van een geconcentreerd stelsel heb ik 
uitdrukkelijk open gelaten, al loop ik er niet warm voor (...). 
Ik zie niet in waarom eerst een gedetailleerde bespreking van de jurisprudentie in andere landen een 
conclusie inzake de wenselijkheid van een toetsingsrecht voor ons land mogelijk zou maken. Sterker nog. 
het komt mij twijfelachtig voor of enigerlei conclusie verantwoord zou zijn. De rechtsvergelijking is een 
problematische wetenschap als het erom gaat wat men met de resultaten ervan kan aanvangen. Nu lijkt mij 
de jurisprudentie in constitutionele kwesties bij uitstek een zaak die met wortel en tak nationaal bepaald 
is, veel meer dan de algemene aspecten van het toetsingsrecht waaraan ik vooral aandacht heb gewijd: 
karakter en samenstelling van de tot toetsing bevoegde instanties, de omvang van hun toetsingsbevoegd-
heid, alsmede het tijdstip waarop de toetsing wordt verricht, de toetsingsmethode, en de rechtsgevolgen van 
onverbindendverklaring' (p. 48-49). 

Studie nr. VII 

Algemene gegevens 
1 Mr. W.E. Haak 
2 De beroepsvoetballer. Een rechtsvergelijkende schets 
3 1972 
4 Geschriften van de NVVR nr. 9 

5 Geschriften van de NVVR nr. 11, p. 1-18. 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De beroepsvoetballer 

'Hoe is de positie van de beroepsvoetballer eigenlijk? Is hij werknemer, is hij verenigingslid? In hel 

hiernavolgende zal een rechtsvergelikende schets worden gegeven over dit onderwerp' (p. 5). 
4c juridisch probleem: wat is de juridische status van de beroepsvoetbaüer? 
5a 'Hoe is de positie van de beroepsvoetballer eigenlijk? Is hij werknemer, is hij verenigingslid?' (p. 5). 

'Op de vraag of de beroepsvoetballer al of niet werknemer is van zijn club en onder het arbeidsrecht valt, 
zal dieper worden ingegaan' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland, België. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Italië 

6b Nederland 
7a Spanje, Portugal, Argentinië en Uruguay 
8 ja 
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9 positief en negatief 
11a Engeland & België: '... uit verschillend oogpunt voor Nederland belangrijke voetballanden ...' (p. 5). 

'Spanje en Portugal zijn niet in het onderzoek betrokken, ondanks het feit dat daar rechtsvergelijkend 
materiaal te vinden moet zijn door de aanwezigheid van profclubs als Real de Madrid en Sport Lisboa é 
Benfica' (p. 5). 

13a 'De keus van andere landen [dan Nederland] voor de vergelijking van de positie van de beroepsvoetballer 
is voornamelijk bepaald door de reisafstand van Amsterdam' (p. 5). 
'Ook het recht van Zuid-Amerikaanse voetballanden als Argentinië en Uruguay kon niet door mij worden 
onderzocht' (p. 5). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Verbetering van de positie van de beroepsvoetballer in de geselecteerde rechtssystemen. 

'Uiteindelijk ben ik van mening, gegeven de situatie van het voetbal en de ontwikkeling van de juridische 
positie van de beroepsvoetballer in de verschillende door mij onderzochte rechtssystemen, dat gestreefd 
moet worden naar een collectieve arbeidsovereenkomst volgens het Franse model, omdat dit mogelijk is 
in het kader van de bestaande wetgeving op het stuk van arbeidsrecht, sociaal recht en verenigingsrecht 
in de verschillende landen' (p. 78). 

B Onderwerp 
16 '... de arbeidsrechtelijke positie van de beroepsvoetballer' (p. 83). 

'... de verenigingsrechtelijke zijde van de verhouding van de beroepsvoetballer tot zijn club en tot de over
koepelende bond' (p. 83). 

17a 'In dit onderzoek versta ik onder een betaald sportsman, hij die in de sport als speler geheel of gedeeltelijk 
een middel van bestaan vindt' (p. 10). 

17b 'Lang niet alle aspecten werden behandeld, [noot 5: Bijv. het aspect van het wettelijk gegarandeerde mini
mumloon kwam niet ter sprake, terwijl evenzeer de arbeidsbemiddeling in het beroepsvoetbal nog een 
discussiabel punt is (...)]' (p. 83). 
'Hoe is zijn positie sociaal-rechtelijk en fiscaal-rechtelijk? Helaas kon dit in het kader van dit onderzoek 
niet worden bezien, hoewel beide vraagstukken vooral uit het oogpunt van rechtsvergelijking een nadere 
studie verdienen. Ook had ik gaarne de internationaal privaatrechtelijke kanten van het beroepsvoetbal 
nader bestudeerd, vooral in het verband met het verenigingsrecht, en wel in- en uittreding van de beroeps
voetballer als lid van de overkoepelende bond bij vertrek naar het buitenland tijdens het seizoen. 
Ook de positie van de minderjarige is niet naar voren gekomen' (p. 84). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Amerikaans antitrustrecht; EEG-recht (p. 50 e.v.) 

D Methode 
27a over een in nader onderzoek te volgen methode 

'Dit zal een functionalistisch sociologisch dan wel een conflict-sociologisch onderzoek kunnen zijn, al naar 
gelang de aspecten die men wil accentueren, waarvan de uitkomst evenwel van essentieel belang is voor 
een juridische gevolgtrekking' (p. 81). 

27c uitgangspunt vraag: wat is de juridische status van de beroepsvoetballer? 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het komt mij voor dat mijn vluchtige rechtsvergelijkende expeditie op zichzelf al het belang van de 

rechtsvergelijking voor het betaalde voetbal heeft aangetoond' (p. 81). 
'Het belang van de rechtsvergelijking blijkt wanneer men het vierluik aan een oppervlakkig onderzoek 
onderwerpt' (p. 82). ('Wat is het vierluik? Dit is een viertal ontwerpen vastgesteld in een overlegorgaan 
samengesteld uit vertegenwoordigers van de K.N.V.B., de [...] en de [...], zoals een nieuw ontwerp-regle-
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ment op de Algemene Vergadering en het Bestuur van de Sectie Betaald Voetbal van de KNVB, een nieuw 
transfersysteem, een ontwerp-arbeidsovereenkomst voor beroepsvoetballers, en tenslotte een nieuwe ge
schillenregeling' (p. 82)). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
33 Een interveniënt gaat in op de definitie van de betaalde sportsman: '... voorondersteld scherp onderscheid 

tussen amateur en professional, een onderscheid dat formeel in uitersten bestaat, doch dat nog nimmer 
inhoudelijk is vastgesteld. De preadviseur gaat in zijn preadvies hierop ook in het geheel niet in. Hij 
definieert wel voor zijn onderzoek de betaalde sportman als degene, die in de sport als speler geheel of 
gedeeltelijk zijn middel van bestaan vindt (...). Deze praemisse opent zoveel mogelijkheden van 'schijnama-
teurisme, dat het voor mij niet aanvaardbaar is om de verplichtingen van de amateur te zien als die ver
plichtingen die slechts afgedwongen worden door een 'sportlich freiwillige Disziplin' (p. 16-17). 
auteur: 'Ik geloof echter niet, dat die wellicht vloeiende lijn tussen professional en top-amateur ons ervan 
zou moeten weerhouden om aan te nemen, dat de beroepssporter niet in arbeidscontractuele verhouding 
tot zijn club staat. [...] Wel leidt het door Van Staveren naar voren gebrachte tot de conclusie, dat er wel
licht in de toekomst een wettelijke regeling moet komen voor de top-amateur, niet alleen op voetbalgebied, 
maar voor de gehele sport' (p. 17). 

34 interveniënt: 'Mr. Haak heeft in zijn boeiende preadvies het transfersysteem vooral bezien vanuit de optiek 
van de voetballer en dat is begrijpelijk gezien de opdracht die hij van uw bestuur heeft meegekregen. Er 
ligt echter ook een omvangrijke juridische problematiek verscholen in de door de voetbalverenigingen 
onderling gemaakte afspraken inzake transfertransacties (p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt in woorden auteur: 'Allereerst voel ik onder alle lof toch enige kritiek ten aanzien van mijn 

rechtsvergelijkende aktiviteiten in dier voege dat hij het een preadvies vindt met een "open end", zonder 
een bepaalde zich opdringende conclusie' (p. 11). 
auteur: 'Ik zou daar dit op willen zeggen: het moge wellicht voor hem niet duidelijk genoeg naar voren 
zijn gekomen, maar hetgeen ik als conclusie heb willen trekken uit mijn rechtsvergelijkende speurtocht is. 
dat het wenselijk is om voor de beroepsvoetballer te komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst zoals 
in Frankrijk reeds tot stand is gekomen; een lidmaatschap van de voetballer van de vereniging waar hij bij 
voetbalt is niet nodig, wel een lidmaatschap van de landelijke overkoepelende bond. Een aparte wettelijke 
sportregeling, zoals thans in België op stapel staat, is daarbij niet noodzakelijk, omdat de beroepsvoetballer 
volledig bescherming kan vinden in der arbeidsrechtelijke wetgeving' (p. 11-12). 
interveniënt: 'Hierbij aansluitend betreur ik toch dat de adviseur de functie van vergelijkend recht als 
rechtsbron enigszins uit het oog verloren heeft. Ik had graag gelezen, na de mooie ontleding, hoe wij, meer 
uitgesproken 'sportjuristen' de toekomst konden voorbereiden in onze contacten met de sportbonden en 
de sportbeoefenaars. Zo schijnt het mij dat de ontleding van het contract van de professionele sportbeoefe
naar, passief het stramien van het verleden overneemt, en binnen dat keurslijf de toestanden van gisteren 
kritiseert, zonder de lessen die men eruit kan halen aan te halen als bouwmaterialen voor de toekomst (p. 
14). 
auteur: 'Ik heb getracht aan te tonen, dat het feitengeheel rondom de verhouding van de speler met zijn 
club juist wel wijst op een arbeidsrechtelijke positie van de beroepsvoetballer, ja, dat daar niet aan ie 
ontkomen valt. Tevens heb ik rechtsvergelijkend trachten aan te tonen, dat een regelrecht lidmaatschap van 
de speler bij de overkoepelende bond te prefereren is boven indirect getrapt lidmaatschap of boven een 
aansluiting in de zin zoals de heer Wouters voorstaat' (p. 15). 
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auteur: 'Voor het onderwerp de beroepsvoetballer is de rechtsvergelijking in de drie functies algemene ori
ëntatie, interpretatie en rechtscheppende functie van groot belang' (p. 17). 
auteur: 'Door rechtsvergelijking is mij duidelijk geworden welke richting wij in Nederland moeten uitgaan' 
(p. 18). 

Studie nr. VIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. H.U. Jessurun d'Oliviera 
2 De meerwaarde van rechterlijke uitspraken 
3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 10 
5 Geschriften van de NVVR nr. 11, p. 19-33 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la '... maar vooral een jurisprudentiële mist, die wellicht door middel van rechtsvergelijkend onderzoek 

enigszins tot opklaring gebracht kan worden' (p. 5). 
'Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis verruimen het inzicht in deze kwesties, die aan vrijwel elk 
systeem van geschillenbeslissing inherent zijn, ...' (p. 6). 

lb bijstelling doctrine 
'Zijn [i.e. van de rechter] uitspraak geeft aanleiding tot het vermoeden, dat het nederlandse antwoord op 
de gestelde vragen niet meer in overeenstemming is met wat men daarover in de doktrine gewaar wordt. 
Het loont daarom de moeite om, aan de hand van rechtsvergelijkende rubriceringen, latere gegevens te 
verwerken in antwoorden van vandaag' (p. 6). 

ES Onderwerp 
2 titel: De meerwaarde van rechterlijke uitspraken 

ondertitel: Arrêts de reglement en precedenten 
In de inleiding omschrijft de auteur het onderwerp in de vorm van twee vragen. Zie vraag 5a. 

5a twee: 'In hoeverre kennen wij in Nederland het stare decisis?' 
'En is — tweede vraag — de uiteenzetting over toekomstige gedragingen en hun strafwaardigheid niet in 
strijd met artikel 12 AB, dat de rechter verbiedt bij wege van algemene verordening, dispositie of reglement 
uitspraak (te) doen in zaken, welke aan zijn beslissing onderworpen zijn? Wat is de betekenis van dit 
verbod?' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b alleen het Nederlandse 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a de auteur maakt een opmerking over het nut van rechtsvergelijkend onderzoek in het algemeen: 'In het 

voorbijgaan merk ik op, dat komparistisch werk kennelijk op vragen kan brengen waarop men minder 
makkelijk zou stoten als men zich in het zuiver internrechtelijke vlak bewoog en dat in de betrekkelijke 
onwennigheid tegen over een nieuw soort vragen (...) — diametraal tegenovergestelde opvattingen tot de 
mogelijkheden behoren' (p. 22). 
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B Onderwerp 
17 a 'Ook zijn probleemvelden die sterk samenhangen met de meerwaarde van rechterlijke uitspraken hier eerder 

aangeduid dan behandeld. Ik denk aan de opvattingen over institutionele taakverdelingen over verschillende 
staatsorganen, de theorieën over de rechtsvinding, de uiteenlopende rechtsbronnenleren; verder aan de in
vloed van het bestaan van een kodificatie, de stijl van uitspraken, de samenstelling van de rechterlijke 
macht en in het algemeen historische gegevenheden, op de status van onze vraagstelling' (p. 55). 

18c twee rechts'regels': stare decisis en (verbod op) arrêts de règlement 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Aan de orde komen: Deel I (Arrêts de reglement): Nederland, België, USSR; Deel II (Stare decisis): 

Engeland en Nederland. In het laatste hoofdstuk dat het karakter heeft van een conclusie worden Italië, 
Frankrijk en Zwitserland ten tonele gevoerd. 

21 ja 
22 positief 
23b 'Aangezien het van algemene bekendheid is, dat de socialistische stelsels wars zijn van de trias politica-leer 

heb ik mijn onderzoek in oostelijke richting voortgezet, en ben ik terecht gekomen bij de USSR als meesl 
karakteristieke representant van deze staten' (p. 14). 

24a USSR: 'Beschouwt men het verbod van rechterlijke verordeningen als een uitvloeisel van de orthodoxe 
leer der machtenscheiding, dan loont het misschien de moeite op zoek te gaan naar een staatsinrichting 
waaraan een dergelijke theorie niet ten grondslag ligt, ...' (p. 14). 
Engeland: 'Voordat ik mij zet aan de beantwoording van deze vraag is het misschien wenselijk de gebruik
te buitenlandse termen terug te voeren naar hun natuurlijke omgeving en in a nutshell na te gaan wal 
tegenwoordig met name in Engeland de reikwijdte van de precedentenleer is' (p. 22). 

D Methode 
27a 'Onderzoeken we eerst de leer, en dan het leven' (p. 31). 
27b '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' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het weinige, ook geografisch beperkte, materiaal dat hier bijeengebracht is laat niet veel konklusies, maar 

des te meer speculatie toe' (p. 55). 
'Rechtsvergelijking leerde dat arrêts de reglement in verschillende varianten voorkomen'. 

30a 'Het weinige, ook geografisch beperkte, materiaal dat hier bijeengebracht is ...' (p. 55). 
juistheid keuze Engeland: 'De teneur van de rechtsvergelijkende beschouwingen die in Nederland aan de 
precedentenleer zijn gewijd is voornamelijk gericht op toenadering aan het engelse stelsel. Men vraagt ons 
de ogen ervoor te openen, dat wij ook, zij het in rudimentaire vorm, een stare decisis-regel met normatieve 
kracht kennen, en spoort ons aan deze regel uit te werken en in zijn binding te aanvaarden. 
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' (p. 
61). 

31b Ik vraag mij af of de auteur zonder rechtsvergelijking niet tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen. 
'... voelde ik de behoefte aan te dringen op een herwaardering van de meerwaarde van rechterlijke beslis
singen. Deze meerwaarde is reëel, en ook van belang als element in de kontinuïteit van het recht. [...] De 
eenparige versnelling van allerlei essentiële maatschappelijke en ekonomische ontwikkelingen kan het recht 
niet ongemoeid laten. Er is een behoefte aan een snellere afschrijving van precedenten en arrêts de règle
ment' (p. 65, Naschrift). 

Debat 

Doel 

Onderwerp 
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34 interveniënt: 'Ik vind het jammer, dat de preadviseur geen aandacht heeft besteed aan de eventuele meer
waarde van uitspraken van de burgerlijke rechter voor andere geschillen beslechtende instanties, zoals 
administrieve rechters of instanties oordelend in administratief beroep' (p. 23). 
auteur: 'De kwestie, interessant als hij is, heb ik inderdaad niet behandeld. Hij zou een afzonderlijke studie 
vergen' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
41 interveniënt: 'Het zou interessant geweest zijn, indien de [auteur] meer aandacht besteed zou hebben aan 

de praktijk van het Bundesgerichtshof' (p. 28). 
auteur: 'Met de heer [...] ben ik van mening dat de praktijk van het BGH boeiend genoeg is om beschreven 
en geanalyseerd te worden, evenals trouwens die van het Zwitserse Bundesgericht, die van de Centrale 
Raad van Beroep, de New York Court of Appeals enz. Ik heb me sterk moeten beperken en ben me van 
de betrekkelijke willekeur van mijn keus bewust' (p. 29). 

Studie nr. IX 

Algemene gegevens 
1 F.O.W. Vogelaar en M.G. Chester Ll.B. 
2 Dutch/English Company Law, A Comparative Review 
3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 12 
5 Geschriften van de NVVR nr. 15, p. 9-22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'We embarked upon the writing of this Review with the intention of revealing to its readers — (...) — the 

essential differences between the Company Laws of two Member States, in view of the move towards 
approximation of laws in the EEC' (p. IX). 
'We hope nevertheless that the Review will serve a useful purpose, as a guide both to those who wish to 
embark upon detailed comparative studies in this field and to the businessman of either country whose 
interests are not confined to their own countries' (p. IX). 

lb hulp bij harmonisatie: 'We feel that no approximation of laws can hope to gain acceptance unless it is 
based on a thorough understanding of the divergent rules which have to be reconciled, so as ultimately to 
have equivalent effect throughout all Member States' (p. IX). 

B Onderwerp 
2 titel: Company Law 

'the Company Law of two Member States' (p. IX). 
3a ' ... we have, deliberately, omitted some aspects entirely, notably as to requirements relating to the public 

offering of securities, the law of agency, and liability of directors towards companies; that detail has 
sometimens been omitted for the sake of clarity of principle; ...' (p. IX). 

•lb rechtsgebied verdeeld in deelonderwerpen 
'a number of subjects' (p. IX) 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Engeland, EEG-richtlijnen m.b.t. Company Law 
8 ja 
9 positief 
11 a 'We also feel that the historical and present close commercial relationship between the two countries, based 

to no small extent upon similar attitudes to commerce, makes a comparison of an important part of their 
commercial laws the more interesting. 
Finally, we feel that recent events, such as the revision of company legislation in Holland and the proposed 
revision in England, merger activity between Dutch and Englisch companies, and growing interest in the 
Netherlands concerning the regulation of take-over activity whether international or internal, give such a 
study some topical importance' (p. IX). 

12b de landen worden aangeduid als 'Member States' (p. IX) 

D Methode 
14b 'We, therefore, decided upon the present form, which consists of dividing Company Law into a number 

of subjects and within each subject setting out firstly the position under Dutch law, secondly that under 
English law and thirdly drawing comparisons, when these appeared to us to be of interest and not necessa
rily self-evident' (p. IX). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'For the purposes of this comparative review consideration is confined to the two types of companies 

limited by shares, the Naamloze Vennootschap (NV) and the Besloten Vennootschap met Beperkte Aan
sprakelijkheid (BV) ...' (p. 6). 
'The rest of this Review so far as English law is concerned will be confined to the registered company 
limited by shares' (p. 7). 
'The draft Fourth EEC Directive on Company Law lays down detailed requirements for the contents of 
company accounts. As it is beyond the scope of this review to deal in detail with the present respective 
national requirements so it is beyond its scope with the content of the Directive' (p. 67-68). 

18c Zoals de auteurs gesteld hebben in de inleiding, hebben zij het onderwerp Company Law onderverdeeld 
in een aantal deelonderwerpen. Eerst wordt het deelonderwerp in het Nederlandse recht behandeld, dan in 
het Engelse recht en vervolgens wordt een vergelijking getrokken. De volgende deelonderwerpen komen 
aan de orde (tevens hoofdstukindeling): I. Sources of Law, II. Formation of a company, III. Share Capital. 
IV. Loan Capital, V. Administration and Management, VI. General Meeting of Shareholders, VII. Workers 
Participation, VIII. Assets, IX. Investigation into a Company's Affairs, X. Amendment of Constitution 
Documents, XI. Winding-Up, XII. Take-over codes. 
Meestal zijn deze (deel)onderwerpen opnieuw onderverdeeld in deelonderwerpen. Bijvoorbeeld: 
II. Formation of a Company 

— formation documents 
— formation procedure 
— shareholders/members 
— name 
— object 
— domicile and residence 
— capital 
— subscription 
— public inspection 
— duration 
— costs of formation 
— conversion 
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Selectie rechtsstelsels 

Methode 
Het preavies bevat geen conclusie. Na behandeling van ieder deelonderwerp in het Nederlandse en Engelse 
recht wordt een vergelijking gemaakt . Het komt echter wel voor dat de auteurs onder het kopje Comparison 
'self-evident' vermelden. Ook wordt wel vermeld dat een bepaald onderwerp in het Nederlandse of Engelse 
recht geen regeling kent. 
Onder het kopje Comparison wordt af en toe verwezen naar de ontwerp EEG-richtli jnen met betrekking 
tot ondernemingsrecht (vennootschapsrecht) . Er worden dan vergelijkingen gemaakt met het huidige Engel
se of Nederlandse recht. 

Oordeel auteur over resultaat 

A Doel 
32 auteur: preadvies (oorspronkelijk) geschreven voor lezers-leden van de Vereniging (expert-publiek) 

ordenend preadvies: '... een preadvies dat in zo kort mogelijk bestek zo precies mogelijk de twee systemen 
naast elkaar stelt, de verschillen blootlegt en de lezer aanzet geeft om op basis van de door ons vergaarde 
gegevens bepaalde onderdelen van de twee stelsels, die hem in het bijzonder ter harte gaan, verder uit te 
diepen. 
Bovendien zijn wij beiden, los van bovenstaande overwegingen van praktische aard, van mening, dat daar
mee tevens wordt beantwoord aan het doel van rechtsvergelijking binnen het kader van de Vereniging (p. 
12-13). 

B Onderwerp 
33 interveniënt: 'de meest belangrijke onderwerpen van vennootschapsrecht in twee zeer uiteenlopende 

rechtsstelsels' (p. 10) 
auteur: 'een rechtsvergelijkende beschouwing tussen de Nederlandse N.V. /B.V. en de Engelse evenknie ' 
(p. 12). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 auteur: 'In het kader van het vorengaande past eveneens, dat de auteurs zich hebben onthouden van het 

geven van maatschappeli jke achtergrondinformatie, hoe belangwekkend deze uiteraard is ' (p. 13). 
'Hoewel, (...), we ons in grote trekken hebben beperkt tot ordenend-descriptief werk ...' (p. 13). 
interveniënt: 'In particular, the method of comparing each relevant institution, conception or specific feature 
separately, and not indulging in presenting two long essays in succession, seems to m e be very useful in 
respect of this large, branch of law, and it may perhaps serve as an example for others ' (p. 17). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De economische één-wording van Europa doet bij de jurist immers niet zelden de behoefte 

ontstaan aan een integraal overzicht van de in Europa bestaande rechtsstelsels, een overzicht dus, waarin 
ook het recht van de kleinere staten niet kan worden gemist. Dit geldt zowel voor de jurist in de praktijk, 
die vraagt naar meer informatie dan hem door rappe praktikanten wordt geboden, als voor wetenschapsbe
oefenaren, die in deze vraag wil voorzien. Vooral op het gebied van het vennootschapsrecht kan men spre
ken van een dringende behoefte ontstaan naar een dergelijk overzicht. 
Hierbij vormen echter de kleinere staten met niet alleen een eigen rechtsgebied, maar ook een eigen taal
gebied het grote struikelblok. En dat geldt weer in het bijzonder voor ons land: het is bijna ongelooflijk, 
maar er bestaat bijna geen enkele wat meer gedetailleerde beschrijving van ons vennootschapsrecht in een 
van de wereldtalen. Beter gezegd: een dergelijke beschrijving bestond niet. Want hier ligt zij voor ons, in 
de vorm van het preadvies van de heer Vogelaar. En kan men zich een betere beschrijving denken, dan 
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die waarbij ons vennootschapsrecht in vergelijking wordt gebracht met een algemeen bekend en taalkundig 
voor iedereen toegankelijk systeem? (p. 10). 

42 interveniënt: 'Vooreerst heeft het mij getroffen, dat de beschouwingen van de preadviseurs zo louter 
descriptief zijn. Nergens wordt getracht inzicht te geven in de juridische grondbeginselen, waarop de 
betrokken regelingen zijn gebaseerd, of althans in de opvattingen die daaromtrent in de betrokken landen 
leven, en nog minder bevatten de preadviezen een eigen visie op het fenomeen 'vennootschap', 'company', 
en de daarmee samenhangende begrippen. Nog minder worden de regelingen — en vooral het verschil daar
tussen - in verband gebracht met de maatschappelijke achtergronden, die juist wat dit onderwerp betreft 
zo zeer in de belangstelling staan' (p. 10). 
'Bij het schrijven van een rechtsvergelijkend preadvies staat men niet zelden voor de keus tussen een diep
gaande behandeling van enkele hoofdlijnen en een min of meer gedetailleerde beschrijving van het desbe
treffende rechtsinstituut in zijn totaliteit. De preadviseurs hebben kennelijk voor het laatste geopteerd en 
dit is eigenlijk ook wel een verstandige keuze' (p. 10). 
'Overigens geeft juist de aard van het preadvies van de heer Vogelaar mij aanleiding tot enige kritische 
kanttekeningen. Vooreerst zal men aan een dergelijke rechtsvergelijkende beschrijving de eis moeten 
stellen, dat de behandelde rechtsstelsels inderdaad in vergelijking worden gebracht, dat wil zeggen dat 
dezelfde onderwerpen, liefst in dezelfde volgorde worden behandeld onder vaststelling van de verschillen. 
En globaal is dit in de preadviezen ook geschied. 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' (p. 11). 

Studie nr. X 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.H.J. Swart 
2 Politiek delikt en asiel 

3 1973 
4 Geschriften van de NVVR nr. 13 

5 Geschriften van de NVVR nr. 15, p. 23-30 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Politiek delikt en asiel 

'Het bovenstaande geeft zeer schematisch het thema van dit preadvies aan' (p. 2): 
politiek delict in het internationale recht, uitleveringsrecht / internationalisering politiek delikt/ uitleverings
verbod voor politiek delikten/ wenselijkheid, ongewenstheid uitlevering/ uitleveringsverdragen/ non-refoule-
ment-beginsel - bescherming rechten van de mens. Zie p. 1-2. 

4c in juridische termen geformuleerd probleem (zie vraag 5b) 
5b misschien: 'Ook nu is de vraag welke de positie is van de pleger van een politiek delikt die de wijk neemt 

naar een andere staat uiterst relevant' (p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Zwitserland, Engeland, multi-laterale verdragen met betrekking tot rechtshulp in strafzaken die 

binnen de Raad van Europa tot stand kwamen, EVRM 

8 gedeeltelijk 

9 positief 
1 la 'Duitsland is gekozen omdat in de Duitse grondwet sprake is van een recht op asiel dat door de vreem

deling in uitleverings- of uitzettingsprocedures rechtstreeks kan worden ingeroepen en omdat in Duitsland 

282 



BIJLAGE 4 

een vrij omvangrijke jurisprudentie op het Vluchtelingenverdrag voorhanden is. Zwitserland en Engeland 
bezitten beide een interessante jurisprudentie over het politieke delict in het uitleveringsrecht' (p. 2). 

13a 'De keuze van de hier te behandelen landen berust bijna uitsluitend op praktische overwegingen waarvan 
de belangrijkste wel is de toegankelijkheid van de gegevens' (p. 2). 

D Methode 

14c probleemgerichte benadering 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Nederland 

D Methode 
27c M.b.t. het Duitse recht wordt besproken: 

- de betekenis van art. 16 GG 'politiek vervolgden genieten asielrecht' 
- de betekenis van 'politisch Verfolgten' 

uitlevering 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. het Zwitserse recht wordt besproken: 

uitlevering [m.b.t. politieke delicten] 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. het Engelse recht 
- uitlevering [mbt politieke delicten] 

•Extradition Act 1870 
»Fugitive Offenders Act 1907 
•Backing of Warrants Act 1965 

M.b.t. het Nederlandse recht 
- uitlevering [mbt politieke delicten] 
- toelating en uitzetting 
M.b.t. Europese rechtshulp in strafzaken 

Europees Uitleveringsverdrag 1957 
* uitleveringsverbod voor politieke delicten 

- Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken 
* bevoegdheid afwijzen verzoek om rechtshulp met betrekking tot politiek delict 

M.b.t. het EVRM 
geen bepaling m.b.t. recht op asiel 

'Niettemin geeft het verdrag een aanknopingspunt in zijn art. 3 dat het verbiedt personen bloot te stellen 
aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen. Het artikel wordt frequent ingeroepen tegen 
een uitlevering of een uitzetting door personen die vrezen voor berechting wegens een politiek delikt of 
vervolging wegens hun politieke overtuiging' (p. 52). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a "'Writers, attracted to the dim politico-legal regions of asylum and the non-surrender of political offenders 

have (in the main) been deflected in recent times from an elucidation of the rationale of these concepts by 
their very proper belief in the prior necessity of demonstrating, from the obscurities of state practice, the 
extent of their observance". Er schuilt nogal wat waarheid in deze opmerking en ook mij is het zo enigs
zins vergaan. Misschien is het desondanks mogelijk een paar ontwikkelingen te signaleren en enkele korte 
kanttekeningen te maken' (p. 55). 
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Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Spreker heeft veel waardering voor het preadvies van Mr. Swart, waarin allerlei gegevens 

m.n. over het Duitse, Engelse en Zwitserse recht toegankelijk zijn gemaakt' (p. 27). 

Studie nr. XI 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.M. van der Wiel 
2 Samenleven buiten huwelijk 
3 1974 
4 Geschriften van de NVVR nr. 16 

5 Geschriften van de NVVR nr. 18, p. 7-33 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Men kan dan ook mijns inziens niet veel meer doen — en dat is ook de reden waarom ik de opdracht 

uiteindelijk toch heb aanvaard — dan elders gevonden oplossingen en situaties (ik denk hier bijvoorbeeld 
aan de legitieme in het Engelse recht) voor Nederland als desiderata poneren, in de hoop dat het denkkli
maat in Nederland, ook en vooral buiten het strikte terrein van het recht, op de lange duur effectuering van 
die wensen zal toelaten' (p. 5-6). 
'Voorts stel ik mij voor, al of niet op basis van voorafgaande, enige suggesties te doen voor het Nederland
se recht' (p. 6). 

B Onderwerp 
2 titel: Samenleven buiten huwelijk 

de auteur geeft een oordeel over de geschiktheid van het onderwerp: 'Het heeft geen pas dat een jong 
auteur, die de eer wordt waardig gekeurd voor een illustere vereniging voor juristen te preadviseren, het 
bestuur van die vereniging berispend toespreekt. Toch kan ik niet nalaten als mijn mening weer te geven 
dat de keuze van dit onderwerp voor dit jaar lichtelijk prematuur is geweest. 
Rechtsvergelijking onderstelt mijns inziens dat hoe dan ook de te vergelijken stelsels een zekere mate van 
substantie hebben en voorts dat, wil de vergelijking zinvol zijn, zeker op een zo delicaat terrein als het 
familierecht, bedoelde stelsels fungeren in rechtskringen waar min of meer gelijkelijk over voorkomende 
problemen wordt gedacht. 
Aan deze voorwaarden is terzake van dit onderwerp niet voldaan. 
(...) 
Het concubinaat — [...] — is eigenlijk in Nederland ook geen juridisch probleem, zolang men hier te lande 
nog twist over de vraag niet hóe maar óf men aan het verschijnsel juridische aandacht moet schenken, en 
het liefst de gehele materie zoveel mogelijk zou willen negeren (p. 5). 

3a 'De aanvankelijke opdracht luidde: "Rechtsvergelijkende beschouwingen over alternatieve samenlevingsvor
men". Bij het zoeken naar materiaal bleek mij alras dat, met name in de gekozen vreemde rechtsstelsels, 
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alleen de buitenhuwelijkse duurzame relatie van één man en één vrouw als alternatief in het recht aandacht 
krijgt. [...]Ik beperk mijn terrein dan ook maar tot dat ene alternatief van man en vrouw buiten echt' (p. 
6). 

4c in juridische termen geformuleerd probleem: wat is de rechtspositie van man en vrouw die duurzaam 
samenleven buiten echt 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, België, Zweden, Engeland 
7a Frankrijk, Spanje, Italië, Duitsland 

8 ja 
9 positief & negatief 
11a Zweden: '... omdat dit land, na erkenning van het bestaansrecht van het concubinaat als alternatief voor 

het huwelijk, het verst gevorderd is met de oplossing van de juridische problemen terzake' (p. 6). 
12a algemeen: 'Bovenstaande gedachten hebben bij mij ook een rol gespeeld bij de uiteindelijke keuze van de 

te bespreken rechtsstelsels' [Zie vraag la] (p. 6). 
Engeland: 'Tenslotte heb ik voor Engeland gekozen, niet zozeer uit specifiek concubinatoir oogpunt, maar 
omdat het gemene recht er elementen bevat die voor Nederland het overwegen waard zijn' (p. 6). 

13a Frankrijk, Spanje, Italië: 'Ik meen echter dat deze landen uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid 
minder aantrekkelijk zijn dan de wel gekozene' (p. 6). 
België Ie keus, Zweden 2e keus, Engeland 3e keus: 'Mijn voorkeur ging uit naar die landen van welke 
ik enige verwantschap met Nederland mocht aannemen op terreinen als godsdienst, sociaal-economische 
ontwikkeling, taal en cultuur enz.' (p. 6). 
Duitsland: 'persoonlijke redenen' (negatief) (pag. 6). 
België: '..., niet in de laatste plaats ook vanwege de onlangs in België verschenen dissertatie over het 
concubinaat van H. Vandenberghe' (p. 6). 

D Methode 
14c probleemgerichte benadering. Ter vergelijking is gezocht naar '... regels inzake het concubinaat uit het recht 

van ...' (p. 6). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a Nederland: 'Voorts heb ik, min of meer noodgedwongen, het gigantische terrein van het sociale verzeke

ringsrecht, waar naar mijn gevoel grote hoeveelheden gegevens over het concubinaat liggen opgetast, buiten 
bespreking gelaten' (p. 47). 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja 
22 positief 
25a 'Uit een oogpunt van vergelijkbaarheid van samenlevingen ligt een keuze voor het Zweedse recht niet 

direct voor de hand. Dat ik toch dit recht in mijn beschouwingen betrek vindt zijn verklaring hierin dat dit 
recht een weg ingeslagen is die naar ik hoop in het Nederlandse recht vermeden kan worden, ofschoon de 
ontwikkeling aldaar niettemin elementen bevat die voor de toekomst van het Nederlandse concubinaatsrecht 
niet zonder belang zijn' (p. 15). 

D Methode 
27b De auteur beziet de rechtspositie van concubinerenden zowel in civiel- als publiekrecht (p. 8). 

Er worden veel vergelijkingen getrokken met de rechtspositie van gehuwden (en maatschap). 
'Samenvattend ben ik geneigd te stellen dat de Belgische wetgever in die rechtsgebieden waar het huwelijk 
slechts een criterium is voor het vaststellen van de aanwezigheid en omvang van rechten en plichten — ik 
denk aan het belastingrecht en het sociaal-verzekeringsrecht - sneller geneigd is zich bij de feitelijke situa-
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tie aan te sluiten en, afhankelijk van het concrete geval, huwelijk en concubinaat, resp. gehuwde vrouw 
en concubine zoveel mogelijk gelijk te stellen. 
Waar het echter vragen betreft die meer rechtstreeks het huwelijk als (geheiligd) instituut raken, is met 
name de Belgische rechtspraak zeer terughoudend en zal slechts in uitzonderingsgevallen de concubine de 
(rechts)positie toekennen, die de wet in eerste instantie uitsluitend aan de burgerlijk gehuwde vrouw heeft 
toegedacht' (p. 13). 
Wat de auteur niet gedaan heeft: 
Nederland: 'Nu kan men een min of meer vergelijkbare en juridisch wel uitgekristalliseerde rechtsfiguur 
als het huwelijk of de maatschap als uitgangspunt nemen en, theoretisch, pogen aan te geven hoe bij wege 
van analogie of anderszins het daar geldende recht op concubinaten toegepast kan worden. Dit is de 
werkwijze van prof. Henriquez in het speciale N.J.B-nummer over het concubinaat. Ik meen echter dat het 
in het kader van dit hoofdstuk de voorkeur verdient me te beperken tot wat op enigerlei wijze tot reeds 
geldend recht kan worden gerekend. En dat is niet veel' (p. 39). 
Wat de auteur wel gedaan heeft: 
'Meer nog dan verschillende juridische redeneringen heb ik getracht verschillende denkwerelden, menta
liteiten, als dat woord bestaat, met elkaar te confronteren' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Ik bemerk tot mijn schrik dat ik nog nauwelijks aan mijn eigenlijke taak, rechtsvergelijkende beschouwin

gen over het concubinaat, ben toegekomen. Nu het voorafgaande, naar ik vermoed, voldoende stof tot 
discussie bevat, zie ik dan ook maar van verdere pogingen in die richting af' (p. 55). 

28b veranderde mening ten opzichte van interpretatie eigen recht: 'Tot slot iets over Nederland zelf. Er is een 
tijd geweest dat ik van mening was dat, waar sprake was van een samenlevingssituatie buiten echt, die een 
zekere duurzaamheid had, het huwelijksrecht zoveel mogelijk analoog van toepassing moest worden ver
klaard, behoudens andersluidende afspraak van partijen (...). 
Ik begin daar nu min of meer van terug te komen en wel onder invloed van wat ik noemde de individuali
seringstendens die ik in de Zweedse wetgeving meen te hebben bespeurd' (p. 51). 

31 b 'Zoals ik in mijn inleiding al heb gezegd dekken de vier voorafgaande hoofdstukken elkaar noch qua opzet 
noch qua inhoud. Gesteld voor de taak een grootste gemene deler van dat alles te vinden, achtte ik het 
wenselijk mijn beschouwingen een meer algemeen karakter te geven, en dan niet in strikt rechtsvergelij
kende, maar meer in mentaliteitsvergelijkende zin' (p. 48). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

33 auteur: '... enkele juridische problemen rond het concubinaat in internationaal verband ...' (p. 32). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Een derde algemene opmerking betreft het doel van rechtsvergelijking in de zeer gevoelige 

hier aan de orde gestelde problematiek. Het lijkt mij niet de juiste weg om — na hier en daar kennis 
genomen te hebben van enkele buitenlandse stelsels — een en ander ter overname aan te bevelen wat voor 
ons wel geschikt lijkt. Het gaat bij een onderwerp als dit niet alleen om juridische, maar ook en in de 
eerste plaats om sociale en psychologische factoren en slechts op basis van een nauwgezet onderzoek daar
naar kan de wenselijkheid van invoering van een bepaalde regeling worden beoordeeld' (p. 11). 
auteur: 'Ik heb — [...] — de indruk dat tussen de heer de Ruiter en mij niet zo'n groot verschil van inzicht 
nopens het doel van de rechtsvergelijking in het familierecht bestaat als uit zijn woorden af te leiden zou 
zijn. Hij doet mij dan ook lichtelijk te kort door te stellen als zou ik na vluchtige kennisneming van enkele 
buitenlandse stelsels "een en ander ter overname aan (te) bevelen wat voor ons wel geschikt lijkt" zulks 
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zonder nauwgezet onderzoek naar de wenselijkheid van zo'n invoering met inachtneming van sociale en 
psychologische factoren. 
Ik heb er juist naar gestreefd — en dat is de kern van mijn keuze — die landen in het onderzoek te betrekken 
die mij in het algemeen vergelijkbaar leken, waar ten aanzien van sociale en ook psychologische factoren 
van een zekere mate van gelijkheid sprake was. Voorts hebben mijn suggesties tot juridische import meer 
betrekking op beginselen en ideeën (zie Zweden) dan op concrete rechtsinstituten, en, in het laatste geval, 
nog veelal in afschaffende zin (zie Engeland t.a.v. de legitieme)'. 
interveniént: 'Het begint al terstond op de eerste pagina van de 'Inleiding', waar de preadviseur — hij geeft 
zelf maar vast toe dat het hem eigenlijk niet past — het Bestuur van de Vereniging wenst te berispen in 
verband met de keuze van het onderwerp. Deze zou, aldus de preadviseur, lichtelijk prematuur zijn ge
weest. Wil, namelijk, zo stelt hij, de vergelijking zinvol wezen, zo moeten de te vergelijken rechtsstelsels 
een zekere mate van substantie vertonen en tevens functioneren in rechtskringen waarin over de proble
matiek in min of meer gelijke richting wordt gedacht; en aan deze, dubbele, voorwaarde is niet voldaan. 
Met name het Nederlandse recht, door de preadviseur uitgangspunt van de vergelijking genoemd, kent 
nauwelijks concubinaatsrecht; er is geen alomvattende studie; er is slechts incidentele regeling; men wil 
de hele materie maar het liefst zo veel mogelijk negeren. 
Mijn reactie hierop is. kort gezegd: so what? Nederlands recht behoeft in het geheel geen uitgangspunt te 
zijn. Rechtsvergelijking heeft ook nut daar, waar men uit wat elders tot stand is gebracht lering kan trekken 
met het oog op wat in Nederland, waar men de zaak tot nu toe in de lap heeft laten hangen, rechtens zou 
zijn om te halen. Ook al hebben de te bestuderen stelsels dan niet allemaal evenveel body, het kan rechts-
vergelijkenderwijs desniettemin profijtelijk blijken eens te inventariseren om te zien hoe, tegen de achter
grond van dan mogelijk uiteenlopende opvattingen, op basis van een toch overigens duidelijk vergelijkbaar 
sociaal substraat, in de verschillende landen om ons heen is gereageerd op een sociaal fenomeen dat, of 
men wil of niet en of men het nu al dan niet aardig vindt, in toenemende mate de aandacht vraagt, wellicht 
te zijner tijd ook van onze wetgever. Nee, ik acht de keuze van het Bestuur noch voorbarig noch ontijdig, 
doch uiterst gelukkig. Trouwens de preadviseur bewijst met zijn stuk zelf zijn ongelijk. Hij heeft een goed 
gesteld, leerzaam en soms zelfs onthullend diorama vervaardigd waarmee een ieder die dat zou begeren 
- en tot dezulke reken ik niet in de laatste plaats hemzelf — geredelijk kan voortwerken' (p. 14). 
auteur: 'Zijn bedenkingen, [...], tegen de berisping die ik uw bestuur in mijn inleidend hoofdstuk meende 
te moeten geven, vinden hun grond in een specifieke wijze van beoefenen van rechtsvergelijking, door de 
heer Deelen voorgestaan, maar door mij, althans in het preadvies niet gevolgd. Het moge dan — theoretisch 
- nut hebben het concubinaat in zijn algemeenheid te bezien en landen als Spanje, Italië of bepaalde 
streken van het Zuidamerikaanse continent in het oog te vatten, voor wie zich — mede — ten doel stelt de 
opinievorming nopens het concubinaat in Nederland te beïnvloeden valt weinig eer te behalen met de 
mededeling dat het concubinaat in gemelde landstreken om uiteenlopende redenen de gewoonste zaak van 
de wereld is, nu zulks in Nederland (nog) niet het geval is. De theoretische inzichten, gewonnen uit bestu
dering van het recht dier verre landen zijn naar mijn gevoel voor Nederland eerst dan van praktisch belang 
als ook hier te lande het concubinaat de gewoonste zaak van de wereld is geworden en de rechtsvormer 
ten gevolge daarvan voor de noodzaak is komen te staan regelend op te treden. Uit mijn antwoord aan de 
heer Vondracek blijkt wel dat die noodzaak nog lang niet is ingetreden' (p. 17). 
interveniënt: '..., wil ik mij beperken met erop te wijzen dat het zeker zinvol zou zijn geweest als hij 
aandacht had geschonken aan de Sovjet-Unie. Dit land immers is in veler ogen, of was dit althans, het land 
van de vrije liefde, een land waar serieuze discussies over de "vergemeenschappelijking" van de vrouw 
niet werden geschuwd. In dit land heeft men praktische ervaring opgedaan met gelijkstelling van concubi
naat met huwelijk' (p. 8). 
auteur: 'De redenen om geen aandacht te schenken aan het recht van de Sovjet-Unie op dit punt liggen m.i. 
nogal voor de hand. Afgezien van de toegankelijkheidsproblemen — ik ben de Russische taal helaas niet 
meester — ligt daar de algemene onvergelijkbaarheid van dat land met Nederland. Ik heb in mijn inleidend 
hoofdstuk enkele criteria aangegeven voor de keuze van de te bespreken rechtsstelsels: het is evident dat 
deze criteria behandeling van het Russisch recht uitsluiten' (p. 9). 
auteur: 'Of beter andere dan de beschreven landen hadden kunnen worden onderzocht hangt — mede — af 
van de bedoelingen die de onderzoeker heeft. Uit een oogpunt van algehele vergelijkbaarheid had ik bijv. 
Zweden niet gaarne ingewisseld voor Frankrijk' (p. 12). 
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interveniënt: 'Het moet mij echter wel van het hart dat de selectie van de te bespreken rechtsstelsels mij 
zachtkens willekeurig voorkomt. Waarom, zo moge ik vragen, zijn Frankrijk met zijn "uitgebreide concubi-
naatscasuïstiek", en Spanje en Italië met hun door het in het geheel niet resp. slechts zeer beperkt toelaten 
van echtscheiding opgeroepen stuprale problemen — [...] — uit een oogpunt van algemene vergelijkbaarheid 
minder aantrekkelijk dan de wel gekozen landen? Bovendien kan ik niet goed nalaten op te merken dat 
germanophobie — [...] — voor een ernstig wetenschappelijk rechtsvergelijker niet is vol te houden' (p. 14-
15). 
auteur: 'In het midden latend welke wijze van beoefenen der rechtsvergelijking de voorkeur verdient, meen 
ik dat voor de keuze van tal van rechtsstelsels in dit verband goede argumenten zijn aan te voeren; ik meen 
ook dat bijgevolg in elke gemaakte keuze per definitie een persoonlijke voorkeur doorklinkt en het verwijl 
van willekeur, hoe zachtkens ook gemaakt, nimmer kan worden ontgaan' (p. 17). 
interveniënt: 'Het is zeer ten onrechte dat bij de rechtsvergelijking in Nederland nauwelijks aandacht wordt 
besteed aan het Oostenrijkse recht. Er zijn gronden te over die het tegendeel zouden rechtvaardigen. Een 
wetgeving die uitblinkt door originaliteit, helderheid en stylistisch verantwoord proza, de invloed op de 
rechtsontwikkeling van de doctrine, dit alles zijn factoren die bestudering van het Oostenrijks recht zeer 
de moeite waard maken' (p. 18). 
auteur: 'In mijn inleiding heb ik uiteengezet dat ik om de daar genoemde redenen niet aan een vergelijking 
met Duitsland ben toegekomen. Als vanzelf blijven dan ook Oostenrijk en Zwitserland buiten de gezichts
kring' (p. 20). 

42 interveniënt: 'Hij heeft daarbij weinig consideratie met zijn lezers getoond, want een rubricering van het 
materiaal wordt nagenoeg niet gegeven. De reden voor het ontbreken van zo'n indeling geeft de heer van 
der Wiel zelf in zijn inleidende beschrijving, waar hij zegt — ik interpreteer nu — dat er nu in de rechtswe
tenschap op het punt van het concubinaat nog geen theorievorming heeft plaatsgevonden, zodat het ondoen
lijk is de terzake gesignaleerde verschijnselen in een verband te plaatsen. 
Ik heb de indruk dat dat klopt. Als het communis opinio is, dat het huwelijk en het gezin de basis van onze 
maatschappij vormen, beïnvloedt dat het rechtssysteem tot in zijn verste uithoeken. Als iemand het in die 
situatie waagt het tegendeel daarvan, het 'niet-huwelijk', tot uitgangspunt van juridisch onderzoek te kiezen. 
haalt hij zich daarmee zo ongeveer het hele rechtssysteem op zijn hals' (p. 24). 
auteur: 'Met de vaststelling van de heer Leclerq dat er in de rechtswetenschap op het punt van het concu
binaat nog geen theorievorming heeft plaatsgevonden, kan ik in grote lijnen akkoord gaan. [...] Dat deze 
vaststelling er de oorzaak van is dat de heer Leclercq bij het lezen van het preadvies zich overrompeld 
voelde door de grote hoeveelheid weinig gestructureerde informatie, laat ik geheel voor zijn rekening' (p. 
26). 
interveniënt: 'Ook op andere punten, maar die betreffen meer de détails in wèl behandelde rechtsstelsels, 
zijn lacunes te bespeuren' (p. 15). 
auteur: 'Ik heb, [...], overwogen of ik, bij het weergeven van specifieke regelingen in de behandelde vreem
de rechtsstelsels, niet wat ruimere achtergrondinformatie zou verschaffen over het desbetreffende stelsel. 
Ik heb het nagelaten omdat ik mocht aannemen dat veel van die achtergrondinformatie bij de daarin geïnte
resseerde lezer bekend was dan wel zonder al te veel moeite door hem zou zijn te verkrijgen en ik het 
geschrift niet te omvangrijk wilde laten worden' (p. 17). 

Studie nr. XII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. J.M. Polak 
2 Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 
3 1974 
4 Geschriften van de NVVR nr. 17 
5 Geschriften van de NVVR nr. 18, p. 35-55 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Wie deze moeilijkheden onderkent, kan licht tot de conclusie komen dat een rechtsvergelijkend onderzoek 
dan geen zin heeft. Misschien is die conclusie ook wel juist. Ik meen echter dat een rechtsvergelijking, die 
in dit verband wellicht beter wetsvergelijking kan heten, wel een bijdrage, zij het een bescheiden, tot de 
discussie over universitaire bestuurshervorming kan leveren. In dit preadvies wordt gepoogd dit aannemelijk 
te maken' (p. 4). 
twijfel over nut: 'Want wat valt met de rechtsvergelijking bij een onderwerp als dit te doen? Ook hij die 
overtuigd is van de betekenis en het nut van de rechtsvergelijking voor wetgeving en rechtspraktijk, zal 
moeten toegeven dat dit hier in hoge mate problematisch is. De rechtsvergelijking ontmoet juist op dit 
terrein nog al wat beperkingen' (p. 3). 
De auteur noemt de volgende beperkingen: 
— wet en praktijk stemmen niet overeen ('Men zal er dan ook voorshands van moeten afzien de praktijk 
van het bestuur in een aantal landen te vergelijken' (p. 4). 
— '... vele wetsbepalingen blijken voor tweeërlei uitleg vatbaar' (p. 4). 
— 'In geen enkel land is de autonomie van de universitaire instellingen volstrekt. [...] ... moeilijk, zo niet 
ondoenlijk, het gehalte aan zelfstandigheid te bepalen' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Rechtsvergelijkende opmerkingen rond de Wet Universitaire Bestuurshervorming 1970 

'De onderwerpen die ik heb uitgekozen, raken de universitaire bestuurshervorming in de kern, al wil ik niet 
beweren dat er geen andere zijn die tenminste zo belangrijk zijn. Maar met de representatieve en functione
le geledingen democratie, typerend voor onze WUB en buitenlandse wetten, de omvang en grenzen van 
de academische vrijheid en de samenwerking van universiteiten en hogescholen heeft men toch een be
hoorlijk beeld van het nieuwe stelsel. Voor juist deze keuze pleit bovendien dat deze onderwerpen nog het 
best geïsoleerd kunnen worden behandeld. Bij andere onderwerpen is de samenhang met andere vormen 
van openbaar bestuur zo verweven dat een vergelijking erg moeilijk wordt' (p. 5). 

3a 'Ik ga o.m. voorbij aan de voorgeschiedenis en de verklaring(en) van de onlusten en hervormingen. Daar
over is trouwens genoegzaam geschreven. Ook laat ik onbesproken hoe door de direct betrokkenen en de 
buitenwacht over de universitaire bestuurshervorming wordt gedacht en hoe dit bestel functioneert. [...] 
Tenslotte blijft ook buiten beschouwing hoe in de verschillende landen de universiteit of hogeschool in het 
bestuursstelsel is ingepast' (p. 4-5). 

4c drie onderwerpen uit wettelijke regeling 

C Selectie rechtsstelsels 
6b '... heb ik aan dit preadvies de teksten van de Franse wet van 1968 en het Westduitse wetsontwerp van 

1973 toegevoegd' (p. 5). 
8 ja 
9 positief 
ll/12b Franse en Duitse wet: 'Ik veronderstel dat belangstelling zal bestaan voor globale overzichten van recente 

wetten van landen in onze nabijheid. 
Omdat we aan de vooravond staan van wijzingen van de W.U.B, en de discussie ook wel verder zal gaan 
dan de technische verbeteringen die Staatssecretaris Klein en de Commissie voor de Universitaire Bestuurs
hervorming voor ogen staan, heb ik aan dit preadvies de teksten van de Franse wet van 1968 en het West
duitse wetsontwerp van 1973 toegevoegd' (p. 5). 

D Methode 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 De auteur geeft op p. 8 kort aan in welke andere landen de laatste jaren wetten tot stand zijn gekomen c.q. 

nog in behandeling zijn die min of meer ingrijpende wijzigingen in het bestuursstelsel van universiteiten 
en hogescholen aanbrengen: Oostenrijk, Italië, Engeland, Zwitserland, Denemarken 

21 Frankrijk & Duitsland 
22 positief 
25a Frankrijk: 'Men mag Frankrijk benijden om zijn wetgevend vermogen, om de combinatie van snelheid, 

vindingrijkheid en helderheid. De loi d'orientation de l'enseignement supérieur van 12 november 1968, [...], 
is daar geen uitzondering op. Hoewel sinds 1968 veel is veranderd en de onrust van toen met haar onzeker
heden heeft plaats gemaakt voor een zekere evenwichtstoestand, heeft de Franse wet ons nog steeds wel 
iets te zeggen. En in elk geval is ze uit een oogpunt van wetsvergelijking ook nu nog zeer de moeite 
waard' (p. 6). 
Duitsland: De auteur stelt dat er vrij veel interessante literatuur is (p. 7) en de voorbereiding van het wets
ontwerp zeer gedegen is: 'Het ontwerp is zo in elk geval een knap stuk werk geworden. Wetstechnisch 
staat het op een hoog peil. Het is ook interessant omdat het duidelijk toont dat de verschillende in geding 
zijnde waarden zorgvuldig tegenelkaar worden afgewogen. En het heeft voor de Nederlandse belang
stellende het nieuwe dat ook andere onderwerpen dan in de W.U.B, voorzien, zijn aangepakt' (p. 7). 

D Methode 
27a alleen met betrekking tot evaluatie 
27c uitgangspunt: deelonderwerpen (problemen) 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Welnu, als één ding uit dit rechtsvergelijkend overzicht naar voren is gekomen, is het wel dat het geen 

Nederlandse gril is geweest die tot een geheel nieuwe opzet van het universitaire bestuur heeft geleid' (p. 
14). 
'De rechtsvergelijking leert meer. De verschillende wetten bestrijken vaak meer dan het universitaire 
bestuur' (p. 14). 
Daaruit zou, zegt de auteur, eventueel de conclusie getrokken kunnen worden dat Nederland ook die kant 
uit zou moeten gaan. De rechtsvergelijkende gegevens zouden daarvoor steun bieden, maar, zegt de auteur, 
de tijd is hiervoor nog niet rijp in Nederland. Zie p. 14. 
Verder biedt de rechtsvergelijking steun voor het vullen van een lacune in de Nederlandse wetgeving, en 
het verbeteren van de WUB. Zie p. 15. 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 interveniënt: 'Ik heb begrip voor de beperkingen, die de preadviseur zich in de gegeven situatie bij de 

behandeling van het onderwerp heeft moeten opleggen. Natuurlijk is het jammer dat wij daardoor over 
sommige aspecten in het ongewisse worden gelaten' (p. 37). [art. 8 Franse wet: regionale universiteitsraden; 
evenwichtstoestand Frankrijk] 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
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Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: "... teleurstelling, aangezien niet geboden is wat de titel suggereert nl. een op rechtsvergelij
king gebaseerde beoordeling van de WUB, eventueel uitlopend op wijzigingsvoorstellen. 
De preadviseur valt bij nader inzien weinig te verwijten, gezien de moeilijkheden die hier bij de vergelij
king voordoen: nl. voor wat Duitsland betreft het slechts beschikbaar zijn van een ontwerp-raamwet en wat 
Nederland aangaat een wet die nog niet aan alle universiteiten geheel is ingevoerd, met name niet op het 
niveau van de vakgroep. De tijd voor evaluatie is dan ook nog niet gekomen' (p. 42). 
interveniënt: '..., ik meen toch dat de enkele wetsvergelijking ons al enige aanwijzingen kan geven inzake 
een beoordeling van de door de WUB ingevoerde bestuursstructuur en de werking ervan' (p. 49). 
auteur: 'De heer Scheltema heeft enige kritische kanttekeningen geplaatst bij mijn conclusie dat een rechts
vergelijkende studie over de WUB slechts een bescheiden bijdrage kan leveren tot de discussie over de 
universitaire bestuursvormen. Ik geloof dat onze opvattingen eigenlijk niet zo uiteenlopen als misschien 
op het eerste gezicht lijkt. Ook ik ben van mening dat ook al weten we niet hoe een bepaalde wet in de 
praktijk wordt toegepast de wet toch een belangrijke inspiratiebron kan zijn. Ik ben alleen van mening dat 
we dan beter van wetsvergelijking in plaats van rechtsvergelijking kunnen spreken. Zolang we de praktijk 
niet kennen moeten wij voorzichtig zijn met conclusies te trekken. In zijn eerder genoemde artikel wijst 
Diepenhorst erop dat wetten een toepassing kunnen krijgen die soms tegen de bedoelingen indruist of deze 
althans te buiten gaat, en voorts dat wetten ook niet alles plegen te regelen' (p. 50-51). 
interveniënt: 'Op het eerste gezicht zou men denken dat het een uiterst geschikt onderwerp is. Ongeveer 
tegelijkertijd worden verschillende landen voor betrekkelijk ingrijpende veranderingen op hetzelfde gebied 
geplaatst. Die veranderingen lijken een gemeenschappelijke achtergrond te hebben. Is het dan voor de 
verdere ontwikkeling van het eigen recht niet van groot nut om naar het buitenland te kijken en zo goed 
mogelijk te profiteren van hetgeen zich daar afspeelt? 
Bijna iedere verwachting in dit opzicht wordt echter door de preadviseur rigoreus getemperd. Hij noemt 
een drietal argumenten die tot de conclusie moeten leiden dat rechtsvergelijking hier aan zo sterke belem
meringen onderhevig is, dat een rechtsvergelijkend onderzoek nauwelijks een zinvolle bezigheid is. 
Voor een belangrijk deel onderschrijf ik wel de mening dat de mogelijkheden voor rechtsvergelijking bij 
bijzondere onderwerpen als dit beperkt zijn. Men kan het moeilijk stellen zonder algemene kennis van de 
rechtssystemen die men wil bestuderen. Toch meen ik dat het preadvies te ver gaat met de conclusie dat 
een rechtsvergelijkende studie weinig nut heeft. 
Als eerste probleem noemt de heer Polak dat wet en praktijk, zeker op het terrein van de WUB, niet met 
elkaar in overeenstemming zijn. 
Hoe bezwaarlijk is dat? Dat hangt ervan af watje zoekt. Wanneer de bedoeling is na te gaan hoe de buiten
landse regeling functioneert, is dat een ernstig probleem. Maar dat is niet het enige dat met rechtsverge
lijking te bereiken is. Ook de wetgeving zelf kan een inspiratiebron opleveren waaraan wij ideeën kunnen 
ontlenen, [voorbeeld] 
Met dit voorbeeld bedoel ik te zeggen dat het niet altijd een vereiste is te weten hoe buitenlands recht 
werkt om iets aan rechtsvergelijking te hebben. Alleen al het denkwerk dat daar verricht is kan waardevol 
zijn. 
De preadviseur lijkt eigenlijk zelf ook in strijd met zijn eigen standpunt te handelen. Meer dan de helft van 
het preadvies geeft tekst en toelichting van het Duitse wetsontwerp. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Maar 
ik kan mij niet voorstellen dat daaraan zoveel ruimte wordt besteed door iemand die meent dat we ook aan 
wetten eigenlijk niet genoeg hebben omdat we niet weten of de praktijk daarmee in overeenstemming is. 
Met een wetsontwerp zal de praktijk welhaast zeker niet in overeenstemming zijn. 
Het preadvies noemt nog een andere reden die rechtsvergelijking op het terrein van de WUB bemoeilijkt: 
de universiteiten zijn zozeer ingebed in het systeem van openbaar bestuur, dat goed begrip van het systeem 
van buitenlandse wetgeving zonder kennis van het bestuursrecht in het algemeen bijzonder moeilijk is. 
Ik deel dit standpunt wel. Men moet heel voorzichtig zijn. Maar wat doen wij, de vergelijking met buiten
lands universitair recht afwijzend dan wel? Wij zoeken, dat heeft de WUB heel sterk gedaan, onze inspira
tie bij de gemeenten. En ik vind het niet zonder meer vanzelfsprekend dat onze universiteiten beter kunnen 
worden vergeleken met de gemeenten die door een meer dan een eeuw oude wet worden beheerst dan met 
de Franse of Duitse universiteiten, wanneer die hun basis in een zeer recente wet vinden. [...] 
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Om tot een afsluiting te komen: ik ben het wel eens met de in het preadvies genoemde beperkingen. Maar 
zij gelden minder sterk dan wordt gesteld, nu wij verkeren in een situatie waarin ons recht nog zo nieuw 
en zo onvolkomen is, dat alle ideeën welkom zijn. 
Daarom meen ik ook dat het preadvies meer geeft dan het zelf in het vooruitzicht stelt' (p. 41-42). 

41 interveniènt: 'Indien men het net der vergelijking wat wijder uitwerpt zal direct blijken dat het stelsel van 
de WUB in het internationale beeld een geheel excentrische plaats inneemt' [S.U; Anglo-Amerikaanse 
wereld] (p. 49). 

42 interveniènt: 'Immers een beschouwing van rechtsvergelijkende aard, ook een zodanige die zich slechts 
beperkt tot wetsvergelijking, dient m.i. aandacht te schenken aan uitgangspunten, doelstellingen en rand
voorwaarden van de nationale wetgevers — mede in verband met de maatschappelijke orde en de rechtsorde 
waarin deze wetgevers gesteld zijn — om zich vervolgens te concentreren op organen, competenties, be
stuursinstrumenten en procedures, een en ander in wisselwerking met de burger die als consument in onze 
rechtsorde speciale aandacht verdient' (p. 43-44). 
interveniènt: 'Tenslotte vraagt de spreker naar de inhoud van de term "Fachgebiet". Zijn indruk is dat 
"Fachgebiet" niet kan worden gelijkgesteld met vakgroep, o.a. gezien het ontbreken van de faculteit in de 
Duitse regeling. Kan de preadviseur meedelen welke criteria voor de afgrenzing van een Fachgebiet worden 
gehanteerd? Kennis hiervan is nodig om de Nederlandse en Duitse structuur te kunnen vergelijken (p. 43). 
auteur: 'Ik geloof dat de begrippen gezien de toelichting die het Duitse ontwerp, alsmede de parlementaire 
stukken op de WUB geven wel degelijk min of meer gelijk gesteld kunnen worden. Natuurlijk kunnen er 
in de praktijk verschillen ontstaan' (p. 54). 

Studie nr. XIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. R. Overeem 
2 De reisovereenkomst 
3 1976 
4 Geschriften van de NVVR nr. 22 
5 Geschriften van de NVVR nr. 24, p. 7-18 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: De reisovereenkomst. Zie ook p. 2. Verder: 'de rechtspositie van de reiziger' en 'de marktpositie van 

de consument-toerist' (p. 2). 
3a 'Ik heb telkens het accent gelegd op de vliegreis, zulks gezien de belangrijke plaats die deze vorm van 

vacantie inneemt. Ik ga in principe slechts in op de relatie toerist-reisbureau (touroperator)' (p. 2). 
4c de reisovereenkomst, daarbinnen de positie van de reiziger 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Nederland, C.C.V. 
8 nee, eventueel impliciet 
9 (positief) 
11b '... gloednieuw West-Duits wetsontwerp inzake de reisorganisatieovereenkomst' (p. 2). 

'De ontwikkelingen in Frankrijk hebben geleid tot een in 1970 in Brussel tot stand gekomen Internationale 
Conventie inzake de reisovereenkomst (C.C.V.)' (p. 2). 

D Methode 
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14a 'De eerste pogingen om te komen tot een beschrijving van de rechtspositie van de reiziger hebben in 
Frankrijk en Duitsland plaatsgevonden. Met name heb ik veel aandacht besteed aan een gloednieuw West-
Duits wetsontwerp inzake de reisorganisatieovereenkomst. [...] De ontwikkelingen in Frankrijk hebben 
geleid tot een in 1970 in Brussel tot stand gekomen Internationale Conventie inzake de reisovereenkomst 
(C.C.V.). Deze regeling beschrijf ik. 
Pas daarna tracht ik de situatie van de toerist naar Nederlands recht te verduidelijken. Het accent ligt 
daarbij op een bespreking van de ANVR standaardvoorwaarden. Voorts geef ik een samenvatting van een 
brok rechtspraak van de geschillencommissie Reizen ANVR/Consumentenbond. Dit mondt uit in een 
bespreking van een Nederlands wetsontwerp inzake de reisovereenkomst opgenomen in boek 8 OBW' (p. 

2). 
'De gevolgde 'methode' leidt er toe dat verschillende identieke problemen in een aantal uiteenlopende 
kaders aan de orde komen. Dit leidt tot een zekere wijdlopigheid. 
Ik heb telkens het accent gelegd op de vliegreis, zulks gezien de belangrijke plaats die deze vorm van 
vakantie inneemt. Ik ga in principe slechts in op de relatie toerist-reisbureau (touroperator)' (p. 2). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Verbetering eigen recht: invullen lacune in het recht; toetsing wetsontwerp 

'De in Duitsland voorgestelde wettelijke regeling zou model kunnen staan voor een in Nederland te creëren 

wettelijke regeling van de reisorganisatieovereenkomst' (p. 86). 
'Het Ontwerp Schadee lost een aantal, maar niet alle, problemen op' (p. 87). 

16 
Onderwerp 
Zie titels paragrafen in 'Conclusies en vraagpunten' : 'Naar een wettelijke regeling van de rechtspositie van 
de consument-reiziger' en 'Verbeteringen in de klachtenbehandeling'. 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Zweden 
21 ja 
22 positief 
24b 'De Franse litteratuur en rechtspraak zijn van grote invloed geweest op de internationale meningsvorming 

omtrent de reisovereenkomst. [...] Ook de Franse wetgever heeft niet stil gezeten' (p. 19). 
25b 'Een beschouwing over de inhoud van de C.C.V. lijkt weinig zinvol. Ik zal de lijkschouwing toch uitvoe

ren. Er is beweerd dat de ondertekening van de Conventie is tegengewerkt door de georganiseerde reiswe
reld. Waarom? De — op franse leest geschoeide — garantie voor nalatigheid van de uitvoerder is een voor
lopig 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.' (p. 37-38). 

D Methode 
27c De regels die naast elkaar worden gezet (er wordt niet zo heel veel vergeleken) betreffen vooral de rechts

positie van de consument-reiziger, dat is immers ook de functie van de regelingen (als die er zijn) van de 
reisovereenkomst of reisorganisatieovereenkomst. De regeling van de verhouding van de reisorganisator
reiziger. Wel is de bespreking vooral gericht op de bescherming van de consument. Een impliciete vraag 
lijkt hoe de positie van de reiziger-consument verbeterd kan worden. 

E Oordeel auteur over resultaat 
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Debat 

A Doel 
32 interveniënt: 'Gewoonlijk worden rechtsstelsels van verschillende staten vergeleken om te komen hetzij tot 

beter eigen, nationaal, recht hetzij tot internationaal eenvormig recht. Overeem streeft eerstgenoemd doel 
na en onderzoekt daartoe voornamelijk Frans jurisprudentierecht, een Duits ontwerp dat grotendeels is 
gebaseerd op het verdrag van 1970, en dat verdrag zelf (p. 10). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De heer Overeem heeft mij er echter van kunnen overtuigen in zijn preadvies, dat wat de 

reisovereenkomst betreft een materiële wettelijke regeling dringend gewenst is, ...' (p. 8). 
'Het Ontwerp Boek 8 (voorzover al die reisovereenkomst daar thuishoort in plaats van in Boek 7) geeft 
te weinig, want laat teveel over aan de particuliere wetgever, zonder onderscheid te maken tussen organisa
tie-overeenkomst en de bemiddelingsovereenkomst. Het is zeer belangrijk dat de heer Overeem dit heeft 
gesignaleerd, temeer nu de vaste kamercommissie van Justitie, uit onmacht tegenover de uiterst bekwame 
en gespecialiseerde ontwerper van Boek 8, haar bevoegdheden heeft prijsgegeven, en geen opmerkingen 
heeft gemaakt over het herziene ontwerp' (p. 8). 

Studie nr. XIV 

Algemene gegevens 
1 Mr. E.H. Hondius 
2 Konsumentenrecht 
3 1976 
4 Geschriften van de NVVR nr. 23 

5 Geschriften van de NVVR nr. 24, p. 19-35 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la in de paragrafen 'Doel van rechtsvergelijking' (p. 3) en 'Doel van preadvies' (p. 3-4): 

'Van de vorig jaar door Sauveplanne geformuleerde doelstellingen van rechtsvergelijking is het vooral het 
lering trekken uit de ideeën en — voor zover al mogelijk — ervaringen van andere rechtsstelsels dat voor 
het konsumentenrecht van belang is' (p. 3). 
'Met dit preadvies beoog ik niet meer dan de lezer te wijzen op enerzijds het belang van de rechtsver
gelijking voor het konsumentenrecht, anderzijds de betekenis die juist het konsumentenrecht voor de 
algemene leerstukken van het recht en voor de wetenschap van de rechtsvergelijking in het bijzonder kan 
hebben. Omdat mijn beschouwingen daardoor nogal globaal moeten blijven, heb ik niet de pretentie een 
rechtstreekse bijdrage aan de ontwikkeling van een konsumentenrecht te leveren' (p. 3). 

1b 'Het aksent ligt momenteel duidelijk op wetgeving en al wat daarmee samenhangt (...). Omdat dit ook in 
andere landen geschiedt of reeds geschied is, ligt het voor de hand om te bestuderen of hieruit lering kan 
worden getrokken voor onze eigen wetgeving. In dit preadvies zal daarom vooral aandacht worden besteed 
aan wetgeving of voorstellen daartoe' (p. 3). 
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B Onderwerp 
2 titel: Konsumentenrecht 

De auteur behandelt de 'Keuze van onderwerpen' (p. 5). 
'Uit het mer à boire heb ik een viertal onderwerpen uitgekozen waarbij ons recht tot de ontwikkelings
landen kan worden gerekend. Achtereenvolgens zijn dat de levering van ondeugdelijke goederen bij koop 
(...), standaardvoorwaarden (...), handelspraktijken (...) en krediet (...)' (p. 5). Verder worden behandeld 
procesrecht en rechtsvorming. 

3a 'Dit houdt noodzakelijkerwijs in dat belangwekkende thema's als prijsbeheersing, kartelrecht, informatieve 
etikettering, produktenaansprakelijkheid en keurmerken buiten beschouwing moeten blijven. De twee 
paragrafen over procesrecht en rechtsvorming kunnen wat minder onvolledig zijn, hoewel juist hier ver
schillende deelthema's als rechtsbijstand en herstrukturering van het openbaar ministerie vanwege hun het 
konsumentenrecht transcenderende aard niet voor behandeling in aanmerking komen' (p. 5). 

4b de auteur behandelt expliciet het 'voorwerp van bestudering': 'Dit preadvies handelt over de rechtsverhou
dingen tussen konsument enerzijds en producent of tussenschakel (...) anderzijds. De hierop betrekking heb
bende regels zijn samengevat onder de naam 'konsumentenrecht' (p. 1). In ruime zin kan dus gesteld 
worden dat het uitgangspunt het probleem van relatie konsument - producent is. 

C Selectie rechtsstelsels 
6a in de paragraaf 'Keuze van rechtsstelsels' (p. 4): Amerika, Scandinavië, Engeland, Frankrijk/België, Duits

land, (Finland, Canada) 
7a Italië, Oosteuropa, Zwitserland 

8 ja 
9 positief & negatief 
10a 'Onder de Skandinavische stelsels zal ik vooral aandacht besteden aan het Zweedse recht dat — althans voor 

ons onderwerp — als moederrecht van de andere stelsels kan worden beschouwd. Voor zover de kinderen 
hun mama inmiddels overvleugeld hebben, zullen ook Deens en Noors recht aan de orde komen' (p.5). 

11a ja, negatief beknopt 
'Traditionele keuzestelsels als Italiaans (niets interessants), Oosteuropees (afwijkende problematiek) en 
Zwitsers recht (geen verschil met ons recht) komen om uiteenlopende redenen niet voor vergelijkende 
bestudering in dit preadvies in aanmerking' (p. 4). 
combinatie beroep op rechtsfamilies 
'Onder de Skandinavische stelsels zal ik vooral aandacht besteden aan het Zweedse recht dat — althans voor 
ons onderwerp — als moederrecht van de andere stelsels kan worden beschouwd' (p. 5). 
combinatie verband doel 
'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsvergelijking 
op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke stelsels 
recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld' (p. 4). 

12a combinatie onderwerp 
'Welke rechtsstelsels komen voor bestudering in aanmerking? Gezien het doel van de rechtsvergelijking 
op het gebied van het konsumentenrecht dient kriterium bij de keuze vooral te zijn in welke stelsels 
recentelijk wetgeving is ingevoerd, aangenomen of voorgesteld' (p. 4). 

13a VS & Canada: 'Nu praktisch alle staten en provincies konsumentenwetgeving hebben geïntroduceerd, zal 
ik slechts diegene bespreken welke uit hoofde van hun ekonomisch belang (Californie, New-York) of 
vanwege hun pioniersfunctie (Massachusetts, Québec, Washington, Wisconsin) een toonaangevende rol 
spelen' (p. 5). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b 1. Overeenkomstig doel als omschreven in de inleiding (zie bijvoorbeeld p. 73). 
2. De auteur doet wel aanbevelingen voor het Nederlandse recht. Bijvoorbeeld: 'Het Duitse model van een 
Generalklausel gekoppeld aan een of meer zwarte lijsten verdient ook voor ons recht aanbeveling' (p. 44). 
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of: 'Het valt te hopen dat justitie het CCA-voorstel eerst nog in Zweedse zin zal amenderen alvorens 
het aan het parlement aan te bieden' (p. 62). 

of: 'Overneming van de class action regels verdient daarom aanbeveling' (p. 65). 
of: 'Om die redenen lijkt navolging van het Zweedse model niet direkt geboden' (p. 93). 
of: 'Uit het feit dat ik op deze plaats juist het Franse recht noem, kan evenwel worden afgeleid dat 

genoemd onderzoek mijns inziens perspektieven biedt voor ons eigen recht (p. 95). 

B Onderwerp 
17a 'Ten overvloede wijs ik erop dat verschillende wellicht tot het konsumentenrecht te rekenen terreinen als 

gezondheidsrecht en huurrecht in dit preadvies buiten beschouwing blijven'. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 aan de orde komen: USA (p. 14-17); Europa: Zweden (p. 18-20), Engeland (p. 20-21), Frankrijk (p. 21-23), 

BRD (p. 23), Nederland (p. 23-25); Internationaal: EG (p. 26-27), Raad van Europa (p. 27-28), OESO (p. 
28), UNIDROIT (p. 28). 
De stelsels die aan de orde komen in de hoofdstukken 7 t/m 15 
Hfst 7 Ondeugdelijke levering bij koop: Nederland, Franse ontwikkeling. Ontwerp NBW, Zweedse wet op 
de konsumentenkoop, Engels kompromis: de fundamental rights, [USA] 
Hfst 8 Standaardvoorwaarden: Nederland, Frankrijk/België, Italië, Anglo-Amerikaans recht, Duitsland, 
Israël, Zweden. 
Hfst 9 Handelspraktijken: Nederland, -verwijzingen naar: Duitsland, Engeland, USA, Canada, België, BRD, 
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken 
Hfst 10 Krediet: Nederland, NBW, Engeland & Zweden [& VS] 
Hfst 11 Burgerlijk proces: Zweden, Engeland, Nederlands voorstel, USA, Canada (voorontwerp) 
Hfst 12 Klachtenkommissies: Denemarken, Nederland, 
Hfst 13 Strafproces: Amerika, Engeland, Frankrijk, 
Hfst 14 Tuchtrecht: gevraagd rechtsvergelijkend onderzoek BRD, Zweden 
Hfst 15 Konsumentenorganisaties: Nederland. Amerika, Frankrijk 

D Methode 
27c probleem-aanpak, weergave oplossingen soms middels Idealtypen 

Bij de behandeling van een aantal onderwerpen worden (deel)problemen geformuleerd waarop vervolgens 
een paar antwoorden worden gegeven. Dit gebeurt niet altijd expliciet. Bij de bespreking van de ondeugde
lijke levering bij koop wordt bijvoorbeeld gesproken van een 'Engels compromis' (p. 35). Dit suggereert 
dat daarvoor twee uiteenlopende oplossingen zijn behandeld, hetgeen ook het geval blijkt te zijn (de 
oplossingen worden echter niet als zodanig aangeduid). Bij de behandeling van de standaardvoorwaarden 
worden expliciet drie oplossingen voor een probleem genoemd. Dit zijn niet zozeer Idealtypen als wel 
concreet bestaande oplossingen. De auteur noemt ze in eerste instantie zonder de bijbehorende rechts
stelsels: 'Gelukkig heeft de rechter een uitgebreid instrumentarium tot zijn beschikking om eerste hulp te 
bieden. Op het punt van de standaardvoorwaarden zijn de drie voornaamste middelen de wilsovereenstem
ming, de uitlegging en de toetsing aan de goede trouw. In het navolgende wil ik een snelle blik op deze 
middelen werpen, waarbij ik de Nederlandse rechtspraak steeds met de rechtspraak van één ander stelsel 
zal vergelijken' (p. 40). Duidelijk wordt gebruik gemaakt van Idealtypen (modellen) bij de bespreking van 
de regeling van derdenfinanciering: 'Een derde stelsel dat denkbaar is en dat in verscheidene Amerikaanse 
deelstaten van kracht is, [...] . Een vierde model ten slotte, dat voor zover ik heb kunnen nagaan alleen in 
ons land aanhangers heeft, ...' (p. 55). Duidelijk over oplossingen van problemen wordt gesproken naar 
aanleiding van het procesrecht: 'Door een samenloop van verscheidene oorzaken heeft het burgerlijk proces 
echter gefaald als mechanisme ter redressering van het civiele konsumentenleed. [...] In dit preadvies zal 
slechts aandacht worden besteed aan enkele van de belangrijkste oplossingen voor de geschetse problemen 
in de ons omringende landen. [...] Dit brengt ons bij een principiële vraag: dienen de oplossingen voorde 
geschetste problemen tot konsumentengeschillen te worden beperkt of moeten zij voor alle geschillen 
gelden? Van de landen die voor een oplossing in laatstgemelde zin (de algemene werking) hebben gekozen, 
wil ik hier Zweden en Engeland bespreken. Daartegenover zal ik het Nederlandse CCA-voorstel plaatsen' 
(p. 58). De auteur vergelijkt per (deel)onderwerp en geeft daarna direkt een evaluatie. Ook bij de bespre-
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king van de klachtenkommissie en het strafproces worden problemen omschreven en verschillende oplos
singen geformuleerd. Hoewel de auteur hier spreekt over 'modellen' gaat het hier om concrete, bestaande 
oplossingen. Bij de bespreking van de konsumentenorganisaties worden eerst de uiterste vormen gepresen
teerd en vervolgens de tussenvormen: 'Tussen de twee polen van primaire en secundaire organisaties zijn 
talloze tussenvormen denkbaar en ook in feite aanwezig ...' (p. 84). Een mooi voorbeeld van de hantering 
van de Idealtype wijze van presentatie vinden we in de paragraaf over konsument en wetgever: 'Een van 
de grondrechten van de konsument, zo wordt vaak gesteld, is het recht om gehoord te worden [...] De grote 
vraag is nu op welke wijze dit konsumentenbelang tot uitdrukking moet worden gebracht. Twee modellen 
kunnen worden onderscheiden. [...] Dit is geen scherpe onderscheiding. Er zijn velerlei tussenvormen 
denkbaar' (p. 88). 
Niet alle onderwerpen leenden zich echter voor deze wijze van bespreken. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
33 interveniënt: 'Die opmerkingen betreffen alle een aspect van consumentenrecht dat, naar mijn gevoelen, 

in het preadvies misschien wat weinig uit de verf is gekomen. Namelijk, de reactie van de bestaande 
rechtssystemen op het nieuwe verschijnsel van de erkenning van de consument als in bepaalde gevallen 
te beschermen rechtssubject en de daarmede gepaard gaande organisatie van de consumenten' (p. 20). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'De verdienste van het preadvies van de heer Hondius ligt in het feit, dat hij op een gebied 

dat nog niet via een trefwoord toegankelijk is, enorm veel materiaal heeft gemobiliseerd' (p. 25). 
42 zie vraag 39 

Studie nr. XV 

Algemene gegevens 
1 Mr. Gerard-René de Groot 
2 Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht 
3 1977 
4 Geschriften van de NVVR nr. 25 
5 Geschriften van de NVVR nr. 26, p. 35-51 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Het is wenselijk om na te gaan, in hoeverre het ministerie erin is geslaagd om op gelukkige wijze de 
realisering van de gelijkheid van man en vrouw te combineren met de verwerkelijking van andere begin
selen die in het nationaliteitsrecht tot uitdrukking moeten komen. Daarom zal in deze studie het voor
ontwerp worden vergeleken met het geldende nederlandse nationaliteitsrecht en het recht van enkele andere 
landen' (p. 1). 
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'In dat derde hoofdstuk zal verder worden getracht om — in het licht van de vergelijking met oplossingen 
uit andere landen — kritiek te leveren op de regelingen van het voorontwerp van een nieuwe wet op het 
nederlanderschap. 
Ik ben mij ervan bewust dat ik me, wat deze kritiek betreft, buiten het gebied der eigenlijke rechtsvergelij
king begeef, niettemin lijkt me dit zinvol. Aan de rechtsvergelijking wordt terecht een rôle éducatif toe
geschreven, terwijl het rechtsvergelijken verder een nuttige bezigheid is bij de voorbereiding van wetten 
en bij het onderbouwen van wetenschappelijke voorstellen. 
Willen deze deugden der rechtsvergelijking echter tot hun recht komen, dan is het nodig zich niet tot het 
enkele vergelijken te beperken' (p. 2). 

B Onderwerp 
2 titel: Gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht 
3a 'Daarbij zullen slechts die regelingen uit het nationaliteitsrecht worden bekeken, welke daadwerkelijk in

vloed van het streven naar gelijke behandeling van man en vrouw kunnen ondergaan' (p. 1 ). 
'Buiten beschouwing blijven de regels die samenhangen met de nationaliteit van geadopteerde kinderen. 
Het spreekt vanzelf, dat deze bepalingen parallel dienen te lopen aan de regeling van de nationaliteit van 
andere wettige kinderen. Aan overgangsregelingen e.d. wordt geen aandacht besteed en in de regel evenmin 
aan de invloeden van het vreemdelingenrecht op het nationaliteitsrecht' (p. 1-2). 
'Hierna zullen we ons echter niet met de sociologische of morele nationaliteit van personen bezighouden, 
maar ons op de 'juridische' nationaliteit concentreren' (p. 5). 

4c (in juridische termen geformuleerde) vraagstukken 
5b Zie vraag la 

C Selectie rechtsstelsels 
6a BRD, Zwitserland, Frankrijk en België 
7a Canada, Sierra Leone, Spanje, Italië, Luxemburg, Verenigde Staten, Engeland, Joegoslavië, DDR, 'andere 

socialistische staten' 
8 expliciet in 'Verantwoording van de keuze van de te bespreken rechtsstelsels' (p. 2-5) 

algemeen: 'Niet zelden ligt in het gekozen onderwerp of het nagestreefde doel van de rechtsvergelijking 
al min of meer opgesloten, welke landen men — in elk geval - in zijn beschouwingen zal moeten betrek
ken. Dit is bv. het geval, wanneer men rechtsvergelijkend voorwerk moet (of wil) verrichten voor unifica-
tieplannen van wetgevers. Rechtsvergelijkende studies worden indirect aan sterke beperkingen onderworpen 
als men een onderwerp wil behandelen, dat duidelijke banden heeft met de politieke en sociaal-economi
sche grondslag van een rechtssysteem; in een geval als dit kan men zinvol vergelijken met oplossingen uit 
rechtsstelsels, die een soortgelijke juridische, politieke en sociaal-economische context hebben. 
Zulke zeer principiële beperkingen kunnen echter bij het onderhavige onderwerp 'nationaliteitsrecht' niet 
worden gesignaleerd. In beginsel kan worden vergeleken met het recht van alle landen ter wereld' (p. 2-3). 
algemeen over motivatie zelf. 'In een studie als deze is het op zijn plaats verantwoording af te leggen om
trent de keuze van de landen die in dit rechtsvergelijkend onderzoek zijn betrokken. Dit was in comparisti-
sche werken reeds lange tijd een goede gewoonte; sinds echter Sauveplanne zijn preadvies over de methode 
van de rechtsvergelijking heeft uitgebracht, is het verheven tot een wetenschappelijke plicht' (p. 2). 

9 positief & negatief 
11a 'Bij de selectie van de te bestuderen stelsels is als eerste en belangrijkste richtsnoer genomen, dat de 

voorkeur moet worden gegeven aan de bestudering van het recht van landen die recentelijk hun nationali
teitswetgeving reeds hebben gewijzigd of voornemens zijn zulks te doen. Vooral is het daarbij interessant 
die staten in de studie te betrekken, welke hun nationaliteitswetgeving bewust hebben gewijzigd (mede) 
om het beginsel van gelijkheid van man en vrouw ook op dit terrein van het recht gestalte te geven. Vooral 
aan de hand van het Bulletin of Legal Developments is getracht te achterhalen, in welke landen pogingen 
zijn ondernomen om het nationaliteitsrecht te hervormen. Daarbij werden de BRD, Zwitserland, Frankrijk, 
Canada, Sierra Leone, Spanje, Italië en Luxemburg gesignaleerd, terwijl ik tijdens het schrijven van dit 
preadvies werd geattendeerd op de nieuwe nationaliteitswet van Joegoslavië. Het verdient verder vermel
ding dat ook in Engeland over een wijziging van het nationaliteitrecht wordt gediscussieerd, terwijl tevens 
in Scandinavië onlangs aandacht aan gelijkheid van man en vrouw in het nationaliteitsrecht is gewijd' (p. 
3). 
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BRD: 'Bovendien bestaat in dat land een overvloed aan literatuur over dit thema waarin het onderwerp met 
de bekende 'deutsche Gründlichkeit' wordt uitgediept (p. 3). 
(Zwitserland) 'Zwitserland is om tenminste twee redenen interessant. Ook daar tracht men het nationaliteits-
recht te herzien in het licht van het streven naar emancipatie van de vrouw (p. 3). 
combinatie andere reden 
'Serieus is overwogen mede het recht van Canada te beschrijven, of tenminste van een ander land dat in 
zijn nationaliteitsrecht uitdrukkelijk van het ius-soli principe uitgaat. In aanmerking zouden hierbij ook de 
VS en Engeland zijn gekomen. Om een zeer eenvoudige reden — tijdgebrek — moest hiervan worden afge
zien' (p. 4). 

12a combinatie onderwerp 
'Frankrijk is in West-Europa de voorloper geweest bij de realisering van de gelijkheid van de geslachten 
in het nationaliteitsrecht. Bovendien bevat de franse nationaliteitswetgeving een aanmerkelijk sterker ius-
soli-element dan Zwitserland, de BRD of Nederland. Vergelijking is daarom inspirerend' (p. 3). 

13a 'Tenslotte was het benodigde materiaal gezien de in dit opzicht zeer gunstige ligging van mijn woonplaats 
Groningen heel goed bereikbaar' (p. 3). 
'Bovendien is de nieuwe Zwitserse wetgeving nog niet in de nederlandstalige literatuur besproken. De Zwit
serse regering was zo vriendelijk mij voorontwerpen ter beschikking te stellen' (p. 3). 
'Op zich leek ook bestudering van het recht van Sierra Leone aantrekkelijk. Heeft niet ieder die zijn hart 
aan rechtsvergelijking heeft verloren, de neiging of tenminste de lust om ook het verre (en wellicht exoti
sche) in zijn beschouwingen te betrekken? De keuze van dit land bleek echter minder verantwoord. Sauve-
planne's aanbeveling ook veldwerk te gaan verrichten, zou in dit geval onevenredig hoge kosten met zich 
mee gebracht hebben' (p. 4). 
'Spanje is niet in de studie betrokken, aangezien het bronnenmateriaal daaromtrent niet goed bereikbaar 
was' [...] 'De inhoud van de Spaanse wetgeving is bovendien al in de nederlandse literatuur besproken. 
Dezelfde argumenten gaan op voor de nieuwe wetten van Italië en Luxemburg' (p. 4). 
'Tijdgebrek is ook een van de van de redenen van het ontbreken van oosteuropese wetgeving. In beginsel 
zou vooral ook vanwege de actualiteit bestudering van het recht van Joegoslavië in aanmerking zijn 
gekomen. Het probleem dat de torenbouw van Babel heeft teweeggebracht, belette echter zorgvuldige 
kennisneming van de desbetreffende wet. Deze taalbarrière belemmerde tevens uitvoerige studie van het 
recht van andere socialistische staten. Een uitzondering vormt daarbij het recht van de DDR. Met betrek
king tot dat land kan ik mij slechts op tijdnood beroepen' (p. 4). 
'Tenslotte moet de keuze van het belgische recht worden verantwoord. Eerlijkheidshalve dient te worden 
gezegd, dat bij de keuze van dit land de doorslag is gegeven door het feit dat persoonlijke omstandigheden 
de bereikbaarheid van het bronnenmateriaal met betrekking tot het belgische recht bevorderen. Hierbij komt 
een principiële reden en een niet onbelangrijke praktische overweging. België en Nederland werken op 
wetgevingsgebied vooral binnen het Benelux-verband intensief met elkaar samen. Ook bestaat er een sterke 
wederzijdse belangstelling voor eikaars recht, die vooral ook gestalte krijgt in de preadviezen voor de 
Vereniging ter vergelijking van het recht van Nederland en België. Bovendien ben ik mij ervan bewust, 
dat deze studie wegens de gebruikte taal behalve in Nederland uitsluitend in dat land kan worden gelezen' 
(p. 4-5). 

D Methode 
14a niet met betrekking tot het vooronderzoek. Zie p. 2. 
14b In de verschillende stelsels wordt gezocht naar de oplossing van (in juridische termen geformuleerde) 

vraagstukken: 'Zo dienen de vragen aan de orde te komen of echtgenoten eikaars nationaliteit (kunnen) ver
werven, in hoeverre man en vrouw zich daarbij in dezelfde positie bevinden en of een nationaliteitswisse
ling van de ene echtgenoot consequenties voor die van de andere heeft. Tevens zal uitvoerige aandacht 
worden besteed aan de bepalingen betreffende de nationaliteit van wettige en (in mindere mate) van on
wettige kinderen. Deze regelingen ondergaan immers ook invloed van de emancipatie van de vrouw, nu 
door het streven naar gelijke mogelijkheden voor man en vrouw de vraag opkomt, of kinderen niet met 
even groot gemak de nationaliteit van de moeder als van de vader moeten kunnen afleiden. 
Tenslotte zullen we de invloed die nationaliteitswijziging van een man of vrouw heeft op de rechtspositie 
van hun kinderen bezien, waarbij met name op de positie der wettige kinderen zal worden gelet' (p. 1). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Evaluatie van het voorontwerp van een nieuwe wet op het Nederlanderschap. 

De auteur doet enige wijzigingsvoorstellen met betrekking tot het voorontwerp van een nieuwe wet op het 
nederlanderschap ondanks het feit waar hij nadrukkelijk op wijst dat 'ten aanzien van geen enkele bepaling 
uit het voorontwerp strijdigheid met het beginsel van gelijkheid der geslachten is geconstateerd' (p. 93). 

B Onderwerp 
19a Over het algemeen worden de onder 14b aangegeven vragen per land in onderscheiden paragrafen aan de 

orde gesteld en beantwoord. 
19b In hoofdstuk 3: 'In het vorige hoofdstuk zijn de nationaliteitswetgevingen van enkele europese landen be

schreven, voor zover ze interessant zijn voor de beantwoording van de vraag, in hoeverre op dit gebied het 
beginsel van gelijkheid van man en vrouw is gerealiseerd' (p. 67). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b Per rechtsstelsel worden in ongeveer dezelfde volgorde ongeveer dezelfde vraagstukken behandeld. Zie 

vraag 14b. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

33 als in titel. Zie p. 44. 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

Studie nr. XVI 

Algemene gegevens 
1 Mr. T. Koopmans 
2 Het verschoningsrecht van de journalist 
3 1978 
4 Geschriften van de NVVR nr. 26 
5 Geschriften van de NVVR nr. 28, p. 9-19 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la "... omdat het probleem in Nederland in een soort patstelling terecht gekomen is; het loont daarom juist 
de moeite na te gaan of de wijze waarop het probleem elders is gesteld nieuwe elementen oplevert, die de 
discussie hier te lande wat buiten de platgetreden paden zouden kunnen brengen. Het is ook niet uitgesloten 

300 



BIJLAGE 4 

dat het bestuur van de NVVR ons onderwerp aan de orde heeft gesteld om de leden in staat te stellen na 
te gaan of de rechtsvergelijking na het doodlopen van de discussie in Nederland nieuwe gezichtspunten 
oplevert' (p. 4). 

Onderwerp 
titel: Het verschoningsrecht van de journalist 
'Het al dan niet bestaan, of erkend worden, van het verschoningsrecht van de journalist...' (p. 3). 
'Onder verschoningsrecht verstaan wij hier het "Zeugnisverweigerungsrecht", d.w.z. de bevoegdheid van 
de getuige om, hoewel geldig opgeroepen, zich ontheven te achten van de verplichting om op de gestelde 
vragen te antwoorden. Dat is niet hetzelfde als een beroepsgeheim, al is de terminologie niet altijd even 
vast. [...] Wij zullen pogen ons zo weinig mogelijk te begeven in "de doolhof van het beroepsgeheim", 
maar het staat niet op voorhand vast dat dat altijd zal lukken. 
Meer in het algemeen zal het ons trouwens niet gemakkelijk vallen het verschoningsrecht van de journalist 
geïsoleerd te behandelen: het hangt enerzijds samen met de regeling van de getuigplicht en van de uitzon
deringen daarop, anderzijds met de positie van de pers en de verantwoordelijkheid van haar makers. Aan 
het laatste onderwerp, het "persrecht", is in het ene land veel meer aandacht geschonken dan het andere, 
maar ook de mate waarin dat recht van belang is om het verschoningsrecht van de journalist in het vizier 
te krijgen verschilt van rechtsstelsel tot rechtsstelsel. Wij zullen er daarom niet altijd evenveel ruimte aan 
besteden' (p. 3). 
'het probleem van het journalistieke verschoningsrecht' (p. 4). 
'... een eerste globale probleemstelling [...]: valt de afweging tussen de beide genoemde belangen (nieuws
garing vs. waarheidsvinding ten processe) in andere rechtsstelsels op dezelfde manier uit? Bij de presentatie 
en bespreking van het rechtsvergelijkende materiaal zullen wij vervolgens zien of deze globale vraagstelling 
nadere precisering of verfijning behoeft' (p. 3). 

Selectie rechtsstelsels 
ja 
abstract positief 
"Voordat wij van start kunnen gaan, moet nog iets worden gezegd over de keus van buitenlandse rechtsstel
sels. Verschillende overwegingen hebben die keus bepaald. Het ligt voor de hand dat alleen in de beschou
wing worden betrokken landen waar het de pers vrijstaat zelfstandig naar informatie te neuzen, d.w.z. 
landen waar wat wij in Nederland noemen een "vrije pers" bestaat...' (p. 4-5)! 
'Binnen die kring van landen hebben wij een verdere selectie aangebracht door om te zien naar rechtsstel
sels die op een of andere manier een kenmerkende aanpak van ons probleem te zien geven' (p. 5). 
'Een verdere overweging bij de keuze is tenslotte geweest dat de schrijver nu eenmaal meer achtergrond
kennis van het ene rechtsstelsel had dan van het andere; ...' (p. 5). 

Methode 
"... 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, recht
spraak en doctrine (p. 4). 
'Deze beschouwingswijze brengt ons ertoe dit preadvies uit twee hoofdonderdelen te laten bestaan. In het 
eerste daarvan onderzoeken wij hoe in een aantal buitenlandse rechtsstelsels het probleem van het journalis
tieke verschoningsrecht is opgelost: dat onderdeel is beschrijvend: het geeft het probleem weer zoals het 
in het desbetreffende land wordt gesteld, en verschaft geen ander commentaar dan door rechters en schrij
vers uit dat land zelf wordt gegeven. In het tweede hoofdonderdeel gaan wij dan vergelijkend te werk: wij 
zullen aan de hand van de gegevens uit het eerste deel pogen na te gaan welke waarden, beginselen, argu
menten, gezichtspunten, rechten en belangen bepalend zijn voor de oplossing van ons probleem' (p. 4). 
'Deze opzet lijkt ons methodologisch ook niet onverantwoord' (p. 4, met verwijzing naar Sauveplanne). 
'Het voorgaande betekent dat wij er niet naar zullen streven de verschillende buitenlandse rechtssystemen 
telkens aan de hand van dezelfde vraagpunten te behandelen, daarvoor is de wijze waarop het probleem 
van het verschoningsrecht in die verschillende systemen speelt te ongelijk' (p. 3). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Het overzicht van die oplossingen kan een indruk geven van de wijze waarop buitenlandse rechtsstelsels 

ons probleem hebben verwerkt. Het is niet een middel om tot pasklare regels voor het Nederlandse recht 
te komen; daarvoor zijn de faktoren die in de verschillende rechtsstelsels van invloed zijn, te ongelijk
soortig' (p. 30). 
'Het overzicht was, [...], echter wel van belang om tot een verheldering te komen wat betreft de waarden 
en belangen die bij het beroep op de vertrouwelijkheid van informatiebronnen in het geding zijn. Dat heeft 
hem in staat gesteld om voetje voor voetje een redenering op te zetten die tot een eigen opvatting over het 
probleem leidde (p. 30). 
'Het hier globaal weergegeven stramien is niet speciaal op de Nederlandse situatie toegesneden; dat kan 
men ook moeilijk van een rechtsvergelijkende studie verwachten. Dat neemt, [...], niet weg dat het zeer 
wel ertoe strekken kan om ook voor een oplossing van het vraagstuk in Nederland tot basis van discussie 
te dienen' (p. 28). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 achtereenvolgens worden behandeld: Frankrijk (met verwijzingen naar België en Luxemburg), Engeland, 

VS, Duitsland (met verwijzing naar Oostenrijk), Zweden en Denemarken. 
21 ja 
22 positief 
24a 'De problemen liggen in de Noordatlantische landen goeddeels gelijk; het waardenpatroon verschilt niel 

sterk van land tot land, zij het met enkele duidelijk waarneembare accentverschillen; ...' (p. 28). 

D Methode 
27a 'In dit preadvies is gepoogd het verdrinkingsgevaar te vermijden door een betrekkelijk rigoureuze selectie 

van buitenlands materiaal, een selectie die vooral ertoe strekte om een aantal typeringen van mogelijke 
oplossingen te schetsen' (p. 30). 
Naast een 'Inleiding' en 'Conclusie' onderscheidt de auteur hoofdstuk II 'De Oplossingen' en hoofdstuk 
III 'De Argumenten'. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a zie vraag 15b 
29a 'Een van de grootste risico's die men bij rechtsvergelijking pleegt te lopen is het verdrinkingsgevaar. Dat 

geldt ook voor het ons toevertrouwde onderwerp: ...' (p. 30). 
30a zie vraag 24a 
31a zie vraag 15b 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'De vertrouwelijkheid van de informatiebronnen staat in mijn gedachtengang centraal. Hondius heeft 

er terecht op gewezen dat dit niet helemaal hetzelfde is als een verschoningsrecht' (p. 17). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 

38 interveniënt: 'Mijn vraag aan de preadviseur is dus deze: 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 verschonings
recht toe te kennen? (p. 13). 
Auteurs: 'Het preadvies geeft in de eerste plaats een stuk informatie over de stand van ons probleem in 
enkele buitenlandse rechtsstelsels: [...]. Daaraan knoopt het een aantal redeneringen over het probleem vast' 
(p. 16) 
'Als Alkema, 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' (p. 17). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

42 zie vraag 38 

Studie nr. XVII 

Algemene gegevens 
1 Mr. Egbert Myjer 
2 Van duimschroef naar bloedproef - Beschouwingen over de regel dat niemand gedwongen mag worden 

zichzelf te belasten 
3 1978 
4 Geschriften van de NVVR nr. 27 
5 Geschriften van de NVVR nr. 28, p. 21-28 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb lering trekken voor eigen recht: 'In de conclusie wordt bezien of en zo ja welke le[r]ing uit het buitenland 

getrokken kan worden' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Van duimschroef naar bloedproef 

ondertitel: Beschouwingen over de regel dat niemand gedwongen mag worden zichzelf te belasten 

C Selectie rechtsstelsels 
6a internationale mensenrechtverdragen; Nederland; Engeland & VS; diverse Europese landen 
8 ja 
9 positief 
11b Engeland & VS: 'twee landen die de regel al zeer vroeg als een basisrecht erkenden: ...' (p. 4). 
12b internationale mensenrecht-verdragen: "... waarbij Nederland partij is of binnen afzienbare tijd partij zal 

worden' (p. 3-4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
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B Onderwerp 
18c de nemotenetur-regel -> rechtsregel vertaald naar het meer algemene probleem van de positie van de 

verdachte in het strafproces 

C Selectie rechtsstelsels 
20 EVRM, IVBPR, Engeland, Verenigde Staten van Amerika; Enkele andere landen: België, Denemarken, 

Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal, Zwitserland (Hfdst II: Nederland; Hfdst III: Internationale 
mensenrechtverdragen; Hfdst IV: Nemo tenetur in andere landen: ... 

21 ja 
22 positief (de keuze van de continentale rechtssystemen wordt niet gemotiveerd) waarschijnlijk motief zie 

noot 53 (p. 64) 'beschikbare informatie' 
24a Engeland & VS: 'Uiteindelijk hebben deze landen de langste ervaring met de regel en rekenen beide het 

principe dat men niet gedwongen mag worden zichzelf te belasten reeds eeuwen tot een der fundamentele 
waarden die in de rechtspleging in acht genomen moeten worden' (p. 34). 

25a Engeland & VS: 'Hoewel vergelijking van de betrokken rechtsstelsels, van de inrichting van de organen 
die met het nemen van strafrechtelijke beslissingen zijn belast en van de vormen van aldaar gehanteerd 
onderzoek duidelijk maakt hoezeer beide verschillen van het continentale systeem, kunnen juist de ontwik
kelingen in deze landen met betrekking tot de nemo tenetur-regel verhelderend werken voor een beter 
inzicht in de invulling van de regel' (p. 34). 

D Methode 
27c Uitgangspunt is de nemo-tenetur regel vertaald naar het meer algemene probleem van de positie van de 

verdachte in het strafproces. Dit probleem wordt gesplitst in verschillende vraagstukken. 
De volgende vragen komen aan de orde: 
—heeft verdachte zwijgrecht 
—mag verdachte beëdigd worden 
—bestaat een informatieplicht 
—heeft verdediging recht bij verhoor aanwezig te zijn 
—is er tijdslimiet aan ondervraging 
—wat zijn rechtsgevolgen schending instructienorm 
—is er een medewerkingsplicht 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b De Nederlandse praktijk kan lering trekken uit de Engelse en Amerikaanse praktijk: 'De Engelse en Ameri

kaanse praktijk met betrekking tot de regel kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Deze landen 
erkennen de regel al zeer lang als de belichaming van een fundamentele waarde en hebben in de loop der 
tijd de voor een goede vervulling van de regel in acht te nemen voorwaarden nader ontwikkelt en gepolijst' 
(p. 48). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'Het gaat daarbij voor mij om meer dan alleen het niet gedwongen mogen worden te spreken; het 

beginsel gaat uit van de burger die in het algemeen niet verplicht mag worden bewijs tegen zichzelf te 
verschaffen' (p. 27). 

35 interveniënt: 'Het nemo-tenetur beginsel kan namelijk op twee geheel verschillende manieren worden 
benaderd. [...] Mijn vraag nu is, of deze visies elk niet geheel verschillende konsekwenties hebben voor 
de interpretatie en verdere ontwikkelingsmogelijkheden van het nemotenetur-beginsel en de daaraan te 
verbinden konsekwenties m.n. bij rechtsvergelijkend onderzoek' (p. 22). 
auteur: 'De interventie van P.J. Baauw brengt de discussie over het onderwerp van mijn pre-advies gelijk 
tot de kern van de zaak: gaat het om het nemotenetur-beginsel of om een nemo-tenetur voorschrift? 
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Ik zelf heb in het pre-advies vrij konsequent gesproken over over de nemo tenetur-regel en lijk daarmee 
in Baauws termen te kiezen voor het tweede alternatief: het voorschrift bevat een instructienorm voor 
politie en justitie met betrekking tot de praktijk van de waarheidsvinding. Ik heb echter geenszins bedoeld 
aan te geven dat de regel (alleen) die waarde zou hebben' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 

Studie nr. XVIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. F.W. Grosheide en mr. F.J.A. van der Velden 
2 Uitkering en indexering na echtscheiding 
3 1980 
4 Geschriften van de NVVR nr. 29 I + II 

5 Geschriften van de NVVR nr. 30, p. 7-22 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la '..., uit de in het onderzoek betrokken vreemde rechtsstelsels wellicht elementen zijn op te diepen waarmee 
de Nederlandse wetgever en de Nederlandse rechtspraktijk hun voordeel kunnen doen' (p. 8). 
'In ons onderzoek is het rechtsvergelijkend doel in taakstellende zin beperkt. De beschrijving van de ver
schillende rechtsstelsels terzake van inflatiecorrectie en de evaluatie van deze beschrijving probeert een bij
drage te zijn in de Nederlandse discussie over de noodzaak en, bij positieve beantwoording, de juiste wijze 
van inflatiecorrectie in de gevallen van nahuwelijkse (periodieke) uitkeringen tussen de gewezen partners. 
In methodische zin is het doel van de vergelijking in de eerste plaats: 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' (p. 8). 

B Onderwerp 
2 titel: Uitkering en indexering na echtscheiding 

'Dit preadvies stelt aan de orde de problematiek die ontstaat doordat eenmaal vastgestelde nahuwelijkse 
alimentatieuitkeringen in geld plegen toe worden uitbetaald en dientengevolge krachtens de hier te lande 
geldende opvatting te lijden hebben van geldontwaarding' (Voorwoord). 
'Deze studie richt zich in het bijzonder op de indexering van nahuwelijkse alimentatieuitkeringen naar bur
gerlijk recht' (p. 12). 

3a in paragraaf: 6. Nadere afbakening en beperking van het onderwerp: 'Dat betekent dat als zodanig een 
aantal onderwerpen dat geacht wordt deel uit te maken van de alimentatieproblematiek in ruime zin buiten 
bespreking blijft. Maar ook binnen de aangebrachte beperking komt een veelheid van onderwerpen niet als 
zodanig aan de orde. De betreffende onderwerpen zijn in drie hoofdgroepen onder te verdelen en daarbin
nen nog weer uit te splitsen' (p. 12). 

3b 'Die financiële consequenties kunnen in beginsel op twee manieren worden opgevangen: 
-door hen (geheel of ten dele) voor rekening van de partijen te laten; 
—door hen (geheel of ten dele) af te wentelen. 
Deze studie concentreert zich op de eerste manier' (p. 6). 

4a '... een bepaald sociaal, [...] probleem ...' [...] 'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering 
van uitkering van alimentatie en zou het daarom als conceptuele vergelijking aangeduid kunnen worden, 
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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' (p. 9). 

5a 'Deze studie doet verslag van een onderzoek naar de vraag op welke wijze burgerlijke alimentatie-uitke
ringen na echtscheiding 'inflation proof kunnen worden gemaakt. Meer in het bijzonder wordt ten aanzien 
van een aantal rechtsstelsels nagegaan of deze een soortgelijke regeling kennen als de wettelijke indexering 
van art. 402a BW, danwei of met behulp van soortgelijke of afwijkende juridische technieken een dam 
wordt opgeworpen tegen de voortgaande geldontwaarding' (p. 1). 

5b 'Om een aantal in deze studie aan te geven redenen kan de vraag worden gesteld of de Nederlandse 
oplossing wel voldoet. Twijfel daaraan vormt, kort gezegd, het uitgangspunt van het preadvies' (Voor
woord). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Engeland, Denemarken, Zweden, West-Europese landen 
7a Zuid-Afrika, Oost-Europa, Spanje, Portugal, Ierland, Japan, USA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. 

Oostenrijk, Schotland, Griekenland, Italië. 
8 ja 
9 positief & negatief 
10a Engeland (nadrukkelijk niet): 'Als enig Anglo-Amerikaans rechtsstelsel zal het Engelse recht besproken 

worden. Niet omdat uit de resultaten van de bestudering van het Engelse recht conclusies getrokken zouden 
kunnen worden voor de andere genoemde stelsels. Het gegeven dal de genoemde stelsels tot één rechtsfa-
milie worden gerekend, is door de preadviseurs als onbruikbaar terzijde gelaten. Zo al de indeling in 
rechtsfamilies zinvol is, mogen uit zo'n indeling 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' (p. 11). 

11 a 'Deze vergelijkbaarheid betreft zowel het onderzoeksonderwerp: inflatiecorrectie bij alimentatieuitkeringen 
als het onderzoeksdoel: de onderhoudsindexeringsregeling van het Nederlandse recht. 
Niet de aanwezigheid van inflatie is keuzeelement; geen land ontkomt er vandaag de dag aan, maar hel 
zijn de politieke en economische mogelijkheden om effectief daartegen op te treden die rechtsstelsels 
vergelijkbaar maken binnen een onderzoek naar inflatiecorrecties' (p. 10). 
Deens recht: 'komt tenzeerste voor ons onderzoek in aanmerking omdat het een administratieve echtschei
dingsprocedure kent, terwijl bovendien alimentatiecorrectie plaatsvindt door middel van een zeer eenvou
dige wijzigingsprocedure (p. 11). 
Zweeds recht: 'kan niet gemist worden omdat het een jarenlange ervaring heeft met wettelijke indexerings
regelingen' (p. 11). 
Schotland: 'het Schotse recht in het geheel geen aandacht heeft voor inflatiecorrigerende mogelijkheden' 
(p. 12). 

12a ja, abstract 
'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' (p. 9). 
'Is in zich de rechtsvergelijking zonder enige beperking, in werkelijkheid worden de grenzen van de 
comparatieve analyse beperkt door het gestelde onderzoeksdoel en ... [zie vraag 13a]. 
Ons specifieke onderzoeksdoel stelt al omvangrijke beperkingen aan de rechtsstelselkeuze. Een onderzoek 
naar inflatiecorrigerende maatregelen in het echtscheidingsonderhoudsrecht ter nadere discussie van de 
Nederlandse indexeringsregeling eist vergelijkbaarheid van de cultureel-ideologische, de sociaal-economi
sche en de politieke randvoorwaarden' (p. 10). 
'Bezien vanuit deze twee voorwaarden [politieke & sociaal-economische] wijst het doel van het onderzoek 
naar rechtsstelsels die én politiek én sociaal-economisch naar 'West-Europees' model zijn ontwikkeld' (p. 
10). 
-> West-Europese landen & Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, VS 
Zuid-Afrika niet: 'omdat het niet voldoet aan het hierboven gegeven rechtsstaat criterium' (p. 11). 
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Oost-Europa niet: '[i]nflatie heeft in een geleide markteconomie een andere werking, en de bestrijding 
ervan kan door andere belangen worden beheerst dan die van de direct erbij betrokken groepen' (p. 11). 
'Het onderzoeksdoel stelt naast vergelijkingseisen die de inflatiecorrectie betreffen, ook eisen van vergelijk
baarheid op cultureel-ideologisch gebied nu het gaat om echtscheidingsalimentatie' (p. 11). 
Spaans, Portugees & Iers recht: echtscheiding niet of slechts in beperkte mate toegelaten (p. 11). 
Japans recht: 'cultureel-ideologische onvergelijkbaarheid in algemene zin' (p. 11). 
abstract: 'Is in zich de rechtsvergelijking zonder enige beperking, in werkelijkheid worden de grenzen van 
de comparatieve analyse beperkt door [...] en praktische grenzen (p. 10). 
'Het aantal rechtsstelsels wordt behalve om redenen gelegen in het onderzoeksdoel ook beperkt door 
overwegingen van methodische en praktische aard. De beperkingen uit dien hoofde zijn legio. De belang
rijkste ervan zijn: taal, materiaal en tijd. De beperkingen die methode en hanteerbaarheid aan de opname 
van rechtsstelsels in het onderzoek 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' (p. 11). 
'Om deze eisen van materiaal en taal zouden — althans voor de preadviseurs — niet alleen het Griekse, 
Italiaanse en Japanse recht buiten vergelijking blijven, maar ook zouden de Scandinavische rechtsstelsels 
buiten het onderzoeksveld gesloten worden. Een dergelijke beslissing zou echter het onderzoek ernstig 
benadelen. Van de Scandinavische rechtsstelsels is daarom een korte schets gegeven en is uitvoeriger 
ingegaan op de het Deense en het Zweedse recht' (p. 11). 
praktische bezwaren: tijd en beperkte aanwezigheid van het noodzakelijke materiaal -> 
USA, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland (niet). Zie: p. 11. 
Engeland: 'De redenen om het Engelse recht te kiezen liggen in de betere bekendheid met het Engelse 
recht, in de wetenschap dat de Engelse maatschappij een vergelijkbare sociaal-economische en cultureel-
ideologische structuur heeft en in de wens om zo mogelijk een West-Europees verband in de onderzochte 
stelsels aan te houden' (p. 11-12). Verwezen wordt naar een boek van Mann, geen nadere uitleg. 
Oostenrijk (niet): 'omdat bij een inventariserende studie van dit recht al gauw bleek dat het Oostenrijkse 
echtscheidings-en alimentatierecht zeer onlangs een ingrijpende wetswijziging heeft ondergaan, waarvan 
nog in geringe mate bekend is op welke wijze het zal worden toegepast terwijl geen opzienbarende metho
den van inflatiecorrectie lijken te worden gehanteerd' (p. 12). 
tijd: 'Zou dit beperkingsargument niet gehanteerd mogen worden dan wordt de rechtsvergelijking alleen 
nog mogelijk in zeer grote samenwerkingsverbanden. Zo wordt het betere weer de vijand van het goede. 
In ons onderzoek speelt het tijdselement een ondergeschikte rol waar het betreft de uitsluiting van de groep 
van Amerikaanse, Canadese en Australische rechtsstelsels en ook van het Oostenrijkse en Schotse recht. 
Overigens heeft het geen zelfstandige rol gespeeld' (p. 12). 

Methode 
aparte paragraaf: '5.2. Methode van rechtsvergelijking' 
auteurs leggen verband met onderzoeksdoel: 'De wijze lessen die de Vereniging voor Rechtsvergelijking 
enige jaren geleden geleerd zijn door de schrijver van het preadvies: 'De methoden van privaatrechtelijke 
rechtsvergelijking, zijn nu deze methoden passen binnen het hiervoren gestelde onderzoeksdoel, ook in dit 
onderzoek in grote lijn gevolgd bij de voorbereiding van dit preadvies. Ook hier zal gehanteerd worden 
wat in Sauveplanne's preadvies genoemd wordt de functionele methode. Aan de term: 'functionele metho
de' is echter meerdere uitleg te geven. Functioneel, functie kan gelezen worden in de betekenis van op
dracht, taak; in deze interpretatie is de functionele methode die, welke 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. Functioneel en functie kunnen echter ook de 
betekenis hebben van werking, werkwijze; de functionele methode bestudeert dan het bestaande (nationale) 
recht in zijn dagelijkse werking, ziet naar 'the law in action' van elk gekozen rechtsstelsel. Beide functione
le methoden zijn in ons onderzoek gehanteerd' (p. 9). 
'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 
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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 (p. 9)'. 

14b 'Om de onderlinge vergelijking van de gekozen rechtsstelsels te vergemakkelijken is enerzijds een model 
ontworpen waarin alimentatieuitkeringen worden onderscheiden in typen, anderzijds een vragenlijst op
gesteld die voor elk van de rechtsstelsels is beantwoord' (Voorwoord). 
'Meer in het bijzonder wordt ten aanzien van een aantal rechtsstelsels nagegaan of deze een soortgelijke 
regeling kennen als de wettelijke indexering van art. 402a BW, danwei of met behulp van soortgelijke of 
afwijkende juridische technieken een dam wordt opgeworpen tegen de voortgaande geldontwaarding' (p. 
1). 
'Want al spreekt de titel van dit onderzoek van indexering van alimentatie en zou het daarom als concep
tuele vergelijking aangeduid kunnen worden, het onderzoek zelf heeft tot doel ten behoeve van de Neder
landse rechtsontwikkeling te vergelijken op welke wijze in de daarvoor in aanmerking komende rechtsstel
sels de gevolgen die de inflatie heeft voor alimentaire betalingen tussen ex-echtgenoten, worden gecorri
geerd, indien althans correctie plaatsvindt; ...' (p. 9). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'Dit preadvies heeft maar een beperkt doel voor ogen; het wil nagaan op welke wijzen inflatiecorrecties 

kunnen worden toegepast op burgerrechtelijke alimentatie-uitkeringen tussen gescheiden mensen, dit ter 
wille van de discussie over de juistheid van de indexeringsbepaling die het Nederlands recht kent' (p. 107). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Nederland, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Engeland, Denemarken, Zweden 

D Methode 
27b De typen zijn gebaseerd op doelstellingen: 'Naar de mate waarin één of meer doelstellingen worden geac

centueerd kunnen de besproken uitkeringen worden verdeeld in drie typen: ...' (p. 41). 
'..., elk rechtsstelsel zal beschreven worden door antwoord te geven op de twee daartoe opgestelde vragen
lijsten' (p. 83). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 
32 interveniënt: 'Het preadvies bedoelt — als ik parafraseer wat de preadviseurs op p.8 zeggen — uitgaande van 

de onvolkomenheid van de indexeringsregeling voor alimentaties als neergelegd in art. 1:402a BW. te 
zoeken hoe wij onze regeling kunnen verbeteren en wel door te zien of wij iets van vreemde rechten kun
nen leren, daaraan iets kunnen ontlenen' (p. 8). 

B Onderwerp 
34 interveniënt: 'Het gekozen bestek houdt beperking in tot de alimentatie voor de gewezen echtgenoot (...). 

Het is vaak gratuit, naar voren te brengen wat je mist, als er toch al meer is gegeven dan verlangd kon 
worden. Maar ik mis de kinderen zo. Het is te eenzijdig, de indexerings-problematiek alleen te behandelen 
met het oog op de betalingen voor de gewezen echtgenoot' (p. 9). 
auteur: 'Wij zijn echter van mening dat de algemene opmerkingen over de juridische techniek niet zodanig 
verknoopt zijn met de alimentatieproblematiek tussen echtgenoten dan dat deze ook niet van toepassing 
zouden zijn op de regeling van de, in een heleboel opzichten overigens afwijkende, problematiek van de 
kinderalimentatie' (p. 11). 
auteur: Zie p. 14. 
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Selectie rechtsstelsels 
interveniënt: afwijzing argumentatie dat in de discussie over alimentatie-indexering Japans recht cultureel 
ideologisch onvergelijkbaar is met ons recht 
interveniënt: afwijzing argument dat Z-Afrika geen rechtsstaat is om dat recht niet in de vergelijking te 
betrekken. Zie p. 9 (de interveniënt is het overigens alleen oneens met de argumentatie, niet met de keuze 
zelf). 
(doel impliciet) 
auteur: 'Wat vervolgens de opmerking van Mr. Chorus betreft aangaande de keuze van de in het preadvies 
behandelde rechtsstelsels: het kan hem worden toegegeven dat iedere keuze een andere uitsluit, en bo
vendien iets arbitrairs heeft. De preadviseurs hebben zich in dit opzicht mede laten leiden door de volgen
de, in noot 84 bij hoofdstuk 1 opgenomen passage van Simitis: 
'Nur: Gerade bei der Auseinandersetzung mit den rechtlichen Reaktionen auf die Inflation gilt es, sich der Grenzen rechtsvergleichen

der Analyse bewußt zu sein. Sie bleibt nur solange legitim wie ökonomische Ausgangspositionen und politische Rahmenbedingungen 

vergleichbar sind. Nicht die Tatsache, daß fast kein Land von der Geltentwertung verschont ist, zählt also, sondern einzig die sozio-

ökonomische Parallelität. Wo dies mißachtet wird, gerät die Rechtsvergleichung zur Kollektion von Regeln, die bestenfalls Amateure 

des Exotischen zufriedenstellen vermag' (p. 11). 

Methode 
auteur: 'Mr. Belinfante's verwondering over de tijdige en volledige beantwoording in alle bestudeerde 
rechtsregels van de questionnaire die het onderzoek inleidt, is begrijpelijk. [...] [D]e beantwoording van 
de questionnaire berust op de beschrijvingen die de preadviseurs zelf gemaakt hebben van elk der onder
zochte rechtsstelsels. Op deze wijze is samenwerking tussen opstellers en beantwoorders van de question
naire optimaal verzekerd. Zonder vermelding van het volgende zouden de preadviseurs zichzelf echter te 
veel eer aandoen. Bij het opstellen van de questionnaire — hoeksteen als deze is van elk rechtsvergelijkend 
onderzoek — konden de preadviseurs in belangrijke mate gebruik maken van de vragenlijst, die enige tijd 
geleden door het Max Planck Institut te Hamburg was opgesteld in het kader van een door dit Instituut ten 
behoeve van de Regering van de Duitse Bondsrepubliek verricht onderzoek naar de stand van zaken met 
betrekking tot de alimentatieproblematiek in een aantal West- en Oost Europese landen. De in deel II 
opgenomen beschrijvingen van de onderscheiden rechtsstelsels zijn mede tot stand gekomen door gebruik 
te maken van de antwoorden die het MPI ontvangen heeft op zijn questionnaire. Bovendien hebben de 
preadviseurs aanvullende gegevens verzameld door middel van een specifiek op de indexering van alimen
tatie gericht rondschrijven langs de orden van advocaten van die landen, waarvan de rechtsstelsels werden 
bestudeerd. De op deze wijze ontvangen antwoorden zijn in de beschrijvingen der rechtsstelsels verwerkt; 
..." (p. 16). 

Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
interveniënt: 'Het verraste me nogal, te lezen hoe bescheiden de auteurs zijn bij het opmaken van het 
resultaat van hun rechtsvergelijkend onderzoek (p. 117 e.V.). Eigenlijk zijn er maar twee dingen, zo schijnt 
het, die zij uit dat onderzoek willen leren' (p. 8). 
auteur: 'Juist is voorts op zichzelf dat de gepleegde rechtsvergelijking (...) geen revolutionaire uitkomsten 
heeft opgeleverd met betrekking tot de stand van zaken op het gebied van de indexering van uitkeringen 
na echtscheiding. Dit heeft te maken met het feit dat, voorzover in de onderzochte rechtsstelsels al met een 
vorm van indexering wordt gewerkt, deze doorgaans in grote trekken naar systeem vergelijkbaar bleek met 
de hier te lande geldende wettelijke indexeringsregeling. Dat is ook niet zo verrassend, omdat uit de 
parlementaire behandeling van de wettelijke indexeringsregeling blijkt dat daaraan enig rechtsvergelijkend 
onderzoek ten grondslag heeft gelegen. Gezien het feit dat het tot de opdracht van de preadviseurs behoor
de om gelet op de hier te lande bestaande onvrede met het geldende wettelijk indexeringssysteem na te 
gaan of op dit punt iets van het buitenland zou zijn te leren, levert het rechtsvergelijkend onderzoek dan 
ook geen eclatante resultaten op. Daarbij dienen dan inderdaad de kapitaaluitkering en indexering overeen
komstig de prijzenindex te worden genoemd' (p. 10). 
Zie vraag 37. 
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Studie nr. XIX 

Algemene gegevens 
1 Mr. R.M. Blaauw 

Executiemiddelen - De sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het betalen 
van geld 

3 1980 
4 Geschriften van de NVVR nr. 31 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la Onder verwijzing naar Sauveplanne: 'Het preadvies dat voor u ligt is vooral geschreven met het derde van 
de genoemde doelen — lering trekken ten behoeve van het eigen recht — voor ogen' (p. 1). 
'Deze bevindingen brachten mij ertoe, deze rechtsstelsels eens nader uit te diepen met het vooropgestelde 
doel om met de lessen, die daaruit getrokken zouden kunnen worden, te streven naar een bezinning op ons 
(civielrechtelijk) executierecht, en met name op de plaats die dwangsom en gijzeling daarin innemen' (p. 
1). 

B Onderwerp 

2 titel: Executiemiddelen - De sanctionering van vonnissen, veroordelend tot een andere prestatie dan het 
betalen van geld 
'Het onderwerp van dit preadvies is dus het executierecht, met een zwaar accent op de dwangsom — vooral 
aan het 'ontruimingsrecht' besteed ik minder aandacht dan de gekozen titel gezien de actualiteit zou kunnen 
doen vermoeden — en de daarmee vergelijkbare instituten in de door mij gekozen "buitenlanden": ...' (p. 
1-2). 

3a 'Het noemen van de laatste twee mogelijkheden zou overigens kunnen suggereren, dat ik ook onderzocht 
heb welke rechtsplichten zoal in de verschillende landen worden aangenomen; U zult begrijpen dat dit niet 
het geval is geweest: ...' (p. 2). 
'... de zojuist genoemde overweging heeft mij er ook toe gebracht het terrein van de onrechtmatige over-
heidsdaad en van de contracten met de overheid vrijwel geheel onbesproken te laten. Ook heb ik in het 
algemeen geen aandacht besteed aan de vraag, in hoeverre de rechtsplichten zelf - dus los van een eventu
eel veroordelend vonnis — in straf-, administratief- en tuchtrecht gesanctioneerd zijn, hoe nuttig een 
dergelijk onderzoek — vooral gezien het door mij gekozen doel — ook geweest zou zijn: hetzelfde geldt 
voor allerlei bijzondere regelingen, met name op het terrein van de industriële eigendom, en voor de vele 
specifieke "rechtshandhavers" in het contractenrecht als nietigheid, vernietigbaarheid, ontbinding, exceptio 
non adimpleti contractus en retentierecht' (p. 2). 

4c het Nederlandse rechtsinstituut de dwangsom 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, België, Duitsland en Engeland 
8 ja 
9 positief & negatief (algemeen) 

1 la 'De keus van juist deze stelsels wordt enerzijds gerechtvaardigd door het feit dat zij, met uitzondering van 
België, op de besproken gebieden fundamenteel van elkaar verschillen, ...' (p. 2). 
'Het Belgische recht blijft goeddeels onbesproken, nu het deels — nl voor wat betreft de dwangsom — sinds 
kort vrijwel identiek is aan het Nederlandse en voor het overige in hoofdlijnen overeenstemt met het Franse 
recht' (p. 2). 

13a '..., en anderzijds door de omstandigheid dat een ruimere selectie mij — en waarschijnlijk ook U — gewoon 
te veel zou zijn geworden' (p. 2). 
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D Methode 
|4a 'Ik poog in dit preadvies 'functionele' rechtsvergelijking te bedrijven in die zin, dat ik naga welke institu

ten in het buitenland de rol van onze executiemiddelen vervullen. 'Functioneel' in meer sociologische zin 
is de gekozen methode echter niet: veldwerk heb ik achterwege gelaten, nu het mij om de principiële en 
niet zozeer om de meer praktische kanten van het executierecht ging' (p. 3). 
'De kernvraag, die ik steeds heb gepoogd te beantwoorden was: "hoe is in dit stelsel de handhaving gere
geld van vonnissen, veroordelend tot andere prestatie dan het betalen van geld'"? (p. 2). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a 'In dit hoofdstuk [7] kom ik toe aan het eigenlijke doel van dit preadvies: het pogen lessen te trekken uit 

de bestudering van het executierecht van enige vreemde stelsels, met name met het oog op de plaats van 
de dwangsom (en de gijzeling) in ons recht' (p. 51). 

15b Kritiek op het Nederlandse executierecht in de vorm van een aantal stellingen waarin aanwijzingen voor 
verandering gegeven worden. De stellingen worden onderscheiden door wel en niet door rechtsvergelijking 
geïnspireerde. 

B Onderwerp 
17a 'De boeiende vraag, wat het verschil is tussen verbintenissen en andere rechtsplichten, zal helaas ook onbe

sproken moeten blijven' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 idem + Nederland 

D Methode 
27c Per gekozen rechtsstelsel wordt de vraag gesteld: In welke gevallen kan een veroordelend vonnis verkregen 

worden? Vervolgens wordt de 'Sanctionering' besproken. Alleen in het geval van België wordt kennelijk 
een institutionele methode gehanteerd, daar wordt eenvoudig de 'Dwangsom' besproken. In het hoofdstuk 
'Vergelijking en waardering' worden dan ook paragrafen gewijd aan 'Voorwaarden voor een veroordelend 
vonnis' en 'Sanctionering'. De sanctionering wordt in verschillende typen onderverdeeld: niet-pressiemidde-
len, pressie door dreiging met vermogensverlies, 'vermogensgijzeling' en vrijheidsbeneming. 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XX 

Algemene gegevens 
1 Prof. H. Kötz 

Die Begründung höchstrichterlicher Urteile 
3 1982 
4 Geschriften van de NVVR nr. 32 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Meiâing/Verantwoording 
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A Doel 
1 b academisch 

toetsing van de hypothese dat het 'Sehr zweifelhaft ist (...), ob der geschilderte Erfahrungssatz [Es ist eine 
alte Erfahrung in der Rechtsvergleichung, dass verschiedene Rechtsordnungen bei gleichen Lebensproble
men oft zu den gleichen praktischen Resultaten kommen] auch dann gilt, wenn wir unser Augenmerk nicht 
auf die Regeln des materiellen Rechts richten, sondern auf das gerichtlichen Verfahren, in dem diese 
Regeln angewendet werden' (p. 7). 
of misschien: blootleggen van '... Traditionen (...), an denen sich das Verhalten der an einem Zivilprozess 
Beteiligten orientiert' (p. 7). 

B Onderwerp 
2 titel: Die Begründung höchstrichterlicher Urteile 

'... das Thema, das uns hier beschäftigen soll, [...] den Stil, in dem die Urteile der Gerichte abgefasst und 
begründet werden' (p. 7). 

3a 'Um das Thema überschaubar zu halten, möchte ich es auf doppelte Weise eingrenzen: Einerseits sollen 
nur die Urteile der obersten Gerichte behandelt werden, und andererseits ...'[selectie rechtsstelsels] (p. 7). 

4c concept (de uitspraken van de hoogste rechtscolleges) 
5a 'Worauf es bei den folgenden Überlegungen ankommen soll, ist dies: Wir wollen fragen, ob die Urteil

begründung nach einem bestimmten formalen Schema aufgebaut ist, wie der dem Streit zugrunde liegende 
Sachverhalt in dem Urteil dargestellt wird, ob Gerichtsentscheidungen, die früher in ähnlichen Fällen erlas
sen worden sind, zitiert und erörtert werden, welcher Platz den Meinungen der juristischen Schriftsteller 
eingeräumt wird, ob rechtspolitische Überlegungen in der Urteilsbegründung genannt werden und in 
welchem Masse sie als unpersönliche Äusserung einer anonymen Behörde oder als persönliche Meinung 
der urteilenden Richter erscheint' (p. 7). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Nederland, Duitsland, Engeland ('und anderseits möchte ich mich auf die Urteile französischer, 

holländischer, deutscher und englischer Gerichte beschränken' (p. 7). 

D Methode 
14b Er wordt gezocht naar antwoorden op een aantal vragen. Zie vraag 5a. Het vergelijkingsmateriaal is 

eenvoudig op te sporen: de uitspraken van de hoogste rechtscolleges. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c vragen naar stijlkenmerken 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Per stelsel worden de vragen beantwoord. De stelsels worden behandeld in de volgorde van de mate waarin 

ze op elkaar lijken: Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland. Hij begint met het stelsel dat in de 
uitspraken van het hoogste rechtscollege bij de motivering het meest formele schema volgt. Bij de bespre
king van het tweede, derde en vierde stelsel worden de overeenkomsten en verschillen besproken van het 
stelsel met het (de) reeds besproken stelsel(s). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a De auteur acht voorstellen tot verbetering van de rechtsstelsels niet realistisch (p. 19-20) 

'Aber daß bedeutet nicht, dass wir von einer Vergleichung der Urteilsstile nichts lernen könnten. Nicht nur 
kann es für die französischen und holländischen Kollegen interessant sein zu sehen, wie der Bundesge
richtshof in seinen Urteilen mit Präjudizien und dem juristischen Schrifttum umgeht. Ich meine, dass auch 
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das Studium englischer Entscheidungen zeigen kann, welche Vorteile ein Urteilsstil bietet, der zu gewissen
hafter Offenlegung aller Tatsachen anhält, die vernünftigerweise als Material für eine Diskussion über die 
Richtigkeit der Entscheidung in Betracht kommen' (p. 20). 
-> suggestie aan de continentale rechters 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXI 

Algemene gegevens 
1 Drs. A.T.J.M. Jacobs 
2 Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 
3 1982 
4 Geschriften van de NVVR nr.32 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb "... dit vraagstuk onder de aandacht van een Nederlands gehoor te brengen' (p. 25). 
'Met name de hele loonpolitiek sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ons zó vertrouwd gemaakt met het 
inperken van die regelingsmacht, dat ieder besef van het bijzondere van die regelingsmacht en het delicate 
van derzelver begrenzing uit ons denken lijkt te zijn verdwenen. In ons omringende landen ligt dat bepaald 
anders: ...' (p. 25). 

B Onderwerp 
2 titel: Grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 
3a "Vooraf enkele opmerkingen over de inperking van het thema. Als ik met u spreek over de regelingsmacht 

van de CAO-partijen dan versta ik daaronder het normatieve aspect van hun contractsautonomie: [...]. Ik 
laat dus goeddeels buiten beschouwing wat zij in de zuiver obligatorische sfeer onderling kunnen overeen
komen. Ook kom ik niet aan vraagstukken van interne verenigingsautonomie: ...' (p. 25). 
[Tweede beperking betreft keuze rechtsstelsels] 
'Derde beperking. De regelingsmacht van de sociale partners wordt niet alleen door juridische factoren 
bepaald. Economische en sociologische factoren zijn zeker zo belangrijk. [...] Een schoenmaker blijve 
echter bij zijn leest en ik zal mij in dit preadvies hoofdzakelijk bezig houden met de juridische kant van 
ons vraagstuk. Om echter niet te vervallen in een in zaken van 'industrial relations' onverantwoordelijke 
eenzijdigheid zal ik toch ook in de loop van het preadvies een aantal beschouwingen aan rechtssociologi-
sche aspecten van ons thema wijden' (p. 25). 

4c probleem: grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië 
8 nee, de auteur stelt eenvoudigweg: 'De wereld is groot en in rechtsvergelijking kan men er alle landen bij 

halen. Ik wil dat niet doen maar mij bepalen tot vergelijking met het recht van andere EG-lidstaten en dan 
met name met de grootsten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië' (p. 25). 

D Methode 
14c probleemgerichte benadering 

Uiteenzetting/Conclusie 
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A Doel 
15b Verrijking van het Nederlandse rechtsdenken / Nederlands denken ontvankelijk maken voor nieuwe 

denkwijzen: 
'Op alle bovengenoemde gronden wil ik u voorstellen toch met mij een poging te ondernemen om de 
verdere behandeling van ons thema te wagen vanuit een grondrechten-denken. Wij komen dan zeker voor 
Nederland op een aantal onvermoede gezichtspunten, die verrijkend voor ons rechtsdenken kunnen zijn. 
En kan rechtsvergelijking een schoner vrucht afwerpen dan dat zij ontvankelijk maakt voor nieuwe denk
wijzen?' (p. 42). 
'Ik moet dus constateren, dat zo'n idee in Nederland niet bestaat en ik moet de vraag stellen of het geen 
tijd wordt, dat wij in Nederland toch eens met dit idee vertrouwd gaan raken, al was het alleen maar 
vanwege de aangegane volkenrechtelijke verplichtingen' (p. 45). 
'Het Belgisch voorbeeld verdient navolging, zowel in Nederland, waar het wetgevingsproces op arbeids
rechtelijk gebied uitermate traag verloopt, als binnen de EG, waar een volledige bureaucratisering van het 
wetgevingsproces op arbeidsrechtelijk gebied dreigt' (p. 49). 

B Onderwerp 
16 'In dit preadvies heb ik getracht een samenhangende beschouwing over deze problematiek te geven vanuit 

"draaipunten": 
— de rechtsbronnen hiërarchie; 
— het grondrechten-denken' (p. 64). 

19c Welke zijn de grenzen aan de regelingsmacht van CAO-partijen? / Hoe wordt de regelingsmacht van CAO-
partijen begrenst? 
'En het is voor onze probleemstelling van fundamenteel belang, ...' (p. 30) -> probleemstelling wordt niet 
expliciet verwoord. 

C Selectie rechtsstelsels 
20 idem + België, Luxemburg, Italië 

D Methode 
27b De auteur vertaalt de vraag naar de grenzen aan de regelingsmacht van de CAO-partijen in de eerste plaats 

in een vraagstuk van rechtsbronnen-hiërarchie:'In deze paragraaf wil ik uiteenzetten, dat de kwestie van 
de grenzen aan die regelingsmacht van de CAO-partijen in Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden in 
de eerste plaats een vraagstuk is van rechtsbronnen-hiërarchie' (p. 30). 
De behandeling van dit vraagstuk gebeurt aan de hand van de bespreking van twee beginselen: 'Vooreerst 
wil ik U echter gaan uiteenzetten hoe er door dit schema van rechtsbronnen-hiërarchie twee beginselen 
heenlopen, [...] "gunstigheidsbeginsel" [...] "ordeningsbeginsel" ...' (p. 30). Van de geselecteerde stelsels 
komen hier alleen Nederland, Frankrijk en Duitsland aan de orde. Engeland blijft buiten beschouwing. Zijn 
conclusie: 'En mijn slotsom is dus dat in dezen de regelingsmacht van de CAO-partijen in Duitsland en 
Frankrijk eerder een grens bereikt dan in Nederland' (p. 33). 
Dan benadert de auteur het vraagstuk vanuit een ander perspectief. De benadering vanuit de wet wordt 
afgewezen: 'Ik zou mijn betoog kunnen voortzetten met het geven van een beschrijving van de stand van 
'de wet' m.b.t. de grens van de regelingsmacht der CAO-partijen in de diverse landen. Dat is een heel 
achtenswaardige en voor een Nederlandse jurist bijna vanzelfsprekende benadering. 
Toch kom ik in een rechtsvergelijkend preadvies met die benadering slecht uit, want met name in Duits
land, dat voor mijn thema toch een heel belangrijk land is, mag men niet zonder meer "de wet" als beslis
sende factor nemen bij het bepalen van de grenzen aan de regelingsmacht der CAO-partijen' (p. 39). 
'Al met al nodigt deze Duitse manier van denken ertoe uit om ons in de behandeling van ons thema wat 
te ontworstelen aan een al te strikt "wets"-denken, teneinde daarvoor in de plaats een grondrechten-denken 
te stellen' (p. 40). 
'Ik wil de voortgezette behandeling van mijn thema nadrukkelijk plaatsen onder invloed van een "grond
rechten-denken" en ik zal u motiveren, waarom ik zulks gerechtvaardigd acht' (p. 40). 
-> Frankrijk: toenemende belangstelling grondrechten-denken 
-> Nederland: volkenrechtelijke verplichtingen nodigen uit dieper de betekenis van de collectieve vakver-
enigingsvrijheid te doordenken 
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-> rechtstheoretische en rechtssociologische argumenten om de onderwerpelijke thematiek vanuit een 
grondrechten-denken te benaderen 
'Het rechtssociologische argument maakt ook, dat wij ons contact met de Britse rechtsorde behouden' (p. 
42). Op deze wijze worden dus ook in Engeland vergelijkbare elementen gevonden. 
Aan de hand van het grondrechten-denken geeft de auteur de grenzen van de regelingsmacht weer: 'Tot 
dusverre heb ik het grondrechten-denken gebruikt om de regelingsmacht van de CAO-partijen op te rekken' 

[...] 'In dit en het volgende hoofdstuk wil ik hetzelfde grondrechten-denken van de weeromstuit benutten 
om de regelingsmacht van de CAO-partijen ook iets meer in te tomen' (p. 52). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a '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' (p. 
64). 

30a 'Doordat met name Groot-Brittannië er vergeleken met Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden zo'n 
onvoldragen regeling van de 'receptie' van de CAO-normen in de rechtsorde van de staat op nahoudt, 
wordt het moeilijk dit land een volwaardige plaats in onze rechtsvergelijking te geven. Waar de jure geen 
regelingsmacht bestaat kan daar het probleem van de grenzen aan die regelingsmacht opduiken? Toch wel, 
maar dan in een heel andere gedaante dan in de meer vergelijkbare landen. In Groot-Brittannië doet het 
probleem van de grenzen der regelingsmacht der CAO-partijen zich in wezen voor als een vraagstuk van 
stakingsrecht' (p. 28-29). 
'Van de weeromstuit wordt vanuit het Britse arbeidsrecht nauwelijks een bijdrage geleverd aan een debat 
over die regelingsmacht in het perspectief waarin ik het hier wil plaatsen, namelijk als een van conflicten
recht in de rechtsbronnenleer' (p. 29). 

31a Zie vraag 28a 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXII 

Algemene gegevens 
1 H. Boeken 
2 Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging 
3 1983 
4 Geschriften van de NVVR nr. 33 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Hierna wordt onderzocht of het huidige privaatrecht een doelmatige bijdrage kan leveren tot de verwezen

lijking van de gestelde objectieven. Onderzocht wordt welke moeilijkheden het privaatrecht oplevert bij 
toepassing op schade door milieuverstoring en welke nieuwe ontwikkelingen de rechtsvergelijking hierbij 
in het licht stelt. Nagegaan wordt of en hoe het huidige privaatrecht met het oog op de preventie en het 
herstel van schade door milieuverontreiniging moet aangepast worden, dan wel of het vervangen moet 
worden door andere rechtstechnieken' (p. 11). 

B Onderwerp 
2 titel: Preventie, toerekening en herstel van schade door milieuverontreiniging 
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'Dit preadvies is gewijd aan de rol van het privaatrecht bij de preventie en het herstel van schade door 
milieuverontreiniging' (p. 3). 

3a 'Het natuurbehoud en het beheer van het leefmilieu worden buiten beschouwing gelaten' (p. 3). 
4c maatschappelijk probleem: 'schade door milieuverontreiniging'/ functie privaatrecht met betrekking tol 

oplossing probleem 
5b Zie vraag lb 

C Selectie rechtsstelsels 
6b nee, er worden echter wel voorbeelden uit verschillende rechtsstelsels genoemd: Japan, VS, EEG... 

D Methode 
14b Getoetst wordt of het privaatrecht zijn opgelegde taken met betrekking tot het probleem van de schade door 

milieuverontreiniging adequaat kan vervullen. Deze taken worden op een rij gezet in paragraaf 10 van de 
inleiding. Genoemd worden: toerekening van de kosten van de milieuverstoring aan de vervuiler; herstel 
van de milieuschade; milieuhygiënische besluitvorming (bepalen welk gebruik van de technologie en welke 
vorm van milieuverontreiniging al dan niet aanvaardbaar is); handhaving van het milieubeleid. In de titel 
van het preadvies worden de taakstellingen kort weergegeven als "preventie, toerekening en herstel van 
schade" (zie p. 11 : Hierna wordt onderzocht of het huidige privaatrecht een doelmatige bijdrage kan 
leveren tot de verwezenlijking van de gestelde objectieven. Onderzocht wordt welke moeilijkheden het 
privaatrecht oplevert bij toepassing op schade door milieuverstoring en welke nieuwe ontwikkelingen de 
rechtsvergelijking hierbij in het licht stelt. Nagegaan wordt of en hoe het huidige privaatrecht met het oog 
op de preventie en het herstel van schade door milieuverontreiniging moet aangepast worden, dan wel of 
het vervangen moet worden door andere rechtstechnieken). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Het zoeken naar oplossingen voor lacunes in het recht (wordt niet aangegeven voor welk recht in het 

bijzonder). 
Het buitenlandse recht biedt oplossingen voor de opgeworpen vragen. 

B Onderwerp 
17a 'Dat hier drie hoofdthema' s worden ontwikkeld, betekent geenszins dat geen andere vragen van belang zijn. 

Enkel de hoofdzaken kunnen hier aan bod komen. Een handicap voor de privaatrechtelijke sanctionering 
van de milieuverontreiniging waarop hierna niet verder wordt ingegaan, is bijvoorbeeld de duur en kostprijs 
van elke gerechtelijke procedure. De problematiek van de toegang tot het gerecht is belangrijk, maar niet 
typisch, voor de privaatrechtelijke reactie op de milieuverstoring. Er wordt dan ook verwezen naar de 
gespecialiseerde litteratuur terzake. Verder blijft dit preadvies in beginsel beperkt tot procedures tegen 
particulieren. De verschillen tussen de verschillende landen op het vlak van de overheidsaansprakelijkheid 
en de rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden zijn van dien aard dat een ernstige behandeling ervan 
de perken van deze verhandeling te buiten gaat' (p. 21-22). 

17b Definitie schade door milieuverontreiniging, afbakening tot andere schade (zie p. 17 e.V.). 
19a 'Ondoelmatigheid van het huidige privaatrecht? 

Bij toepassing van de klassieke begrippen van het privaatrecht op schade door milieuverstoring, leveren 
de eigen kenmerken hiervan, zowel als de eisen van een milieu-hygiënebeleid, belangrijke moeilijkheden 
op. In de navolgende hoofdstukken wordt getracht een overzicht hiervan te geven. Deze probleemstelling 
wordt opgebouwd rond drie kernpunten: het individualistisch karakter van het burgerlijk recht (...); de 
rechtsgrond waarop de milieuverontreiniging kan bestreden worden en de sanctie waartoe de vordering 
aanleiding geeft (...); het causaal verband (...)' (p. 21). 
'Tevens wordt een kort overzicht gegeven van de krachtlijnen langs dewelke nieuwe oplossingen gezocht 
worden' (p. 21). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b In de eerste plaats wordt het probleem omschreven en nader geanalyseerd (p. 17 e.V.). De eigen kenmerken 

worden besproken op p. 20, een omschrijving/definitie volgt op p. 20-21. Vervolgens wordt het probleem 
uitgewerkt in deelproblemen: 'De probleemstelling wordt opgebouwd rond drie kernpunten: het individua
listisch karakter van het burgerlijk recht (III); de rechtsgrond waarop de milieuverontreiniging kan bestre
den worden en de sanctie waartoe de vordering aanleiding geeft (IV-VI); het causaal verband (VII). Voor 
elk van deze thema's worden de belangrijkste knelpunten beschreven. Tevens wordt een kort overzicht 
gegeven van de krachtlijnen langs dewelke nieuwe oplossingen gezocht worden' (p. 21). 
De auteur behandelt de onderwerpen door het stellen van (deel)vragen. 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 verschillende stelsels met verschillend gewicht aan bod. Ook worden niet 
steeds dezelfde stelsels behandeld. 
Ter beantwoording van de vraag: 'Het laatste woord: rechter of bestuur?' worden een soort Idealtypen 
geformuleerd: 
— Doelmatigheidsoverwegingen: voorkeur voor het bestuur [VS] 

Rechtsbescherming: argumenten voor gerechtelijke normstelling [VS, West—Europa] 
— Tussenoplossing: overwicht van het bestuur; heroriëntering van het bestuurlijke besluitvormingsproces 
['In een aantal landen ontwikkeld zich een tussenoplossing' (p. 86)] [Amerikaans federaal milieurecht] 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. B. Sluyters 
2 De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis 
3 1984 
4 Geschriften van de NVVR nr. 34 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

lb Lering trekken voor eigen recht: Tn ons eigen land is het aantal publicaties over dit onderdeel van het 
aansprakelijkheidsrecht niet groot en de omvang van de jurisprudentie zeer bescheiden. Hier bij uitstek is 
het nuttig te profiteren van de grotere buitenlandse ervaring' (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: De aansprakelijkheid van arts en ziekenhuis 

'medische aansprakelijkheid' (p. 3) 
3a 'Niet alles is behandeld. Ik heb gekozen wat mij voor een Nederlandse juridische lezer interessant voor

kwam' (p. 3). 
'Ook in het tweede deel pretendeer ik geen volledigheid. Ik heb er in dat deel naar gestreefd vooral die 
problemen te behandelen waarvoor de kennisname van het buitenlandse recht betekenis kan hebben' (p. 
3-4). 

4c in juridische termen geformuleerd vraagstuk gesplitst in deelproblemen/onderwerpen 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a de BRD, Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk [A]. 'Daarnaast heb ik nog enige litteratuur verwerkt 

over Canada en — in mindere mate — over België, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland' [B] (p. 3). 
8 ja 
9 positief 
11 a 'Landen waar de problematiek niet sterk verschilt van die in ons land, maar waar, ten dele ten gevolge van 

hun grootte, een veel rijkere jurisprudentie en litteratuur is ontstaan, ...' (p. 3). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b Verbetering Nederlands recht. Zie aanbevelingen op p. 51; 58, 59, 61, 62. 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c 'In de voorgaande paragrafen heb ik van onderwerp tot onderwerp door de vreemde rechtsstelsels gewan

deld' (p. 31). 
'In deze paragraaf vindt u een poging tot een korte karakteristiek van het gehele medische aansprake
lijkheidsrecht van de in hoofdzaak besproken landen (...)' (p. 31). 
Het preadvies is verdeeld in een deel A (Buitenland) en een deel B (Nederland). Deel A en deel B zijn op 
vrijwel gelijke wijze opgebouwd. De volgende onderwerpen en deelvragen komen aan de orde: de grond
slag van de aansprakelijkheid (Welk recht beheerst de relatie patiënt - arts/ziekenhuis?; Berust medische 
civielrechtelijke aansprakelijkheid meestal op wanprestatie of op o.d.? Moeten fouten van de zaakwaar
nemer naar aparte maatstaven beoordeeld worden?), de aard van de verbintenissen; maatstaf van de zorg 
(Naar welke maatstaf moet de zorg worden gemeten? Heeft de maatstaf een feitelijke of normatieve in
houd?), de aansprakelijkheid voor personen en zaken (Kan een arts ondergeschikte van een ziekenhuis 
zijn?), ziekenhuis (Is en zo ja wanneer, het ziekenhuis aansprakelijk voor daar werkende medici?; waar 
eindigen de contractuele verplichtingen van het ziekenhuis tot verpleging en verzorging; waar beginnen 
die van de arts tot geneeskundige behandeling?), causaliteit en schade: perte de chance (bijzonderheid van 
het Franse civiele medische aansprakelijkheidsrecht), bewijs, deskundigen, bewijslast (Op wie berust de 
bewijslast?), procedure, verzekering, toestemming en informatie ('Op wie rust de bewijslast van (het gebrek 
aan) toestemming en informatie?; 'Welke zijn de consequenties van het ontbreken van toestemming en 
informatie?), plicht tot hulpverlening in noodsituaties, schade door prenatale oorzaken. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het Nederlandse medische aansprakelijkheidsrecht kan zonder rechtsvergelijking niet tot bloei komen. 

Nederland is eenvoudig te klein voor het genereren op eigen kracht van een litteratuur en jurisprudentie 
over dit onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, die voldoende omvangrijk, gevarieerd, gedetailleerd en 
diepgaand is. Die voor ons dringend noodzakelijke rechtsvergelijking geeft ons de gelegenheid een achter
stand ten opzichte van enkele grotere landen in te lopen en hier en daar om te zetten in een voorsprong. 
Wij kunnen trachten de buitenlandse fouten te vermijden en de goede oplossingen over te nemen. Voor 
mij in elk geval bleek bij de studie van elk onderdeel van het Nederlandse medische aansprakelijkheids
recht kennis van het vreemde recht nuttig en waardevol' (p. 60). 

Debat verslag niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXIV 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. J.J.M, van der Ven 
2 Mensenrechten in rechtsvergelijking - een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeidsorga

nisatie 
3 1984 
4 Geschriften van de NVVR nr. 35 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la 'Aangezien het tot mijn opzet behoort juist op dat internationale vlak mijn betoog te adstrueren en exempli-

ficeren, dient zich nu een vorm van rechtsvergelijking aan die als de verticale tegenover een horizontale 
valt te bestempelen'(p~. 8). 
'Verticaal daarentegen is dan die rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken wat niet van gelijke rechts
kracht is, maar iets van "lagere" orde tegen het licht van een "hogere" wordt gehouden' (p. 9). 

B Onderwerp 
2 titel: Mensenrechten in rechtsvergelijking - een onderzoek binnen het raam van de Internationale Arbeids

organisatie 
'... rechtsvergelijking, maar dan speciaal gericht op mensenrechten in samenhang met de grote ver
scheidenheid van rechtsculturen' (p. 1). 

3a 'De beperking zal zich "ex persona" aandienen, om niet te zeggen opdringen, vanuit een ervaring in het 
internationale sociaalrecht'(p. 1). 
'De verticale rechtsvergelijking die hier moet plaats vinden, is, zoals uit het voorstaande kan blijken, drie
voudig begrensd. Vooreerst heeft zij uitsluitend betrekking op mensenrechten, waardoor dus allerlei 
eveneens gewichtige onderwerpen buiten het gezichtsveld blijven. Vervolgens houden wij ons, ofschoon 
een verticale vergelijking ook binnen nationale rechtsgrenzen kan worden doorgevoerd, alleen bezig met 
die vergelijking in de internationale rechtssfeer, dus met de vraag, hoe recht van internationale oorsprong 
zijn neerslag en verwerkelijking in nationale rechtsstelsels vindt. Tenslotte beperken wij ons dan nog eens 
door ons slechts te richten op internationaal recht, voor zover dit van de IAO in haar verdragen (en 
aanbevelingen) afkomstig is' (p. 11). 
Verder zegt de auteur alleen steekproeven te zullen nemen. 

4c juridisch concept: mensenrechten zoals deze een plaats innemen in verdragen (en aanbevelingen) van de 
IAO 

5a '... de vraag, hoe recht van internationale oorsprong zijn neerslag en verwerkelijking in nationale rechts
stelsels vindt' (p. 11). 
'Ze [de mensenrechten] blijken allerwegen vaak de dragers van "de" rechtsorde te zijn en ook als uni
verseel, alom-geldig voor de internationale wereld te worden beschouwd. Universeel zijn zij dan niet alleen 
naar de ruimte gezien, waarin zij op een bepaald tijdstip gelijkelijk rechtsgeldigheid heten te bezitten voor 
alle volken en naties, maar ook naar de tijd gehanteerd als de eeuwige maatstaf voor alle historische 
opvattingen en gebeurtenissen, die simpelweg vanuit de hedendaagse visie op de mens, recht en plicht 
worden be- en liefst ook ver-oordeeld. 
Zo schijnen de mensenrechten te functioneren niet alleen voor de actualiteit van het "hie et nunc", maar 
ook het onverzettelijke criterium te leveren voor een oordeel over "ginds en toen en straks". Zulk een 
pretentie van mensenrechten voert naar een dubbele vraagstelling, waarbij rechtsvergelijking en rechtsfilo
sofie beide aan het woord komen en een steentje ter beantwoording pogen bij te dragen. De rechtsfilosofie 
dient die pretentie op haar fundamentele houdbaarheid te onderzoeken. [...] De rechtsvergelijking van haar 
kant zal punten van gelijkheid en van ongelijkheid der mensenrechten, juist binnen de diversiteit van 
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rechtsstelsels, hetzij cultuurhistorisch, hetzij door nationale afbakening getekend, dienen op te sporen' (p. 
1-2). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b De auteur spreekt over recht van hogere en lagere orde. Hij spreekt met betrekking tot de nationale rechts

systemen van 'normenfamilies op het horizontale vlak' (p. 11) 
'Alvorens (in deel II) dat recht van hogere orde ter hand te nemen willen we de nationale rechtssystemen 
in hun diversiteit aanwijzen, die daaraan weliswaar niet rechtstreeks ondergeschikt zijn, maar er zich, 
volgens juridische en politieke spelregels, wel naar behoren te schikken' (p. 11). 
De auteur bespreekt alle families en zegt tot slot: 
'Wenden we ons nu tot het andere einde van de as der verticale rechtsvergelijking, de Internationale 
Arbeidsorganisate (IAO), een van de gespecialiseerde organisaties der Verenigde Naties ...' (p. 17). 

7a 'Daar het onderwerp van een verticale rechtsvergelijking nopens de mensenrechten hier uitsluitend aan de 
rechtsinstrumenten van de IAO wordt verduidelijkt, zal ik slechts met enkele voorbeelden Afrika in mijn 
onderzoek betrekken' (p. 16). 

8 impliciet/persoonlijk 
9 positief 
13b 'De beperking zal zich "ex persona" aandienen, om niet te zeggen opdringen, vanuit een ervaring in het 

internationale sociaalrecht' (p. 1). 

D Methode 
14a ('verticale rechtsvergelijking' wordt expliciet genoemd, dit is echter niet de methode ter bepaling van de 

te vergelijken objecten) 
14b 'Men zou kunnen zeggen dat hier zowel het rechtshistorische (wetshistorische, verdragshistorische) moment 

aan de orde moet komen als ook het rechtssociologische, dat zich bekommert om de mate en de wijze van 
rechtsverwerkelijking op het actuele tijdstip, waar het in een concreet maatschappelijk kader de volle 
aandacht verdient. Het vergelijken van twee juridische formules is dan maar kinderspel in verhouding tot 
de problematiek, waarom het bij een vergelijking van formulering en realisering van mensenrechten moet 
gaan' (p. 8). 
['Aangezien het tot mijn opzet behoort juist op dat internationale vlak mijn betoog te adstrueren en te 
exemplificeren, dient zich nu een vorm van rechtsvergelijking aan die als de verticale tegenover een 
horizontale valt te bestempelen' (p. 8). 
'Verticaal daarentegen is dan die rechtsvergelijking waarbij wordt vergeleken wat niet van gelijke rechts
kracht is, maar iets van 'lagere' orde tegen het licht van een 'hogere' wordt gehouden. Daar ligt de reeds 
genoemde zuivere wetenschap minder voor de hand, want in een terminologie van lager en hoger ligt reeds 
de praktische invloed van het hogere op het lagere besloten' (p. 9). 
'Voor onze beschouwing, zeker ook als deze straks wordt toegespitst op mensenrechten, in het bijzonder 
zoals deze een plaats innemen in de verdragen (en aanbevelingen) van de IAO, zij vooral vastgehouden 
dat we te doen hebben met verticale rechtsvergelijking naar de typen, onder b en c genoemd. Wat in elk 
geval op het punt van de verticale rechtsvergelijking voor ogen moet blijven, is het feit dat ze in enigerlei 
vorm ook praktische gevolgen heeft ...' (p. 10) (Zie vraag la)]. 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Toetsing van internationale rechtsnormen aan de nationale verwerkelijking (Zie hoofdstuk III). 

Zie aldaar: 'Une Commission d'experts' kan als 'das rechtsvergleichende Forum der IAO' worden voorge
steld en aan de hand van haar documentatie kan de verticale rechtsvergelijking worden beschreven, waarom 
het ons in dit opstel is te doen' (p. 29). 
'Zeker de verticale rechtsvergelijking, die ons hier heeft beziggehouden, kan en mag niet blijven stilstaan 
bij een vergelijking van een internationaal instrument met nationale wetgeving, maar moet open blijven 
zoeken naar een verklaring van afwijkingen, ...' (p. 48-49). 
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B Onderwerp 
17a 'Of men de resultaten van dat onderzoek ook nog waagt te extrapoleren tot de algemene vraagstelling 

betreffende mensenrechten "überhaupt", valt buiten de opzet van dit preadvies, dat zijn grenzen in een 
persoonlijke en inderdaad beperkt gebleven activiteit heeft gekozen' (p. 48). 

17b De mensenrechten die studeerd worden zijn: 'arbeidsvrijheid; vrijheid van vakbeweging; sociale zekerheid; 
non-discriminatie' (p. 17). 

19a 'De vraag naar het universele karakter is immers het centrale punt van ons onderzoek' (p. 22). 
'De vraag naar de universaliteit van mensenrechten moet nu opnieuw worden opgeworpen om zo mogelijk 
enig antwoord daarop te vinden aan de hand van het verrichte onderzoek, ook al is dit dan maar beperkt 
gebleven tot wat zich binnen het gezichtsveld van de IAO en haar controlerende Commissie in de actua
liteit van de laatste jaren zoal afspeelt' (p. 48). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 waarschijnlijk de leden van de IAO. De namen van de landen worden meestal in de noten genoemd. Een 

enkele maal verschijnen zij expliciet in de tekst zoals: Haïti, de Domenicaanse Republiek, de S.U., Tjecho-
Slowakije, Nederland, Iran, de BRD ... 

D Methode 
27b 'Ook hier bij een blik op het 'positieve ' materiaal houden wij de vier genoemde mensenrechten in dezelfde 

volgorde aan: [...]. Het gaat er nu om te onderzoeken, of en hoe de conventies, die op zulke fundamentele 
rechten betrekking hebben, ondanks haar nationale bekrachtiging toch niet ten volle in het nationale rechts
stelsel zijn verwerkelijkt' (p. 35). 
'Zo ergens, dan is zeker in de hier aangevoerde problematiek een rechtsvergelijking geen tekstvergelijking 
als een comparitie tussen formules, maar een vergelijking tussen rechtsdocumenten naar hun zin en naar 
hun werking' (p. 55). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Mij dunkt dat het onderzoek heeft geleerd dat de universaliteit, gelet op de bewoordingen van de beslis

sende instrumenten der IAO, zeker wordt gepretendeerd, maar tegelijk dat er aan de verwerkelijking 
daarvan nog heel wat ontbreekt' (p. 48). 
'Mij dunkt, dat verticale rechtsvergelijking daar waar zij als controle, niet als nieuwsgierigheid of inmen
ging is bedoeld, uit de aard der zaak zich moet uitspreken over een eventuele discongruentie van verdrag 
en interne wet' (p. 51). 

Debat verslag niet gepubliceerd 

Studie nr. XXV 

Algemene gegevens 
1 Mr. J.H. Dalhuisen 
2 Modern insolventierecht 
3 1986 
4 Geschriften van de NVVR nr. 37 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

la 'Ik heb hier geen ander doel dan het verwijden van de horizon in het besef dat in sommige andere landen 
over veel van wat wij nu in de onderhavige materie overwegen al vele jaren door de beste geleerden en 
practici is nagedacht' (nt. 21 p. 90). 
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lb 'De voorstellen van de Commissie Insolventierecht moeten in dit verband positief worden gewaardeerd al 
is een rechtsvergelijkend onderzoek als het onderhavige bij uitstek geëigend een aantal belangrijke lacunes 
en bezwaren aan het licht te brengen' (p. 18). 
'... onderdelen die [...] mijns inziens in een succesvolle moderne regeling aandacht zouden moeten krijgen' 
(p. 18). 

B Onderwerp 
2 titel: Modern insolventierecht 

'... drie hoofdonderwerpen: bedrijfsreorganisatie, betalingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid 
voor bedrijfsvoerders'. 

3a Zie vraag 2 
4b 'Het zijn de grote repercussies vooral bij een bedrijfsfaillisement die gaandeweg een discussie op gang 

hebben gebracht over de wenselijkheid van de traditionele procedure en eventuele alternatieven' (p. 10). 
'Voor het vervolg zou ik mij tot een beschrijving van de oplossingen hier en elders op de eerdergenoemde 
drie gebeiden van moderne ontwikkeling willen beperken' (p. 18). 
'Ik volg in dit alles geen bepaalde methode van rechtsvergelijking maar verdeel de drie hoofdonderwerpen: 
bedrijfsreorganisatie. betalingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid van bedrijfsvoerders in een 
aantal onderdelen die bij ons of elders aandacht hebben gekregen of m.i. in een succesvolle moderne 
regeling aandacht zouden moeten krijgen' (p. 18). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a vooral VS, Engeland, West-Duitsland, Frankrijk, België, Italië 
8 impliciet 
9 positief 
11 b combinatie 'andere redenen ' 

'landen (...) die in dit opzicht [verschil in achtergrond en sociaal-economische structuur] niet al te zeer van 
elkaar en ons verschillen. Voor een onderwerp als het onderhavige lijkt mij dat ook voorwaarde' (p. 18). 

13b zie vraag 11b 
D Methode 
14a 'Ik volg in dit alles geen bepaalde methode van rechtsvergelijking [noot 21, p. 90]: Zie voor een helder 

commentaar op en pleidooi voor een meer theoretische aanpak, Kokkini-Iatridou [...]. Mijns inziens is de 
rechtsvergelijking nog lang niet zover dat er sprake kan zijn van een wetenschappelijke methode die 
onafhankelijk van onderwerp en specifieke kennis van en ervaring in de desbetreffende rechtssystemen voor 
de onderzoeker een resultaat kan leveren dat boven het vergelijken van een aantal wetsteksten en commen
taren uitgaat. Ik heb hier geen ander doel dan het verwijden van de horizon in het besef dat in sommige 
andere landen over veel van wat wij nu in de onderhavige materie overwegen al vele jaren door de beste 
geleerden en practici is nagedacht. Om hun bevindingen ontdaan van de locale juridisch-systematische, 
historisch-sociale en technisch-taalkundige sluier in onze eigen notities en bewoordingen toegankelijk te 
maken lijkt mij al een heel ding] maar verdeel de drie hoofdonderwerpen: bedrijfsreorganisatie, beta
lingsplan voor de consument en de aansprakelijkheid voor bedrijfsvoerders in een aantal onderdelen die 
bij ons of elders aandacht hebben gekregen of mijns inziens in een succesvolle moderne regeling aandacht 
zouden moeten krijgen' (p. 18). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b lering trekken 

negatief: 'Speciaal ontworpen voor de Italiaanse situatie als beschreven is ze als voorbeeld voor regelingen 
elders van minder belang' (p. 29). 

B Onderwerp 
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C Selectie rechtsstelsels 
20 aan de orde komen: Frankrijk (vaak); Duitsland (gemiddeld); Engeland (gemiddeld), Genève (weinig), Bel

gië (vaak); Italië (vaak), VS (gemiddeld); Luxemburg (gemiddeld); Nederland (weinig) 

D Methode 

E Oordeel auteur over resultaat 
het onderzoek bevat geen conclusie 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXVI 

Algemene gegevens 
1 Mr. T.J. van der Ploeg 
2 Stichtingen en trusts in het algemeen belang 
3 1986 
4 Geschriften van de NVVR nr. 37 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1b Verbetering eigen recht: 'In het slothoofdstuk zal naar aanleiding van de vergelijking gepoogd worden 

enkele voorstellen te doen tot verbetering van het Nederlandse stichtingenrecht' (p. 104). 

B Onderwerp 
2 titel: Stichtingen en trusts in het algemeen belang 

'In dit preadvies gaat het niet om een vergelijking tussen de stichting in zijn algemeenheid en de trust in 
zijn algemeenheid' (p. 103). 

3a 'Het gaat hier alleen om die stichtingen en trusts die "ten algemene nutte" worden opgericht, derhalve voor 
charitieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve, recreative, religieuze en andere "goede" doelen' (p. 
103). 
'In de eerste plaats moet worden vooropgesteld dat het alleen om door particulieren opgezette en door 
particulieren beheerde stichtingen en trusts gaat. Overheidsstichtingen, die in alle onderzochte landen 
bekend zijn, vallen buiten het onderzoek' (p. 113). 
'Zoals in par. 1 gesteld, worden in principe geen organisaties die een ledensubstraat hebben in de beschou
wing betrokken. Zij zijn wel met de hier behandelde rechtsfiguren vergelijkbaar voor wat betreft de 
mogelijke doeleinden die ermee kunnen worden nagestreefd, het bestaan van een leden-organisatie maakt 
echter dat er een geheel andere constellatie van belangen is' (p. 114). 

4a 'Uitgangspunt is de door de overheid erkende bevoegdheid voor particuliere personen, groepen en bedrijven 
om door de oprichting van een stichting of het tot stand brengen van een chantabele trust met een door 
henzelf gesteld doel het algemeen belang te dienen' (p. 112). 

5a 'In deze studie zal met name aandacht worden gegeven aan de wijze waarop de overheid als hoeder van 
het algemeen belang controle uitoefent of andere waarborgen schept voor de verwezenlijking van het doel 
van deze privaatrechtelijke rechtsfiguren die in het algemeen belang, zoals de oprichters dit zien, zijn 
opgericht. De daaraan voorafgaande vraag is hoeveel vrijheid aan privépersonen en -organisaties wordt 
gegeven om dergelijke stichtingen en trusts tot stand te brengen' (p. 103). 
'Het is de vraag of de Nederlandse overheid (wetgever) zich op dit punt voor wat betreft de behartiging 
van het algemeen belang niet te terughoudend opstelt, waardoor zij zelf (gederfde belastinginkomsten), het 
gevend publiek (...) en de potentiële begunstigden (...) schade (kunnen) lijden' (p. 103-4). 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, West-Duitsland, Engeland, VS 
8 impliciet 
9 positief 
13b 'Vergeleken worden de situaties in een aantal landen die een met Nederland vergelijkbaar sociaal-econo

misch en politiek systeem kennen: ...' (p. 103). 

D Methode 
14a in Hoofdstuk 1 'De vergelijkbaarheid van de stichtingsvorm in de Westeuropese landen en de Anglo-

Amerikaanse trusts en een verantwoording van de hier toegepaste vergelijking', paragraaf 1. 'Een functio
nele benadering'. 
'Zoals Sauveplanne [...] terecht stelde zal een rechtsvergelijker, die op het gebied van het stichtingenrecht 
onderzoek doet, wanneer hij het Engels recht bestudeert met een functionele benadering moeten komen. 
Mijns inziens geldt dit niet alleen voor de bestudering van het Engelse recht maar ook voor het recht van 
landen waar men de stichtingsfiguur wel kent. Immers de doeleinden die men met behulp van de stichtings
vorm in de verschillende landen kan nastreven, zijn bepaald niet overal hetzelfde. Vergelijkt men het stich
tingenrecht van Nederland met dat van bijvoorbeeld België, in welk land met stichtingen slechts "algemeen 
nuttige" doelen zijn na te streven, dan kan die vergelijking vanuit het Nederlands recht bezien alleen zinvol 
zijn, wanneer men de Belgische rechtsfiguren in de beschouwing zou betrekken die de functies vervullen 
van de stichting in Nederland, waarvoor de stichtingsvorm in België niet bruikbaar is. Zou men vanuit het 
Belgische recht gaan vergelijken, dan zouden slechts bepaalde typen stichtingen naar Nederlands recht voor 
vergelijking in aanmerking komen (...). 
Als Sauveplanne vervolgens de vergelijkbaarheid van stichting en trust afleidt uit hetgeen men met beiden 
kan bereiken, te weten de afzondering van een vermogen voor een bepaald doel, dan is dat op zich juist. 
Maar dan is de volgende vraag weer: zou dit doel in beide rechtssystemen wellicht niet ook op andere 
manieren zijn te bereiken. 
Intussen zijn de hiervoor aangesneden kwesties vraagstukken die in een privaatrechtelijke functionele bena
dering passen. Mijn invalshoek is echter meer sociologisch van aard. Het vergelijkbare aan stichtingen en 
trusts in het algemeen belang is dat 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 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 onderzochte 
verschijnsel (in casu stichting) is. [...] 
Het interne - privaatrechtelijke — aspect wordt slechts in beperkte mate belicht. De nadruk ligt veeleer op 
de externe aspecten: de bemoeienis van de overheid bij het totstandkomen en bij het verdere functioneren 
en de mogelijkheden voor belanghebbende buitenstaanders om hetzij ten behoeve van hun eigen belang 
hetzij ten behoeve van het algemeen belang maatregelen tegenover stichting/trust aan de overheid of de 
rechter te ontlokken' (p. 111-112). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b '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' (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' (p. 176). 

B Onderwerp 
16 'Onderwerp van dit preadvies waren de stichtingen en trusts in het algemeen belang' (p. 172). 
17a 'Ik heb mij daarbij bepaald tot de algemeen geldende regels' (p. 172). 
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Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Zoals de auteur in de inleiding had gesteld, ligt de nadruk van het onderzoek op de rol van de overheid 

bij het totstandkomen en bij het verdere functioneren van stichtingen en trusts in het algemeen belang en 
de mogelijkheden voor belanghebbende buitenstaanders om hetzij ten behoeve van hun eigen belang hetzij 
ten behoeve van het algemeen belang maatregelen tegenover stichting/trust aan de overheid of de rechter 
te ontlokken. 
De houding van de overheid wordt onderscheiden in drie typen: 'Er zijn met betrekking tot de houding van 
de overheid ten aanzien van het ontstaan van (stichtingen)-rechtspersonen in grote lijn drie benaderingen: 
1. Het concessiesysteem, waarbij de overheid toestemming moet verlenen aan de oprichting en waarbij zij 
een discretionaire bevoegdheid heeft; 
2. het systeem van genormeerde overheidscontrole, waarbij de overheid alleen toetst of de oprichting aan 
de wettelijke vereisten voldoet en in principe alleen toelating tot de rechtspersoonlijkheid mag weigeren 
wanneer niet aan die eisen is voldaan; 
3. systeem zonder overheidsbemoeienis' (p. 119). 
De auteur tracht de behandelde stelsels onder een van deze typen onder te brengen: Nederland (3); België 
(1 of 2); Frankrijk (1); Oostenrijk ?; West-Duitsland (1); Zwitserland (2); VS (1). 
Engeland komt aan de orde bij de bespreking van de fiscale faciliteiten omdat het enige moment waarop 
in Engeland het oordeel van de overheid wordt geveld, het moment is dat de trustee of de settlor de trust 
als charitable wil laten aanmerken. 
Verder wordt de praktijk beschreven in de diverse stelsels. Met "praktijk' wordt vooral op het aantal 
stichtingen gedoeld. 
De bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur/de trustees (p. 136) wordt in drie paragrafen besproken: 

— De positie van bestuur en trustees in het algemeen 
- Wettelijke beperkingen van de rechtsbevoegdheid van de stichting en van de handelingsbevoegdheid van 
bestuur/trustees 
— Financiële verslaglegging en openbaarmaking daarvan 
Bij de behandeling van het overheidstoezicht (p. 142) wordt een onderscheid gemaakt tussen de stelsels 
waar de overheid zelf maatregelen kan nemen en de stelsels waar de rechter maatregelen kan nemen. Bij 
de bespreking van de rechten van belanghebbenden (p. 151) wordt een onderscheid gemaakt tussen stelsels 
waar de overheid maatregelen kan nemen en stelsels waar de rechter maatregelen kan nemen. Tot slot 
wordt vergeleken hoe 'slapende fondsen' kunnen worden tegengegaan (p. 161). Hierbij wordt gekeken naar 
te nemen maatregelen indien het doel van stichting of charitable trust niet meer kan worden verwezenlijkt 
en de mogelijkheden voor een toezichthoudend overheidsorgaan of rechter om bestuursleden c.q. trustees 
te benoemen. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Op een aantal punten is de wet vrij eenvoudig te verbeteren. Hiervoor zijn al van verschillende kanten 

voorstellen gedaan. Naar aanleiding van het vergelijkende onderzoek en van die Nederlandse literatuur 
maak ik daarover enkele opmerkingen' (p. 173). 

Debat niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXVII 

Algemene gegevens 
1 A.K. Koekkoek 
2 Administrative Law and the Constitution in Ireland and the Netherlands 
3 1987 
4 Geschriften van de NVVR nr. 38 

5 Vakgroepreeks van de Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde (KUB) 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a 'The aim of this study is threefold: to outline the significance of the Constitution of Ireland in relation to 

Irish administrative law; to outline the significance of the Constitution of the Kingdom of the Netherlands 
in relation to Dutch administrative law; to compare what has been found in both countries' (p. 7). 

lb 'My expectation is that comparing the siginificance of the constitution in relation to the administrative law 
of each country will help to understand their respective systems of administrative law better. In particular 
the Irish experience with judicial review of administrative legislation is of interest. From the Dutch side, 
it would seem to be useful to report on the progress which is being made in the preparation of legislation 
on the general rules of administrative law' (p. 8). 

B Onderwerp 
2 titel: Administrative Law and the Constitution in Ireland and the Netherlands 
5c Wat is de betekenis van de grondwet met betrekking tot het administratieve recht in Nederland en Ierland? 

(Zie p. 8). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland en Ierland 
8 ja 
9 positief 
10a 'At the other hand, Ireland and the Netherlands belong to different families of legal systems: the Common 

Law and the Romano-Germanic family respectively, entailing a different role of the courts in the process 
of law-making. While in England, the cradle of the Common Law, and in Ireland there is "... no hierarchy 
of administrative courts distinct from the regular and ordinary courts...", there are in the Netherlands, like 
in many other countries of the Romano-Germanic family, "specialized administrative law courts" (p. 7-8). 

11a 'In 1987 the Irish Constitution (...) celebrates its fiftieth anniversary. During the last twenty years or so the 
meaning of the Constitution has changed dramatically through judicial interpretation; many of the important 
decisions of the Irish Supreme Court relate to questions of administrative law. The notion of "constitutional 
justice" as a supplement to the established common law principles of "natural justice" is just an example 
of the creative role of the Irish Supreme Court. 
As to the Netherlands, the general revision of the Constitution in 1983 has proved to have a great impact 
on Dutch administrative law. One should not only think of the provision contained in the new article 107.2 
requiring that the general rules of administrative law shall be laid down by Act of Parliament, but also, 
more generally, of the consequences, as regards administrative law, of the new Chapter 1 of the Constituti
on, dealing with fundamental rights. 
From the comparative law point of view a comparison of the administrative legal systems of Ireland and 
the Netherlands is interesting for several reasons. Both countries have written constitutions. In each of them 
social rights, being also guiding principles of the welfare state are embodied, though in remarkebly diffe
rent wording' (p. 7). 

D Methode 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b De verschillen en overeenkomsten met betrekking tot de behandelde onderwerpen worden aangewezen. Er 

worden verklaringen voor de verschillen gegeven. Er worden ook evaluaties gegeven. Hieruit kunnen indi
recte voorstellen tot verbetering van het Ierse of Nederlandse recht worden afgeleid. 
'The codification of general rules of administrative law seems to me an advantage over judge-made law 
in that the rules can be identified more easily. Codification may contribute more effectively to the develop
ment of the law' (p. 74). 
Heel voorzichtig: 
'It is difficult to say wether it is better to have administrative courts deciding administrative disputes in 
last resort or administrative tribunals which are subject to a supervision by the High Court. It is a question 
of meeting the need of (and the crave for) specialization at the highest level of the administration of justice. 
Such a specialization could, however, also be incorporated in the judiciary itself, the Taxation Chambers 
of the Dutch gerechtshoven providing a ready example (p. 75). 
Expliciet: "... the anomaly of the Dutch system' (p. 75) 
Eigen interpretatie Nederlands recht: 'In my view ...' (p. 75) 
Expliciet: 'Would it be advisable for the jurisdiction to decide issues pertaining to the legality of generally 
binding regulations to be transferred from the judiciary to the administrative courts, as Van Buuren and 
Polak have proposed? I do not think so' (p. 76). 

B Onderwerp 
18c concepten/rechtsbeginselen (grondwet; administratief recht/ 'constitutional justice'; 'fair procedures') 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27c Koekkoek geeft een functionele definitie van administratief recht los van beide stelsels. Begonnen wordt 

met de bespreking van het Ierse stelsel. Vervolgens wordt gezocht naar parallelle noties in het Nederlandse 
recht. Hebben dezelfde beginselen hun weg gevonden in Nederlandse regels? 'For the purpose of compa
ring Dutch and Irish administrative law I shall now look into the question whether in the Dutch Constituti
on there are any parallels to the Irish notions we found in paragraph 2.2 of "fair procedures" and "personal 
rights" (p. 54). 'As the concept of "constitutional justice" or "fair procedures" in Ireland starts out with 
the time-honored principles of natural justice nemo iudex in causa sua and audi alteram partem, we turn 
to the Dutch constitution to see if the same principles have found their way into its body of rules' (p. 54). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het preadvies worden vier onderwerpen aan de orde gesteld: 

/. ten eerste wordt er gekeken of er in beide grondwetten een antwoord te vinden is op de vraag wat 
administratief recht is; 
2. verder worden er enkele bepalingen uit de twee grondwetten behandeld die voor het administratieve 
recht van belang zijn; 
3. vervolgens wordt er aandacht besteed aan de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid 
(toegespitst op rechterlijke controle op beschikkingen); 
4. en tenslotte worden de mogelijkheden besproken die beide grondwetten bieden om regelingen die ad
ministratief recht bevatten te toetsen aan hogere bepalingen' (p. 12). 

36 interveniënt over wat volgens hem probleemstelling is: 'Al meteen in het begin van het preadvies wordt 
bestuursrecht omschreven als dat deel van het recht dat betrekking heeft op de bestuurlijke functie, wat 
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natuurlijk direct de wedervraag oproept wat dan die functie inhoudt. Het komt mij voor dat de beantwoor
ding van die vraag als een rode draad door de rest van het verhaal loopt' (p. 26). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'Interessant is dat Nederland en Ierland beiden een geschreven Grondwet hebben, waardoor een 

betere vergelijking mogelijk is dan met Engeland' (p. 11). 
interveniënt: 'Koekkoek heeft eerlijk toegegeven hoe hij tot zijn keuze is gekomen: hij wist het een en 
ander van het Ierse recht en wilde graag Ierland en Nederland met elkaar vergelijken; de redenen waarom 
juist Ierland en Nederland zo goed met elkaar vergeleken konden worden heeft hij er toen bij bedacht. Als 
alle omstandigheden in de tegenovergestelde richting hadden gewezen had hij evengoed een aantal redenen 
kunnen bedenken om hetzelfde preadvies te schrijven' (p. 21-22). 

D Methode 
38 auteur: 'Voor Nederland is in het preadvies nagegaan waar de Ierse principes en grondrechten zijn terug 

te vinden in de Grondwet, de rechtspraak, het EVRM etc.' (p. 13). 
interveniënt: 'Bij stelsels die zozeer verschillen is het moeilijk om gemeenschappelijke referentiepunten 
te vinden van waaruit men tot een vergelijking van het geldende recht kan komen. De preadviseur heeft 
het gemeenschappelijke gezocht in de conceptie van de Grondwet en zijn betekenis voor het administra
tieve recht' (p. 26). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
40 interveniënt: 'Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de rechtsvergelijking te beoefenen op het 

terrein van het bestuursrecht. Met name geldt dat wanneer het gaat om rechtsstelsels, zoals het Ierse en het 
Nederlandse, die naar hun structuur zozeer verschillen' (p. 25). 

41 interveniënt: 'Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om de rechtsvergelijking te beoefenen op het 
terrein van het bestuursrecht [zie vraag 40]. Met name geldt dat wanneer het gaat om rechtsstelsels, zoals 
het Ierse en het Nederlandse, die naar hun structuur zozeer verschillen' (p. 25). 
auteur: 'In zijn inleiding wijst Van Male erop dat vergelijking van rechtsstelsels met een verschillende 
achtergrond, zoals het Ierse en het Nederlandse, bijzonder moeilijk is. Ik kan dat beamen, maar voeg eraan 
toe dat de verschillen tussen het Ierse en het Nederlandse stelsel minder groot zijn dan tussen het Engelse 
en het Nederlandse. [...] De aanwezigheid van een grondwettelijke basis voor het bestuursrecht maakt een 
vergelijking van het Ierse en het Nederlandse bestuursrecht dan ook gemakkelijker dan van het Engelse 
en het Nederlandse bestuursrecht' (p. 29-30). 

42 interveniënt: 'Het is een knap preadvies, maar toch wekt het de indruk dat Koekkoek als een Hollander 
door Ierland is gegaan, en dat hij het Ierse recht in zijn eigen denkcategorieën dwingt. Bij voorbeeld: 
— Ierse auteurs gaan uit van een organiek begrip van administratief recht, maar Koekkoek heeft een func
tioneel begrip en legt dat begrip dan ook aan het Ierse recht op; 
— Het Ierse recht kent geen verschil tussen publiek- en privaatrecht. [...] Maar Koekkoek denkt in termen 
van publiek- en privaatrecht, dus moeten ze in Ierland dat onderscheid ook maar gaan maken. 
Zo wordt de vergelijking wel gemakkelijker, maar dat kun je ook bereiken door te zeggen: ik kijk zó tegen 
het recht aan, ik wil die problemen bestuderen, en laten we kijken hoe ze die problemen in Ierland aanpak
ken, zonder ons te bekommeren om Ierse definities en denkcategorieën. Een dergelijke aanpak zou minder 
imperialistisch zijn' (p. 22). 
auteur: 'Koekkoek stelde, dat als het waar is dat hij op Hollandse klompen door Ierland is gestapt, hij de 
regels voor rechtsvergelijking met voeten heeft getreden, want een rechtsvergelijker moet zich inleven in 
het land dat hij bestudeert. Maar hij was Koekkoek in Ierland, zoals hij Koekkoek in Nederland is; hij heeft 
zijn eigen opvattingen die laat hij doorklinken, onafhankelijk van de vraag of hij zich met Nederlandse of 
met het Ierse recht bezighoudt' (p. 23). 
interveniënt: 'Op p. 8 heet het dat de preadviseur bij de bestuurlijke functie in het bijzonder denkt aan het 
verrichten van uitvoeringshandelingen in concrete gevallen. Daar valt dus niet onder het vaststellen van 
gedelegeerde regelgeving. Direct daarop laat hij echter volgen dat bezien zal worden of een definitie van 
het begrip bestuurlijke functie kan worden afgeleid uit de beide Grondwetten. Dat hoeft elkaar nog niet 
te bijten, omdat een auteur heel goed een van het positieve recht afwijkende persoonlijke visie erop na kan 
houden. In dit onderzoek echter heeft het er naar mijn smaak teveel van weg gehad dat het eerste in de weg 
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heeft gestaan aan een zo onbevangen mogelijke waardering van de beide rechtsstelsels. Ik zal dat illustre
ren' (p. 26). 
-> afstand auteur Ierse bestuursrechtelijke dogmatiek 
-> onjuiste qualificatie gedelegeerde bevoegdheid als wetgevende bevoegdheid 
-> onjuiste qualificatie algemene besluiten van het bestuur 
auteur: 'Van Male heeft de indruk dat mijn opvatting van de 'bestuursfunctie' als uitgangspunt voor een 
omschrijving van het begrip bestuursrecht in de weg heeft gestaan aan een zo onbevangen mogelijke 
waardering van beide rechtsstelsels' (p. 30). 
Een voor een weerlegt de auteur de punten van Van Male. 

Studie nr. XXVIII 

Algemene gegevens 
1 Mr. N. Jörg 
2 De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht 
3 1988 
4 Geschriften van de NVVR nr. 39 

5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1b Zoeken naar een oplossing voor een Nederlands probleem. 

'Voor een rechtsvergelijkende studie op dit punt bestaat alle aanleiding. Het is niet alleen in Nederland dat 
gezocht wordt naar oplossingen waar het klassieke strafrecht maar gedeeltelijk een uitweg biedt: ...' (p. 1). 
En: 'Ook een dergelijke veelvormigheid van vervolgingsmogelijkheden is een aanleiding voor een 
rechtsvergelijkende studie naar vormen van aansprakelijkheid van natuurlijke personen die handelen in cor
poratief verband (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht 

De auteur motiveert de 'Keuze van het onderwerp' (Hoofdstuk 1) (p. 1-4). 
'In overeenstemming met het verzoek van het bestuur van de Vereniging staat in dit preadvies de straf
rechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevend personeel voor in corporatief verband begane strafbare 
feiten centraal' (p. 1). 

4c een in juridische termen geformuleerd probleem: 'Het is niet alleen in Nederland dat gezocht wordt naar 
oplossingen waar het klassieke strafrecht maar gedeeltelijk een uitweg biedt: het strafrechtelijk aansprake
lijk stellen van topfunctionarissen van corporaties in wier handen strafbare feiten worden begaan' (p. 1). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Amerika, Nederland 
8 ja 
9 positief en negatief 
11a 'De keuze van het Amerikaanse recht als vergelijkingsmateriaal is gebaseerd op de overweging dat alleen 

in het Angelsaksische rechtsstelsel ook voorkomt de naar Nederlands recht thans gangbare constructie van 
de strafbare rechtspersoon. Elders in Europa bestaat deze mogelijkheid niet in die mate als in Nederland, 
zodat voor rechtsvergelijking het Angelsaksische recht bij uitstek geïndiceerd is. Binnen het Angelsaksische 
rechtssysteem is het vervolgens Amerika, waar de strafbaarheid van rechtspersonen het verst ontwikkeld 
is en haar grootste vlucht heeft genomen. 
De omstandigheid dat in ons omringende landen veelal een scheiding bestaat tussen het daderschap van 
de rechtspersoon en de aansprakelijkheid daarvoor bij de bestuurders biedt uiteraard voldoende 
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aanknopingspunten voor een rechtsvergelijkende studie van dergelijke constructies. Niettemin is deze weg 
hier niet ingeslagen omdat er vooralsnog onbekende factoren kunnen spelen die de vergelijking zouden 
kunnen vertroebelen. 
Immers, noch in het Nederlandse, noch in het Amerikaanse strafrecht bestaat de noodzaak om leidingge
vende functionarissen te vervolgen, nu in beide rechtsstelsels de rechtspersoon zelf gestraft kan worden. 
In beide stelsels is met andere woorden de bestraffing van leidinggevers een niet door de rechtsregels zelf 
afgedwongen constructie - waarvoor wellicht jurisprudentiële paardesprongen noodzakelijk zijn - , maar 
is vervolging van deze natuurlijke personen een beleidsoptie naast en onafhankelijk van de vervolging van 
de rechtspersoon in welks kader een strafbaar feit heeft plaatsgevonden. 
Onder deze optiek is het dan ook Amerika dat het zuiverste vergelijkingsmateriaal biedt, hoezeer op andere 
punten het rechtsstelsel als zodanig met het onze onvergelijkbaar is. Wat deze onvergelijkbaarheid betreft 
moge echter voor ons straf(proces)recht worden opgemerkt dat - na de aanvankelijke Franse en later Duitse 
beïnvloeding ervan — thans een zekere horizonverlegging naar het Anglo-Amerikaanse stelsel niet valt te 
ontkennen. Hiermee wil gezegd zijn dat ook al verschilt het Anglo-Amerikaanse rechtsstelsel fundamenteel 
van het onze, diverse arrangementen grote gelijkenis kunnen vertonen en betekenis kunnen hebben in 
rechtsvergelijkend perspectief ten aanzien van de redeneringen die ten grondslag liggen aan deze arrange
menten. 

Naar nog zal blijken is bovendien de Amerikaanse rechtsbeoefening wars van dogmatiek; een enigszins 
overeenkomstige rechtsbeoefening onderscheidt Nederland thans in zekere zin van andere continentaal 
Europese landen' (p. 3-4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b 1. verbetering inzicht in rechtsprobleem: 'Wel moge op grond van de Amerikaanse jurisprudentie duidelijk 
zijn dat het werken met kwaliteitsdelicten lang niet zo moeilijk behoeft te zijn als de MvT afschilderde' 
(p. 51). 
'Kist heeft de wenselijkheid van een algemene regeling van de strafbaarheid van de rechtspersoon bear
gumenteerd vanuit het 'dwarsliggen' van de kwaliteitsdelicten. In Amerika valt evenwel waar te nemen dat 
het niet dwarsliggen hiervan de strafbaarheid van de rechtspersoon niet heeft tegengehouden ...' (p. 51). 
'Naar mijn mening is de Amerikaanse excursie op dit punt leerzaam nu (ook) daar met zoveel woorden 
is omschreven waaruit het verwijt bestaat, een verwijt dat nauw samenhangt met het beschermde belang 
dat is geschonden door wetsovertreding' (p. 54). 
'Een dergelijke redenering wordt in onze rechtspraak niet teruggevonden, maar dat betekent niet dat deze 
gedachte daar niet zou kunnen leven' (p. 55). 
2. de auteur geeft een verklaring voor de grote gelijkenis tussen beide systemen. 

B Onderwerp 
17a 'In het navolgende wordt derhalve de schijnwerper enkel gericht op de strafbaarheid van de leidingge

venden binnen de rechtspersoon en worden slechts waar nodig korte excursies gemaakt naar de algemene 
problematiek van de strafbaarheid van corporatief handelen' (p. 10). 

19a 'In het voorgaande is aan de orde gesteld op welke wijze functionarissen van een rechtspersoon strafrech
telijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor strafbare gedragingen die in het kader van de bedrijfsvoe
ring worden begaan; welke gedragingen dat kunnen zijn en wat de juridische basis van de aansprakelijkheid 
is' (p. 41). 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b Gezocht wordt in Nederland en Amerika naar de oplossing van een zelfde probleem, waarbij een Neder

lands dogmatisch onderscheid tot uitgangspunt gekozen wordt. 
In hoofdstuk 4 wordt de vraag gesteld : 'Welke aansprakelijkheidsconstructies bestaan er nu om natuurlijke 
personen die in hun kwaliteit van functionaris of werknemer van een rechtspersoon hebben gehandeld, 
strafrechtelijk veroordeeld te krijgen?' (p. 12). 
Er worden vier mogelijkheden genoemd: 'In de eerste plaats kan de natuurlijke persoon een pleger zijn, 
degene die alle elementen van het delict zelf vervult. In de tweede plaats kan de natuurlijke persoon een 
deelnemer zijn, in onze terminologie: een uitlokker, doen pleger, medepleger of medeplichtige. 
In de derde plaats kan hij zich schuldig maken aan samenspanning tot overtreden van het wettelijk ge- of 
verbod. In de vierde plaats kan de natuurlijke persoon een zodanige positie in de rechtspersoon innemen 
dat het zijn plicht is om het begaan van delicten door of vanwege de rechtspersoon te voorkomen en/of 
wetschending te redresseren' (p. 12). 
In dit (lange) hoofdstuk wordt vervolgens met betrekking tot elk van deze constructies alleen het Ameri
kaanse recht besproken. 
In hoofdstuk 5 wordt de tussenbalans opgemaakt en in hoofdstuk 6 wordt de realiteit van de strafvervolging 
tegen de leiding van corporaties onderzocht: 'Is het echter in de praktijk ook voldoende om deze aspecten 
ten laste te leggen en bewijsmateriaal daarvan te overleggen? Hierover geeft noch de literatuur, noch de 
jurisprudentie opheldering. Aangezien het de Officieren van Justitie zijn die in dezen de beslissing nemen 
en daarbij hun kansen op succes wegen, is tijdens het verrichten van dit onderzoek in de VS een aantal 
interviews met leden van het Openbaar Ministerie gehouden' (p. 43). In hoofdstuk 7 wordt opnieuw de 
functionele aansprakelijkheid besproken. Op deze plaats worden vergelijkingen tussen het Nederlandse en 
Amerikaanse recht getrokken. 

E Oordeel auteur over resultaat 
29/30b Grote gelijkenis tussen beide systemen. Zie p. 64- 65: "... congruente wijze waarop in beide jurisdicties aan 

de strafbaarheid van de leiding van corporaties vorm is gegeven' (p. 65). 

Debat niet gepubliceerd 

Studie nr. XXIX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. W.J. Slagter 

Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen 
3 1988 
4 Geschriften van de NVVR nr. 40 
5 niet gepubliceerd 

Analyse tekst 

inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 

titel: Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen 
'Schrijven over moeder-dochterverhoudingen betekent schrijven over concernrecht, zowel over het interne 
concernrecht (de interne verhouding [...]) als over het externe concernrecht [...]. In dit preadvies zal worden 
volstaan met enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over dit onderwerp, en wel om drie redenen' (p 
3). 
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3a 'De noodzaak om zich de nodige beperkingen op te leggen, brengt mede, dat veel onderwerpen op het 
terrein van het concernrecht en van moeder-dochterverhoudingen niet aan de orde zullen komen; ...' (p. 
5). 
'Bovendien zal ik buiten beschouwing laten een bespreking van bijzonderheden bij vier vormen van 
atypische concerns: ...' (p. 5-6) 
'Voor de afgrenzing van het terrein moeten wij ons bezinnen op een definitie van een "concern" en van 
een "dochter". Ook daarbij doet zich een dilemma voor: moeten wij opteren voor een definitie, die kan 
gelden op elk terrein, waar concernrecht en moeder-dochter verhoudingen ter sprake komen, of moet voor 
elk terrein een aparte omschrijving worden vastgesteld?' (p. 9). 
'1.10 NIET TE BEHANDELEN ONDERWERPEN 
In par. 1.1 is reeds uiteengezet, dat dit preadvies geen ruimte biedt om aandacht te schenken aan de 
eigenaardigheden van enkele atypische concerns. Mede om de in 1.1 genoemde redenen, moet ik er van 
afzien aan enkele andere aspecten van moeder-dochterverhoudingen aandacht te schenken, hoewel deze in 
een brede behandeling van moeder-dochterverhoudingen niet misplaatst zouden zijn: 
— het jaarrekeningenrecht [...]; 
— het fiscale recht [...]; 
— het enquête recht [...]; 
— het strafrecht [...]; 
— het mededingingsrecht [...]; 
— het merkenrecht [...]; 
— de structuurregeling [...]; 
Voorts zal aan enkele onderwerpen, zoals arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en faillisementsrecht slechts 
in het kort aandacht worden besteed (...)' (p. 35). 

4c juridisch vraagstuk: de verhouding tussen moeder concern en dochter onderneming gesplitst in verschillen
de juridische deelvragen. 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

15b Aanbeveling voor Nederlands recht: 'Daarmee is niet gezegd, dat er niets behoeft te gebeuren. M.i. zou, 
mede gelet op de regeling of voorgestelde regeling in Duitsland en in België, het volgende aanbeveling 
verdienen ...' (p. 67). 
Verbetering eigen recht: 'Uit § 4.1.2 zal blijken, dat wij van het buitenland enige instrumenten zouden 
kunnen overnemen, waardoor de positie van de minderheid iets comfortabeler zou worden' (p. 106). 
Zie ook § 4.1.2. Hier ziet men duidelijk dat bestudering van buitenlands recht geschiedt ter verbetering van 
het Nederlandse; het wordt zelfs niet interessant geacht de herkomst van de regels te noemen. 
'Overziet men de wettelijke regelingen en de voorstellen daartoe in een aantal Europese landen, dan komt 
men tot het volgende overzicht van de instrumenten, waarvan een minderheid, die zich "oppressed" voelt 
gebruik zou kunnen maken. Ik verdeel deze instrumenten in drie groepen: de maatregelen die reeds naar 
Nederlands recht mogelijk zijn, de maatregelen die in het buitenland bekend zijn en die voor Nederland 
overweging verdienen, en maatregelen, die het buitenland kent, maar die voor Nederland niet navolgens-
waardig zijn' (p. 108). 
Uitzonderingen: art. 16 5e EG-richtlijn (p. 111) 
Duitsland (p. 112) 
Zwitserland (p. 113) 
België en Frankrijk (p. 114) 
De eerste uitzondering valt in de 2e categorie; de overige in de 3e categorie. Duitsland valt zowel in de 
eerste als in de tweede categorie. 
Zie verder vraag 28b. 
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B Onderwerp 
16 'De vraag, wanneer de M [moeder] aansprakelijk kan worden gesteld voor schulden van de D [dochter], 

en zo ja in welke omvang, is het voornaamste thema bij de bespreking van moeder-dochterverhoudingen' 
(p. 43). 
'... het probleem, dat het onderwerp uitmaakt van hoofdstuk 3: de instructiebevoegdheid van de moeder 
jegens de dochter' (p. 85). 
'... de bescherming van de meerderheidsaandeelhouders (...) en de verhouding tussen twee moeders, 
waarvan de een meer en de ander minder dan 50% van de aandelen bezit zonder dat er sprake is van een 
joint venture' (p. 103). 
'De beide hoofdthema's bij de bespreking van moeder-dochter verhoudingen zijn de aansprakelijkheid en 
de instructiebevoegdheid. In het laatste hoofdstuk zijn enkele losse onderwerpen bij elkaar gebracht, ...' 
(p. 140). 
De meeste aandacht wordt besteed aan de regels voor de aansprakelijkheid voor schulden en de instruc
tiebevoegdheid. Andere aspecten die aan de orde komen zijn: de positie van de minderheidaandeelhouders, 
de positie van de werknemers, kapitaalbescherming, wanprestatie, onrechtmatige daad en ongeoorloofde 
mededinging, en faillisement. 

17a § 2.2 doctrine - doorbraak aansprakelijkheid: 'In de eerste plaats beperk ik mij tot de externe aansprake
lijkheid, dus rechtstreeks jegens de schuldeisers van D; ...' (p. 46). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 nee, aan de orde komen (hetgeen niet betekent dat ze uitgebreid behandeld worden): Nederland, Duitsland, 

Italië, Engeland, Amerika, Frankrijk, België, Zwitserland. 

D Methode 
27c In grote lijnen pakt de auteur de onderwerpen als volgt aan: eerst formuleert hij met betrekking tot het 

vraagstuk de algemene hoofdregel (voor zowel Nederland als de buitenlandse stelsels). Zie het onderwerp 
aansprakelijkheid: 'De hoofdregel [niet-aansprakelijkheid] is te vinden in art 64/175 Boek 2 BW en verge
lijkbare wettelijke regelingen in andere landen,...' (p. 43). Dan volgen de uitzonderingen op de hoofdregel 
of de grenzen van de hoofdregel: 'De harde hoofdregel [...] wordt in vele landen in wetgeving, rechtspraak 
en doctrine doorbroken. ' In de literatuur, zowel in Nederland als daarbuiten worden de volgende begren
zingen genoemd: ...' (p. 92). Bij elk onderwerp (hoewel bij het een systematischer dan bij de andere) komt 
zowel wetgeving, rechtspraak als doctrine ter sprake. Een aantal maal lijkt de auteur de behandeling van 
het onderwerp te beginnen met de conclusies. Zie: 'Overziet men de in de doctrine van een aantal landen 
genoemde gronden voor doorbraak van aansprakelijkheid, dan wordt men getroffen door een grote mate 
van overeenstemming, doch de accenten liggen soms verschillend; ...' (p. 46). Ook met betrekking tot de 
instructiebevoegdheid komt de auteur eigenlijk al in de inleiding tot een conclusie: 'Het dilemma is in 
wezen onoplosbaar' (p. 88). Opvallend is verder dat hij niet altijd expliciet het land noemt waar de bespro
ken regel vandaan komt. Soms moet het bedoelde land worden opmaakt uit de gehanteerde buitenlandse 
termen. Bij een aantal onderwerpen wordt echter niet eens impliciet buitenlandse rechtsstelsels genoemd, 
er wordt dan alleen aandacht besteed aan het Nederlandse recht. Verder is het zo dat bij de onderwerpen 
waarbij wel het buitenlandse recht aan de orde komt, niet consequent dezelfde stelsels behandeld worden. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'De hier verdedigde zienswijze heeft drie consequenties' (p. 138): 

— noodzaak van een concernrecht 
— ipr vraag 
— omvang van het instructierecht 
[geen opmerking over buitenlands recht] 
'De rechtsvergelijking heeft vooral zijn stempel gedrukt op hoofdstuk 2 over de vraag, wanneer de M 
aansprakelijk is voor de schulden van de D [voorstel tot verbetering Nederlands recht] (p. 139 e.V.). 
'Ook op het terrein van bescherming van minderheidsaandeelhouders doet de rechtsvergelijking zijn sporen 
voelen' [voorstel tot verbetering Nederlands recht] (p. 139-140). 

Debat verslag niet gepubliceerd 
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Studie nr. XXX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. D.A. Lubach en mr. J.H.M, van Erp 
2 Misbruik van privaatrecht door de overheid - Een rechtsverglijkend perspectief 
3 1989 
4 Geschriften van de NVVR nr. 41 
5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 45-55 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la ja, intern 

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

lb -> Het doel lijkt dus puur wetenschappelijk. Het feit dat de auteurs een hypothese formuleren, versterkt 
dit idee: 
'De hypothese kan zijn dat vanuit deze verschillen in uitgangspunten het vraagstuk van misbruik van 
privaatrecht door de overheid ook verschillend wordt gedefinieerd en men (daarom) ook tot verschillende 
oplossingen komt. Denkbaar is evenwel ook, dat, gelet op de overeenkomstige maatschappelijke vraag
stukken waarvoor de overheid zich in de verschillende west-europese landen gesteld ziet, zich op dit 
grensgebied een zekere mate van convergentie tussen de verschillende rechtsstelsels voltrekt' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: Misbruik van privaatrecht door de overheid 
4c in juridische termen geformuleerde vragen 
5a 'Daaruit volgt, dat de probleemstelling in twee delen uiteenvalt. 

In de eerste plaats moet de vraag worden beantwoord of, en zo ja, in welke gevallen de overheid de be
voegdheid heeft gebruik te maken van privaatrecht. En in de tweede plaats is de vraag aan de orde aan 
welke voorwaarden een gebruik van privaatrecht door de overheid moet voldoen' (p. 3). 
'De eerste hoofdvraag valt aldus in twee subvragen uiteen: 
a) Wanneer is er sprake van privaatrechtelijk overheidshandelen; daarvoor is bepalend het onderscheid 
tussen privaat- en publiekrecht, en 
b) in welke gevallen heeft de overheid de keuze tussen publiek- en privaatrecht?' (p. 4). 
'Deze tweede hoofdvraag heeft dus betrekking op de volgende deelvragen: 
c) Wanneer dienen er aan privaatrechtelijk overheidsoptreden specifieke eisen te worden gesteld en welke 
is de inhoud van die eisen? 
d) Hoe wordt aan deze eisen vorm gegeven?' (p. 4). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Duitsland, Frankrijk, Engeland 
8 impliciet 
9 positief 
11b 'Onderlinge vergelijking van deze rechtsstelsels is daarom interessant, omdat juist met betrekking tot 

vraagstukken op dit grensgebied van privaat- en publiekrecht vanuit verschillende uitgangspunten wordt 
geredeneerd [de auteur geeft aan wat de verschillende uitgangspunten zijn]' (p. 4). 

D Methode 
14b 'Deze deelvragen worden beantwoord voor de hierna genoemde rechtsstelsels' (p. 4). 

'Het Nederlands recht wordt niet afzonderlijk beschreven, maar dient natuurlijk wel als referentiekader' 
(p. 4). 
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Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Het voorgaande overziende zal worden getracht iets naders te zeggen over de vraag of en in hoeverre het 

vraagstuk van misbruik van privaatrecht in de behandelde rechtsstelsels verschillend wordt benaderd en 
welke ontwikkelingen daarin zijn te onderkennen' (p. 43). 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
27b De vier deelvragen (zie probleemstelling) worden eerst voor Duitsland behandeld en beantwoord in vier 

aparte paragrafen en vervolgens op dezelfde wijze voor Frankrijk. Bij behandeling van de vragen voor 
zowel het Duitse als het Franse recht wordt Nederland duidelijk als referentiekader gebruikt. Voor Engeland 
wordt alleen de eerste deelvraag duidelijk behandeld. De overige drie worden niet expliciet gesteld en 
beantwoord. Het Engelse vergelijkingsmateriaal wordt op een andere manier gezocht: 'Gegeven derhalve 
dat het Engelse recht pas vrij recent de dichotomie privaatrecht/publiekrecht is gaan hanteren, betekent dit 
dat "misbruik van privaatrecht" een leerstuk is dat men nauwelijks kan plaatsen. In de navolgende paragra
fen heb ik geprobeerd om ontwikkelingen die in het Nederlandse recht als misbruik van privaatrecht door 
de overheid gekenschetst zouden worden op te sporen in het Engelse recht. Allereerst zal ik echter een 
korte schets geven van wat als een begin van Engels administratief recht gezien kan worden' (p. 31-32). 
De auteur behandeld daarna achtereenvolgens de formele en materiële aspecten van 'judicial review'. Als 
laatste worden contracten met de overheid bekeken: 'Een aantal bijzondere wetten kent aan de Engelse 
overheid uitdrukkelijk de bevoegdheid toe om met betrekking tot bepaalde in de wet genoemde onderwer
pen overeenkomsten te sluiten. Ik wil hier twee wetten bespreken die elk tot een rechterlijke uitspraak 
betreffende de uitoefening van genoemde bevoegdheid hebben geleid: de Police Act 1964 en de Town en 
County Planning Act 1971' (p. 40). Zie vraag 31a. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Tenslotte: De hiervoorgaande beschouwingen laten, met alle verschillen die de onderscheiden stelsels eigen 

zijn, in ieder geval dit zien, dat het denken in dogmatische categorieën van het recht, waartussen ondoor
dringbare wanden worden opgetrokken duidelijk vermindert. Dat is voor de rechtsontwikkeling als geheel 
winst' (p. 44). 

31a 'Zoals ik al in de inleiding tot deze paragraaf aangaf is het buitengewoon moeilijk om het Engelse recht 
vanuit ons continentaal begrippenpaar "privaatrecht/publiek recht" 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 gelijkenis 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 (p. 42). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
40 (de geschiktheid van de probleemstelling) 
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interveniënt: 'Hij had echter kritische vragen over de probleemstelling. Allereerst was de vraagstelling afge
stemd op de Nederlandse situatie. Zo is het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht niet overal het
zelfde, aangezien het Engelse recht er nauwelijks mee werkt, en in het Franse recht het publiekrecht een 
uitgebreider terrein bestrijkt dan bij ons. Het accent werd echter steeds gelegd op de overeenkomsten van 
het Franse recht met de Duitse en Nederlandse situatie. Volgens hem zou bij een beschrijving van het 
Franse recht er de nadruk op gelegd moeten worden dat het Franse administratieve recht zoveel meer omvat 
(bijvoorbeeld ook de onrechtmatige overheidsdaad) en dat er een ruim begrip 'contrat administratif 
gehanteerd wordt, een administratieve overeenkomst met geheel eigen kenmerken' (p. 46). 
'[De interveniënt] noemde de vraagstelling van het preadvies een dwangbuis. In de behandeling van bij
voorbeeld het Duitse recht kwam dit tot uitdrukking in het tegenover elkaar stellen van een als monoliet 
weergegeven publiekrechtelijke organisatievorm en het optreden van de overheid door middel van verschil
lende privaatrechtelijke organisatievormen. Volgens hem is er veeleer sprake van een continuüm tussen 
twee uitersten, ...' (p. 49-50). 
auteur: 'De benadering vanuit een continuüm bij het materieel toepasselijke recht leek hem op zichzelf ver
kieslijk; bij competentieafbakening gaat het echter vooral om duidelijkheid. Daarnaast noopte de vraagstel
ling, die uitging van "misbruik" van privaatrecht, tot een dichotome benadering. Bij "gebruik c.q. misbruik" 
zouden de mengvormen, zoals die in de BRD en Frankrijk bestaan, ook behandeld zijn' (p. 51). 

41 '[Interveniënt] was blij dat ook het Engelse recht besproken was, ook al verschilt dat erg van ons eigen 
recht terzake. Hij vroeg zich wel af of uit de beschouwing erover veel te leren valt voor het Nederlandse 
recht' (p. 48). 
'Hij had twijfels bij de conclusie van de preadviseurs dat de problemen die de Engelse rechter ontmoet niet 
verschillend van de problemen van de continentale rechters' (p. 48). 
'[Auteur] antwoordde dat de vraag of rechtsvergelijking met het Engelse recht zinvol is, een principiële 
vraag is, die hij positief wilde beantwoorden. Dit komt omdat dan de verschillen met het eigen stelsel 
duidelijker belicht kunnen worden en daardoor ook een duidelijker beeld van het eigen stelsel kan ontstaan. 
Daarnaast toont het aan dat een stelsel met een eenheid van recht goed kan functioneren. Wat betreft de 
vergelijkbaarheid zei hij, dat het gaat om identieke problemen. Deze worden weliswaar langs verschillende 
wegen opgelost, maar dit tast de vergelijkbaarheid van de oplossingen niet aan' (p. 48-49). 
'[Auteur] merkte op dat [interveniënt] deels dezelfde problemen aansneed als [interveniënt]. Omdat bij de 
bespreking uitgegaan is van een door de Nederlandse situatie geïnspireerd stramien, is de keuzevrijheid ook 
voor het Franse recht behandeld. [...] Er is dus geen sprake van misbruik van privaatrecht in het Franse 
recht' (p. 49). 
interveniënt: 'Zij had graag een vergelijking met het Nederlandse recht inzake het misbruik van privaatrecht 
door de overheid willen zien, ...' (p. 45). 
' [Auteur] gaf als reden voor het ontbreken van een beschrijving van het Nederlandse recht terzake, dat hij 
dit recht als bekend veronderstelde. Een dergelijke beschrijving is op andere plaatsen te vinden en een her
haling ervan zou afbreuk doen aan de compactheid van het preadvies. Daarbij komen er incidenteel wel 
vergelijkingen met de Nederlandse situatie voor in het preadvies' (p. 45). 

42 Zie vraag 40 

Studie nr. XXXI 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. C. Kelk en mr. J. Legemaate 
2 Rechtsbescherming in de psychiatrie 
3 1990 
4 Geschriften van de NVVR nr. 42 

5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 31-36 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 
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A Doel 

lb 'Van een vruchtbare vergelijking tussen verschillende rechtsstelsels terzake van de rechtspositie van de psy

chiatrische patiënt, d.w.z. een vergelijking waaruit voor het ene stelsel van het andere valt te leren, ...' (p. 

1). 

B Onderwerp 
2 titel: Rechtsbescherming in de psychiatrie 

'In dit preadvies over de rechtspositie van de opgenomen psychiatrische patiënt in rechtsvergelijkend 

perspectief ...' (p. 1). 
3a 'Een andere [naast keuze rechtsstelsels] in dit preadvies betrachte restrictie is deze, dat de vergelijking in 

de eerste plaats wordt toegespitst op de belangrijke procedurele elementen van het stelsel en niet zozeer 

op de materiële rechtspositie' (p. 2). 
4c de formele rechtspositie van de psychiatrische patiënt 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Engeland/Wales, Canada (provincie Ontario), VS (Massachusetts). 

8 ja 
9 positief 
11a '... in alle vier landen wezenlijke discussies rond de rechtspositie van psychiatrische patiënten, soms ook 

in verband met nieuwe wetgeving, aan de orde zijn en dat deze discussies door een min of meer identiek 
thema worden beheerst, te weten het spanningsveld tussen "autonomy" en "beneficence": ...' (p. 2). 
'Deze vraag, die zich beweegt tussen de nadruk op rechtsbescherming of de nadruk op welzijn, is geleide
lijk aan dermate tot de traditionele gezondheidsrechtelijke denkwijzen in de betrokken landen gaan horen, 
dat zulks de vergelijkbaarheid zeer ten goede komt' (p. 2). 

12a 'Van een vruchtbare vergelijking tussen verschillende rechtsstelsels terzake van de rechtspositie van de 
psychiatrische patiënt, d.w.z. een vergelijking waaruit voor het ene stelsel van het andere valt te leren, 
betekent een en ander dat de daarmee verbonden contextuele factoren en omstandigheden, zij het wellicht 
enigszins perifeer, in de beschouwingen moeten worden betrokken. Het is om deze reden, dat in het 
onderhavige preadvies de keuze is komen te vallen op enige landen, waarin weliswaar van enige vergelijk
baarheid zowel qua algemeen welzijn als qua rechtsgehalte van het terzake vigerende rechtsstelsel sprake 
is, doch waartussen in dezen ook dermate veel verschillen zijn te signaleren, dat er voor het vergelijken 
voldoende reliëf bestaat, zij het op een gelijksoortig niveau van beschaving en welzijn' (p. 1-2). 

13a 'Voorts heeft bij onze keuze de beschikbaarheid van informatie en de toegankelijkheid van het betrokken 
rechtsstelsel een praktisch kriterium gevormd' (p. 2). 

D Methode 
14b uitgangspunt: de formele rechtspositie van de psychiatrische patiënt. 

'De te vergelijken procedures betreffen respectievelijk: de vrijwillige opname, de onvrijwillige opname, 
de interne rechtspositie met betrekking tot de besluitvorming binnen de muren van de inrichting en het 
klachtrecht' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b Het totaal beeld van de stelsels wordt uitgedrukt in eerder omschreven 'modellen'. Aanbevelingen ter 

verbetering van het rechtsgehalte van de Nederlandse situatie. 
'Hiertoe beperken wij ons, ook al zouden er minstens evenzovele aanbevelingen voor de andere bij dit 
onderzoek betrokken stelsels zijn te geven, doch dit preadvies is nu eenmaal aan een Nederlands juridisch 

gezelschap uitgebracht'. 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
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D Methode 
27b De in de inleiding genoemde 'te vergelijken procedures' worden achtereenvolgens in de hoofdstukken 2 

t/m 5 behandeld. Gekeken wordt naar de rechtsregels met betrekking tot deze procedures. Bovendien 
formuleren de auteurs in hoofdstuk 6 'normatieve uitgangspunten voor een juridisch behoorlijke rechts
positie' en geven zij in hoofdstuk 7 een evaluatie. Zij doen dit met betrekking tot de volgende punten: te 
vergelijken juridiseringsprocessen; het procedurele rechtsgehalte van de positie van de patiënt per betrokken 
stelsel; de rechtspositie van de patiënt en het perspectief van de rechtscultuur. In hoofdstuk 8 tenslotte doen 
de auteurs aanbevelingen voor de Nederlandse situatie. 
De hoofdstukken waarin de 'te vergelijken procedures' worden behandeld, zijn alle vier ongeveer gelijk 
opgebouwd. Achtereenvolgens wordt een in de inleiding omschreven onderwerp behandeld in de vier 
geselecteerde stelsels. Dit onderwerp is soms weer onderverdeeld in verschillende items. De aangeduide 
items worden dan in de stelsels alle in eenzelfde volgorde behandeld. De items zijn de aspecten van een 
bepaalde regeling. De hoofdstukken sluiten met een overzicht en een beschouwing. De auteurs gebruiken 
soms in het overzicht Idealtypen. (Hoofdstuk 3: § 3.6 Overzicht en beschouwing: Medisch en juridisch 
besluitvormingsmodel. Tussenmodel: Massachusetts; hoofdstuk 4: 'Vergeleken met de wetgeving in 
Engeland/Wales, Ontario en Massachusetts neemt de Nederlandse BOPZ een "tussenpositie" in' (p. 63-64). 
De normatieve uitgangspunten voor een juridisch behoorlijke rechtspositie formuleren de auteurs als 
'ideaal-typische desiderata' (p. 92). De evaluatie wordt als volgt opgezet: 'In het hiernavolgende zal eerst 
per betrokken land het (procedurele) rechtsgehalte van het geheel van rechtspositionele aspekten kort 
worden getypeerd; zo ontstaat per land in het licht van de in hoofdstuk 6 ontwikkelde normatieve uitgangs
punten steeds een beknopt totaalbeeld in termen van rechtsgehalte. Vervolgens worden deze totaalbeelden 
elk geëvalueerd tegen de achtergrond van de werkelijke betekenis daarvan voor de patiënt, mede in het 
licht van de daar respectievelijk heersende rechtscultuur en het aldaar resp. heersende behandelingsklimaat. 
Tenslotte worden deze evaluaties met elkaar vergeleken en wordt bezien in welke opzichten voor wat be
treft de Nederlandse situatie aanbevelingen vallen te doen' (p. 100). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

32 auteur: 'Het doel van de studie was om aan de hand van typeringen van de rechtsstructuur en rechtscultuur 
in de vier stelsels tot een vergelijking daarvan te komen en daaruit conclusies voor het Nederlandse 
systeem te trekken' (p. 31). 
In de aanbevelingen wordt verwezen naar buitenlandse oplossingen. 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het onderzoek was het accent gelegd op de procedureel-juridische aspecten, niet op de materiële 

aspecten (voorzieningenniveau)' (p. 31). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 '[Auteur] vertelde dat in de drie buitenlanden recente wetgeving of recente jurisprudentiële ontwikkelingen 

te vinden zijn, wat uitzonderlijk is, vergeleken met veel Europese landen waar de wetgever zich afzijdig 
houdt en waar wetten uit de vorige eeuw van kracht zijn' (p. 31). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Hij noemde het preadvies een welkome aanwinst, met name ook door de vergelijking met 

andere wetgeving, waardoor de BOPZ kritisch geëvalueerd kon worden. De vraag was, wat men ermee kon 
doen om de BOPZ te verbeteren, ...' (p. 31). 

'Dat sommigen in het buitenland er anders over denken was volgens hem niet genoeg motivatie voor een 
verruiming van de grens van vrijwilligheid' (p. 32). 
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interveniënt: 'In het algemeen vroeg hij naar het nut van de rechtsvergelijking voor de standpunten van 
de preadviseurs. De normatieve uitgangspunten in Hoofdstuk 6 in samenhang met de juridische en medi
sche dimensies van Hoofdstuk 2 vormden een model waaraan de vier rechtsstelsels worden getoetst. Dit 
model was echter nogal tijd- en plaatsloos. Naar zijn mening waren de normatieve uitgangspunten niet 
gewijzigd door de rechtsvergelijking, bevestigde de rechtsvergelijking deze eerder. Daarom vroeg hij zich 
af of de aanbevelingen 4 en 5, waarin expliciet verwezen wordt naar het buitenland, anders geluid zouden 
hebben zonder rechtsvergelijking' (p. 33). 
auteur: 'Prof. Kelk erkende dat zij een 'bevestiging van hun vooroordelen' gezocht hadden, maar meende 
dat dit noch te vermijden noch onwenselijk is. Een onbevooroordeelde aanpak van het rechtsvergelijkende 
onderzoek was niet mogelijk, omdat dit gestart werd met een bestaande kennis van zaken die niet zomaar 
opzij gezet kan worden. 
Daarnaast hebben zij in hoofdstuk 6 de normatieve uitgangspunten voor het onderzoek gegeven die werkten 
als 'framework' of informatiebron voor het onderzoek. [...] Al in de keuze en beschrijving van de stelsels 
zaten oordelen over de uitgangspunten. Echter, in Hoofdstuk 7 hadden zij bij de vergelijking van deze 
stelsels ook bezien de gehele cultuur rond de opname en behandeling in een inrichting, in zoverre die te 
achterhalen was. Het ging bij de vergelijking erom de verschillen tussen de stelsels optimaal reliëf te geven, 
niet om precies vast te leggen hoe ver de stelsels van elkaar verwijderd zijn. Inderdaad was het zo dat niet 
aan alle aanbevelingen een rechtsvergelijkende motivering ten grondslag ligt, maar een verdieping van het 
inzicht in de problematiek had de rechtsvergelijking wel degelijk gehad' (p. 34). 
auteur: 'Mr. Legemaate noemde de eerste en tweede aanbeveling ook rechtsvergelijkend gemotiveerd' (p. 
34). 
auteur: 'De stelsels van Engeland, Ontario en Massachusetts waren naast Nederland gekozen, omdat de 
stelsels vergelijkbaar zijn qua regeling en context, maar ook genoeg verschillen vertonen om reliëf te geven 
aan de problematiek' (p. 31). 

Studie nr. XXXII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Willem Konijnenbelt 
2 Als gemeente in Frankrijk 
3 1990 
4 Geschriften van de NVVR nr. 43 
5 Geschriften van de NVVR nr. 44, p. 36-42 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording studie bevat geen inleiding 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
16 titel: Als gemeente in Frankrijk 

'De verschillen tussen het Franse en het Nederlandse gemeenterecht ...' (p. 44). 
18c een juridische en sociale entiteit: de gemeente 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Frankrijk (Nederland) 

D Methode 
27b De auteur geeft een beschrijving van het Franse gemeenterecht met (af en toe) als referentiekader het 

Nederlandse gemeenterecht. 
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Behandelde onderwerpen (inhoudsopgave) 
1. Gemeenten en andere territoriale gemeenschappen 
2. Kijk op de Franse gemeenten 
3. Centralisatie en decentralisatie door de eeuwen 
4. Het gemeentebestuur en de trias politica 
5. De gemeentelijke organen 
6. De 'notabiliarchie' en het verschijnsel 'cumul des mandats' 
7. Gemeentelijke taken en bevoegdheden 
8. Gemeentelijke financiën 
9. De gemeente en de hogere overheden 
10. Gemeentelijke samenwerking 
11. De grote gemeenten: Parijs, Marseille, Lyon 
12. Verschillen met Nederland 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 '[Auteur] leidde de discussie in met de vraag of de beschrijving van buitenlands recht ('Auslandsrechtskun-

de') ook een vorm van rechtsvergelijking is. [...] Hijzelf meent dat het juist een noodzakelijke vorm van 
rechtsvergelijking is, omdat men als jurist geprogrammeerd is door de kennis van het eigen recht. Daarom 
moet degene die het vreemde recht beschrijft aan impliciete rechtsvergelijking doen om dit vreemde recht 
voor de juridische lezer begrijpelijk te maken, waarbij hij de verschillende 'programma's waardoor men 
het recht bekijkt moet onderkennen. Dit betekent een kritische houding ten opzichte van het tertium com-
parationis. Bij de beschrijving van de gemeente in het Franse recht moet men derhalve die elementen 
expliciteren die in het licht van de Nederlandse juridische voorprogrammering niet vanzelfsprekend zijn' 
(p. 36-37). 
interveniënt: 'Bij rechtsvergelijking moest men dan ook niet de Nederlandse terminologie aanhouden, maar 
het vreemde recht beschrijven vanuit het algemene, internationale perspectief' (p. 40-41). 
auteur: 'Tenslotte meende hij dat een algemeen internationaal perspectief, waarbij men een onderscheid 
maakt tussen wetgeving en regelgeving, niet gepast zou hebben bij zijn preadvies, omdat het daarin om 
het (impliciete) Nederlandse perspectief gaat (p. 41). 
interveniënt: 'Prof. mr. E.H. Hondius stelde de laatste vraag, nadat hij opgemerkt had dat hij de 'stammen
oorlog' of 'Auslandsrechtskunde' ook rechtsvergelijking is niet interessant vond. Waar het om gaat is, wat 
je van het vreemde recht kunt leren of wat je met een beschrijving ervan verder kunt doen' (p. 44). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Hier zag hij het nut van de beschrijving van het Franse gemeenterecht in verband met de een

wording van Europa en de problemen van decentralisatie daarin' (p. 41). 
'[Auteur] meende dat het nut van zijn preadvies was, dat het tot voorzichtigheid met overneming van 
vreemde rechtsvormen maande. Daarnaast was het nuttig voor de bestudering van de gemeentelijke sa
menwerking, waarvoor de Franse wet het "casco" levert en variatie bij de invulling door de gemeenten 
toelaat' (p. 41-42). 

42 '[Interveniënt] begon met een methodologische vraag. Hij vroeg zich af of de gebleken grote ongelijkheid 
tussen het Franse en het Nederlandse stelsel, door de preadviseur op p. 45 geconstateerd, niet het resultaat 
was van de gebruikte methode. Deze was beschrijvend, maar niet vanuit de beginselen waaruit de verschil
len verklaard konden worden. Een functionele aanpak was mogelijk beter geweest, bijvoorbeeld indien een 
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centrale vraag was geweest of het Franse stelsel van administratief toezicht op de gemeenten door de 
prefect een betere waarborg biedt voor locale democratie dan het Nederlandse stelsel met toezicht door de 
Kroon' (p. 38). 
'[Auteur] betwijfelde of een functionele rechtsvergelijking tot andere resultaten zou hebben geleid. Met 
betrekking tot het toezicht stelde hij dat redeneren vanuit beginselen in casu niet correct zou zijn geweest, 
omdat deze beginselen opereren in totaal verschillende contexten die de keuze voor het ene beginsel of het 
andere bepalen' (p. 39). 
'[Interveniènt] vond het preadvies weliswaar interessant, maar meende dat het te weinig rechtsvergelijkend 
was doordat een systematische vergelijking van de twee stelsels en de verklaring van overeenkomsten en 
verschillen grotendeels ontbraken' (p. 39). 

Studie nr. XXXIII 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers 
2 Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures 
3 1992 
4 Geschriften van de NVVR nr. 46 

5 Geschriften van de NVVR nr. 48 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 titel: Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures 
3a 'Ik zal meer aandacht besteden aan de contractuele joint venture en die in de rechtsvorm van een personen

vennootschap, wat betreft de corporate joint venture zal ik meer aandacht besteden aan de onderlinge 
rechtsbetrekkingen tussen de partners en een hernieuwde analyse van de concernrechtelijke vraagstukken 
in hoofdzaak bewaren voor een andere keer' (p. 6). 
'Buiten beschouwing laat ik de vragen die verband houden met de joint venture in het mededingingsrecht 
en andere min of meer vergelijkbare (semi-)publiekrechtelijke regels' (p. 7). 

4a 'Opnieuw begon ik vanuit het verschijnsel "joint venture" zoals zich dat heeft ontwikkeld in de Ame
rikaanse rechtspraak' (p. III). 
'Een scherp omlijnd juridisch begrip, [...], levert de term joint venture dan ook niet op' (p. 7). 
[Een omschrijving van het begrip wordt gegeven op p. 14: "Een (contractuele) joint venture is een overeen
komst van samenwerking tussen twee of meer ondernemingen die ieder als zodanig buiten het terrein 
waarop zij samenwerken ten opzichte van elkaar juridisch en economisch zelfstandig en onafhankelijk 
blijven, strekkende tot de gezamelijke uitoefening van bedrijfsactiviteiten met de middelen en/of goederen 
die daartoe worden bijeengebracht met het oogmerk het daaruit ontstane voordeel onder elkaar te verdelen. 
Die samenwerking kan een duurzaam karakter hebben (onbepaalde tijd), doch ook aangegaan worden voor 
een beperkte tijd of voor een bepaald project. In de samenwerkingsovereenkomst kunnen partners met 
elkaar ook afspraken maken omtrent door ieder van hen voor gemene rekening ten behoeve van de samen
werking te leveren goederen of diensten"]. 

5a In 'Inleiding en probleemstelling': 'Een van de belangrijkste hieronder verder te bespreken vragen is of 
de contractuele samenwerkingsverhouding tussen de partners een incorporatie in een van de benoemde 
rechtspersonen van Boek 2 kan overleven. Van belang is dit vooral voor de normering van de onderlinge 
rechtsbetrekkingen tussen de vennoten, aandeelhouders of leden in zulk een rechtspersoon' (p. 5). 

5b 'Meer en meer besefte ik hoezeer de vraag mij was blijven bezighouden hoe moet worden geoordeeld over 
de uitspraak die een Amerikaanse rechter ooit deed over de geïncorporeerde joint venture: 'One cannot be 
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a partnership inter se and a corporation to the rest of the world'. De vraag hoe 'besloten' een 'besloten 
kapitaalvennootschap' kan zijn. Het leverde interessant materiaal op' (p. III). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a VS, VK, Duitsland, Frankrijk, andere stelsels 
8 ja 
9 positief 
11a VS: '... (vanwege de oorsprong van het begrip en de aanknopingspunten voor de problematiek van de 

incorporated joint venture), ...' (p. 7). 
VK: '... (ontwikkeling van de "quasi-partnership"), ...' (p. 7). 
Duitsland: '... (vanwege de zeer vergevorderde begripsvorming en de typische concernproblematiek 
"Doppelabhngigkeit" en de "Mehrmutterschaft"), ...' (p. 7). 
Frankrijk: '... (o.m. vanwege de recente ontwikkeling van een typisch op joint ventures gerichte vereenvou
diging van de vennootschapswetgeving)' (p. 7). 

D Methode 
14b Het uitgangspunt is het juridische concept de "joint venture". Onderzocht wordt 'de vraag hoe "besloten" 

een "besloten vennootschap" kan zijn' (p. III). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15b 'Laten wij thans zien hoe ook in andere jurisdicties met deze problematiek is geworsteld en welke oplos

singen zijn gevonden. Ik wil deze kort aanduiden om vervolgens de vraag aan de orde te stellen of wij -
bij wege van uitleg — ook ons eigen bv-recht in zodanige "besloten" verhoudingen niet ook (in belangrijke 
mate) meer "besloten" mogen verstaan' (p. 48). 

B Onderwerp 
16 'Als opgemerkt in de inleiding heb ik mij in dit pre-advies vooral geconcentreerd op de contractuele joint 

venture en, wat de geïncorporeerde joint betreft op de onderlinge rechtsbetrekkingen' (p. 63). 
17a 'Ik heb er gelet op de toegestane omvang van afgezien om, [...], in te gaan op de typisch groepsrechtelijke 

aspecten van de joint venture in zijn betrekkingen tot de partners' (p. 63). 
'Aandacht had ik ook willen besteden aan de Europese rechtsvormen van de Europese Naamloze Vennoot
schap en het Europees Economisch Samenwerkingsverband. Ook dat blijft even liggen' (p. 63). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Aan de orde komen: Duitsland en Nederland (veel); VS (gemiddeld); Frankrijk en Engeland (weinig). 

D Methode 
27c In het buitenlandse recht (VS en Duitsland) wordt gezocht naar het antwoord op de vraag 'of de corporati

on als zodanig al of niet bevoegd is een partnership aan te gaan' (p. 30-31 ) [§ 3.2.2 Bevoegdheid parmer-
rechtspersoon tot aangaan joint venture in de rechtsvorm van een personenvennootschap in het Amerikaan
se en Duitse recht (p. 30 e.v.).] 
Hoe wordt een joint venture-personenvennootschap ontbonden? Zie p. 38 e.v. 
Omzetting in een kapitaalvennootschap mogelijk? Zie p. 41 e.v. 
Verschillende deelvragen (p. 46-47). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b § 4.3 

De bv naar Nederlands recht als 'close corporation', dat wil zeggen als vorm voor een geïncorporeerde 
samenwerking 
'Ik merkte eerder op dat het pleidooi van Löwensteyn voor de NVvR niet heeft geleid tot een grondige 
bezinning op het statuut van de bv. Opmerkelijk is intussen dat een aantal van de aanbevelingen die hij 
toen deed duiden in dezelfde richting als wij thans waarnemen in de latere ontwikkelingen in de Verenigde 
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Staten en Frankrijk, in het bijzonder waar het gaat over de inwendige structuur van de "bv". [...] Toch 
meen ik dat zich, vooral in de rechtspraak, geleidelijk aan een eigen Nederlands "bv-recht" ontwikkelt dat 
veel trekken vertoont van de vergelijkbare rechtsvormen in het buitenland. Mijn indruk is dat het bv-statuut 
naar Nederlands recht dan ook voldoende flexibel is om voort-durend aan een "persoonlijke" samenwerking 
vorm en inhoud te geven, ook al rijzen ook bij ons vragen naar de verhouding tussen die persoonlijke 
samenwerking en normen van dwingend recht die daarvan niet uitgaan. Ons vennootschapsrecht is de 
laatste decennia overspoeld met zeer vele grote en kleine wetswijzigingen. Om die reden voel ik er niet 
voor ook thans weer op wijziging aan te dringen. Wèl echter is het, meen ik, de taak van de doctrine zich 
op dit onderdeel van ons recht verder te bezinnen en daarbij voor de rechtspraktijk oplossingen te ontwik
kelen. Op vele vragen wil ik thans iets verder ingaan. Mijn standpunt dat thans aan wetswijziging geen 
behoefte is wil ik daarbij proberen nader toe te lichten' (p. 52-53). 
§ 4.3.2 De verhouding der partners ten opzichte van de gezamenlijke bv en haar bestuur (p. 53-54). 
§ 4.3.3 De onderlinge rechtsbetrekkingen tussen de partners op grond van de wet en hun 'onderlinge 
regeling tot samenwerking' (p. 54-56). 
§ 4.3.4 Aard en effect van de oprichtingshandeling (p. 56-57). 
§ 4.3.5 In- en uittreden; blokkering (p. 57-58). 
§ 4.3.6 Geschillenregeling en enquête (p. 58-60). 
§ 4.3.7 Beëindiging (contract) en ontbinding (vennootschap) (p. 60). 
§ 4.3.8 Corporate opportunities (p. 60-61) 
§ 4.3.9 Concurrentie (p. 61-62). 
§ 4.3.10 Rekening en verantwoording (p. 62). 
5. Slotopmerkingen 

'Aan het slot van dit pre-advies gekomen mag, meen ik, de conclusie zijn dat ook bij rechtsvergelijking 
de bevinding blijft staan dat het verschijnsel van de joint venture ons dwingt om ons opnieuw te bezinnen 
op een aantal vragen van ons eigen nv- en bv-recht, in het bijzonder waar het gaat over echt "besloten" 
verhoudingen. De scherpe scheiding die heden ten dage pleegt te worden gemaakt tussen het recht betrek
kelijk de personen- en dat met betrekking tot de kapitaalvennootschap bemoeilijkt het inzicht in de materie 
en heeft het gevaar dat wij oplossingen in de verkeerde richting zoeken' (p. 63). 

Doel 
interveniënt: 'In het preadvies wordt, van de verschillende doelen die de rechtsvergelijking kan dienen, 
gekozen voor de verbetering van het Nederlandse recht. Was het echter niet beter geweest de rechtsver
gelijking hier te benutten voor de invulling van internationale joint ventures, of de harmonisatie van het 
joint venture recht binnen de EG?' (p. [1]). 
'[Auteur] beaamde dat hij rechtsvergelijking had gebruikt om betere kennis van het Nederlandse recht te 
krijgen, en geen gelegenheid had gehad om de internationale joint ventures te bezien' (p. [2]). 

B Onderwerp 
34 auteur: 'In het preadvies is weinig aandacht besteed aan Europese ontwikkelingen' (p. [1]). 

Selectie rechtsstelsels 

Methode 
auteur: '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, waarbij het vaak 
moeilijk is om deze verschijnselen te onderscheiden van wettelijk geregelde vennootschappelijke vormen. 
Hij 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' (p. [1]). 
interveniënt: 'Hij wilde vanuit de uitgangspunten van de preadviseur verder denken en enige vragen stellen. 
Allereerst wilde hij weten waarom een juridische benadering centraal stond, en met name de vraag hoe een 
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joint venture geclassificeerd moet worden. Een benadering zoals gehanteerd door economen, bedrijskundi-
gen en accountants zou ook zinvol kunnen zijn. Het International Accounting Standards Committee maakt 
bijvoorbeeld onderscheid tussen jointly controlled operations, jointly owned assets en jointly controlled 
entities. De laatste vorm kennen juristen heel goed, maar zijn de andere twee vormen van samenwerking 
ook voor juristen bruikbaar? (p. [1]). 
auteur: 'De economische benadering van joint ventures, zoals gehanteerd bij het opmaken van de jaarreke
ningen van de samenwerkende partners, vond hij boeiend, maar het primaire belang zag hij toch in de joint 
control of entities, waar het preadvies grotendeels over gaat: het centrale punt is dat men de zeggenschap 
gezamenlijk wil uitoefenen, en overeenstemming bereikt over de inzet van middelen of de uitvoering van 
activiteiten. De twee andere vormen van samenwerking zijn informeler, krijgen geen gestalte in een 
afzonderlijke rechtspersoon, maar moeten wel verantwoord worden in de jaarrekening. Daarbij moet men 
ervoor waken dat wat een aantrekkelijke definitie is voor één normencomplex (i.e. het jaarrekeningenrecht). 
nog niet aantrekkelijk hoeft te zijn voor andere normencomplexen' (p. 2). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'De rechtsvergelijking had hem geïnspireerd tot de gedachte dat de onderlinge regeling tot samen

werking het best een maatschap zou kunnen zijn, die gericht is op de uitoefening van de gemeenschappelij
ke leiding over de kapitaalvennootschap' (p. 1). 

Studie nr. XXXIV 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. Th.M. de Boer 
2 De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht 
3 1993 
4 Geschriften van de NVVR nr. 47 

5 Geschriften van de NVVR nr. 49, p. 71-85 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
1 a De auteur gaat verschillende mogelijke doeleinden na maar komt tenslotte tot de conclusie: 'Ik houd het 

er dan ook maar op dat de waarde van de rechtsvergelijking voor mijn onderwerp vooral schuilt in het 
vergroten van het "reservoir van kennis" op het terrein van de ipr-theorie' (p. 8). 
Voorzichtig: inspiratie buitenlands recht bevorderlijk voor rechtsontwikkeling eigen land; bijdrage aan 
inhoudelijke discussie Schets. Zie p. 7-8. 

B Onderwerp 
2 titel: De wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht 
3a 'Aan de orde komen met name de partij-autonomie, aanknoping op basis van het beschermings- of begun

stigingsbeginsel, en, tenslotte, het primaat van de lex fori [...] En passant komen de openbare orde en het 
leerstuk van de voorrangsregels ter sprake. Hoewel de verleiding groot was om deze twee mechanismen 
ieder een eigen hoofdstuk te gunnen, heb ik daar toch van afgezien, niet alleen omdat dit preadvies anders 
te lang zou worden, maar ook omdat ik mij wilde concentreren op de invloed van het materiële recht op 
de conflictregel' (p. 12). 

4a 'Mijn uitgangspunt is immers niet zozeer een concreet maatschappelijk probleem waarvoor het positieve 
recht een oplossing aandraagt, als wel een conflictenrechtelijk verschijnsel: de doorwerking van materieel-
rechtelijke waarden in het ogenschijnlijke waardevrije verwijzingsprocédé' (p. 8-9). 

5a 'Het blijkt mogelijk te zijn materieelrechtelijke waarden en belangen in conflictregels te verdisconteren. 
De vraag hoe dat gebeurt, op welke terreinen, en in welke landen, staat centraal in dit preadvies' (p. 6). 
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C Selectie rechtsstelsels 
6a België, Duitsland, Zwitserland en Nederland 

7a ja 
8 ja 
9 positief en negatief 
10a Spanje & Italië: 'Ervan uitgaande dat België, Frankrijk, Spanje en Italië ook voor wat betreft hun con

flictenrecht tot één rechtsfamilie behoren, hoef ik mij minder bezwaard te voelen als ik, [...], Spanje en 
Italië buiten beschouwing laat. 
[...] De keuze tussen België en Frankrijk enerzijds, Duitsland Zwitserland en Oostenrijk anderzijds, zou 
wellicht moeten vallen op Frankrijk en Duitsland als representatieve stelsels binnen de Romaanse, respec
tievelijk Germaanse rechtskring. Het is echter nog maar de vraag of de door Zweigert en Kötz voorgestelde 
indeling van rechtsstelsels in rechtsfamilies ook bruikbaar is voor het ipr. Misschien moeten op dit terrein 
de internationale scheidslijnen wel anders getrokken worden dan op het terrein van het materiële privaat
recht. Maar ook al zou dat niet zo zijn, dan nog zou ik het Zwitserse ipr niet in de schaduw van Duitsland 
willen laten staan' (p. 9). 

11a VS: vergelijkbaarheid van het conflictenrecht -> conflictenrechtelijke methode = tertium comparationis -> 
VS valt af (p. 9). 
Engeland: 'Engeland valt af, omdat ik vermoed dat de Angelsaksische 'mode of legal thinking' ook in het 
ipr zó anders is dan de denk- en redeneertrant van de continentaal-Europese juristen, dat in de theoretische 
opzet van dit preadvies iedere vergelijking mank gaat' (p. 9). 
Zwitserland: 'De nieuwe Zwitserse ipr-wet vind ik buitengewoon inspirerend, zeker als we zoeken naar een 
model voor een Nederlandse codificatie' (p. 9-10). 
Duitsland: De Duitse ipr-literatuur is echter traditioneel een Fundgrube voor de theorievorming in Ne
derland, en daarom mag Duitsland in dit preadvies niet ontbreken' (p. 10). 
Oostenrijk: 'Oostenrijk, (...), heeft op dit moment minder te bieden dan Duitsland en Zwitserland, en moet 
daarom afvallen' (p. 10). 
België: Uitgangspunt in dezelfde wettelijke regeling als Frankrijk en Nederland; Nederland en België 
samengewerkt aan een ipr projekt. Zie p. 10. 

12a abstract: 'Kennisvermeerdering is, zoals gezegd, een doel dat de comparatist in principe een grotere armslag 
geeft bij de keuze van de te onderzoeken rechtsstelsels ...' (p. 8). 
'Afhankelijk van het doel dat de rechtsvergelijker zich stelt, [...] selecteert hij de te onderzoeken rechtsstel
sels (p. 7). 
'Met name bepaalt het doel van het onderzoek de keuze van de te bestuderen rechtsstelsels' (p. 7). 
'Het heeft weinig zin een vergelijking te maken van het Nederlandse en, bijvoorbeeld, het Egyptische recht 
ter voorbereiding van een wetswijziging met betrekking tot milieu-aansprakelijkheid' (p. 7). 
Zwitserland: 'De nieuwe Zwitserse ipr-wet vindt ik buitengewoon inspirerend, zeker als we zoeken naar 
een model voor een Nederlandse codificatie' (p. 10). 

13a 'beschikbaarheid van (ook qua taal toegankelijk) onderzoeksmateriaal' (p. 9). 
'tijdgebrek' (p. 9). 
Frankrijk: 'Na lang aarzelen heb ik besloten ook het Franse ipr buiten beschouwing te laten. Ongetwijfeld 
zal er in het land waar de lois d'application immédiate zijn uitgevonden wel het een en ander te vinden 
zijn over de wisselwerking tussen materieel recht en conflictenrecht, maar ik moet bekennen dat de Franse 
rechtsliteratuur mij qua stijl en betoogtrant niet ligt (p. 10). 

D Methode 
14a 1.2.1 Doel en methode 

'Afhankelijk van het doel dat de rechtsvergelijker zich stelt, kiest hij de daarbij passende methode en selec
teert hij de te onderzoeken rechtsstelsels' (p. 7). 
'Kennisvermeerdering is, [...], een doel dat de comparatist in principe een grotere armslag geeft bij de 
keuze van [...] de te hanteren rechtsvergelijkende methode' (p. 8). 
'Ik ben mijn onderzoek begonnen met het opsporen en rubriceren van conflictregels die — binnen één 
rechtsstelsel — op dezelfde theoretische uitgangspunten berusten: [...]. Vervolgens heb ik onderzocht of de 
verwijzingsregels die in de verschillende rechtsstelsels dezelfde verwijzingscategorie bestrijken (...), de
zelfde methodologische basis hebben. [...] Wat de aanpak van het onderzoek betreft, heb ik dus voor een 
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institutionele of conceptuele benadering gekozen. Mijn uitgangspunt is immers niet zozeer een concreet 
maatschappelijk probleem waarvoor het positieve recht een oplossing aandraagt, als wel een conflictenrech-
telijke verschijnsel: de doorwerking van materieelrechtelijke waarden in het ogenschijnlijk waardevrije 
verwijzingsprocédé. Van een functionele benadering zou ik hier dan ook niet willen spreken' (p. 8-9). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 
15a ja, nevendoel 

'Ik ben aan dit preadvies begonnen om te zien of de materieelrechtelijke ontwikkeling die ik in het Neder
landse conflictenrecht meen waar te nemen, zich ook in het buitenland voordoet' (p. 81). 
-> academische nieuwsgierigheid 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
21 ja 
22 positief 
26a 'Om het mezelf niet al te moeilijk te maken, heb ik me bij de vergelijking beperkt tot een aantal rechtsstel

sels die noch geografisch, noch qua taal, noch qua 'stijl' ver van Nederland af leken te staan' (p. 81). 

D Methode 
27b 'In een rechtsvergelijkend verslag moet natuurlijk verduidelijkt worden wat met "het" conflictenrecht be

doeld wordt. [...] Het is echter zeer goed mogelijk dat mijn Nederlandse perspectief de stand van zaken 
in het buitenland enigszins vertekent, ...' (p. 13, nt. 22). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a '... het is nauwelijks mogelijk om uit rechtsvergelijkend onderzoek conclusies te trekken die niet op één 

of andere manier gekleurd zijn door nationale percepties' (p. 84). 
'Als ik uit het voorgaande een les mag trekken voor de codificatie van het Nederlands ipr, dan zou ik de 
volgende suggestie willen doen' (p. 90). 

28b conclusies omtrent invloed materieel recht op conflictenrecht (hoofdstuk 6, slotbeschouwingen) -> kennis
vermeerdering 

Debat 

A Doel 
32 interveniënt: '... welke functie vervult de rechtsvergelijking in de methodiek van de preadviseur' (p. 81). 

auteur: 'Wat de functie van de rechtsvergelijking betreft is bevrediging van wetenschappelijke nieuws
gierigheid alléén, voor hem onvoldoende. Het is ook zijn bedoeling nuttige informatie voor Nederland te 
verzamelen. Dit stuurt ook de keuze van de rechtsstelsels' (p. 84-85). 

B Onderwerp 
33 auteur: '... de interactie tussen materieel recht en conflictenrecht' (p. 71). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'De keuze van de te onderzoeken rechtsstelsels werd gestuurd door ongelijksoortige criteria als de 

vergelijkbaarheid van het ipr-systeem, beheersing van de betreffende taal en de beschikbaarheid van 
materiaal. (Hoewel Frankrijk op grond van die criteria wel in aanmerking kwam voor onderzoek, viel dit 
land af wegens meer persoonlijke redenen: gebrek aan affiniteit met de Franse redeneerstijl en het gevoel 
dat dat land op het gebied van de methoden niets nieuws te melden had.) Uiteindelijk onderzocht hij hel 
conflictenrecht van Nederland, Duitsland, België en Zwitserland' (p. 71). 
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auteur: 'Wat de functie van de rechtsvergelijking betreft is bevrediging van wetenschappelijke nieuws
gierigheid alléén, voor hem onvoldoende. Het is ook zijn bedoeling nuttige informatie voor Nederland te 
verzamelen. Dit stuurt ook de keuze van de rechtsstelsels' (p. 84-85). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniènt over resultaat 
41 interveniënt: 'Een tweede methodologische opmerking betreft de door de preadviseur gekozen rechtsstelsels. 

Vooral de keuze voor het Belgische internationaal privaatrecht en het buiten beschouwing laten van het 
Franse kan ik in dit opzicht niet goed volgen. Om staatkundige redenen, is er in België in de afgelopen 
25 jaar relatief weinig in het privaatrecht gebeurd. Dit geldt des te meer voor het internationaal privaat
recht; ipr-wetten zijn er nauwelijks gemaakt, België heeft recentere ipr-verdragen niet geratificeerd of enkel 
met heel grote vertraging - en zoals de preadviseur terecht opmerkt - heeft vooral de hoogste jurispruden
tie zich beperkt tot vrij slaafse toepassing van de geldende wetsbepalingen zodat in deze rechtsbron 
evenmin rechtsvorming tot stand gekomen is. Deze impasse is - niettegenstaande de aanwezigheid van een 
aantal eminente rechtsgeleerden en in dit verband noem ik graag Francois Rigaux wiens handboek door 
de preadviseur niet geciteerd wordt - evenmin door de doctrine doorbroken. Om deze redenen begrijp ik 
de keuze voor het Belgische ipr dan ook echt niet. [...]. 

De verantwoording voor het niet behandelen van het Franse ipr heeft mij - mede gelet op het voorgaande 
- niet kunnen bekoren. De provocerende stelling van de preadviseur dat sinds Battifol het Franse ipr nog 
weinig te bieden heeft roept tegenspraak op. Naar mijn gevoelen doet het onrecht aan de bijdragen van 
bijvoorbeeld ipr-beoefenaars als Lagarde, Loussouarn en Mayer. Het feit dat men in Frankrijk in de regel 
in jurisprudentie en doctrine een meer wetsgetrouwe houding heeft en creatieve oplossingen dan ook op 
meer verdoken wijze tot stand komen doet hieraan niets af (p. 74-75). 
auteur: '[...] had een opmerking over de keuze van België en de daarbij gebruikte literatuur. De afwe
zigheid van (nieuwe) wetgeving en verdragen in België was op zich geen bezwaar: het commune ipr is ook 
te vinden in literatuur en rechtspraak' (p. 83). 
interveniënt: 'Wat betreft de keuze van de rechtsstelsels waarmee het Nederlandse recht is vergeleken wil 
ik vooropstellen dat de preadviseur hier van grote openheid getuigt, een openheid die respect verdient. Ik 
wil er hier echter voor pleiten, in het kader van de komende uitbreiding van de Europese Unie, om meer 
aandacht te besteden aan het recht van andere landen dan traditioneel worden besproken: België, Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland en Engeland. Ik denk hierbij aan het recht van Oost- en Middeneuropese staten, 
alsmede de Scandinavische landen. Ik begrijp dat de keuze voor een bepaald land vaak pragmatisch van 
aard zal zijn (bijvoorbeeld beheerst men de taal van het land wel of niet?). Een subjectief aan de persoon 
van de onderzoeker gebonden en vaak op zich begrijpelijke keuze is daarmee echter nog niet noodzake
lijkerwijs de enig juist keuze. 

Voorts vind ik het jammer dat geen aandacht is besteed aan een andere recente ipr wet, zoals opgenomen 
in Boek 10 van het nieuw Burgerlijk Wetboek van Québec' (p. 82). 
auteur: 'Nogmaals de keuze van de rechtsstelsels: de taal blijft een handicap. In zijn rede voor de Universi
teit van Aruba (gepubliceerd in WPNR) heeft de preadviseur al gereageerd op de stelling van Zwalve in 
diens 'De Januskop der rechtsvergelijking' dat kennis van de taal absoluut onmisbaar is. Zo ver zou de 
preadviseur niet willen gaan. Wel zouden er op zijn minst meerdere vertalingen in wel toegankelijke talen 
van dezelfde wetsteksten beschikbaar moeten zijn. De codificatie van Québec had de preadviseur graag 
onder ogen gekregen, maar dan wel voorzien van verschillende commentaren. Zelf kent hij wel een andere 
codificatie waarin het europese ipr-model gemixt wordt met het Amerikaanse nl. die van Louisiana. Eerlijk 
gezegd is hij niet erg gecharmeerd van deze mengelmoes' (p. 85). 
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Studie nr. XXXV 

Algemene gegevens 
1 Mr. A.T. Bolt en mr. J.A.W. Lensing 

2 Privaatrechtelijke boete 
3 1993 
4 Geschriften van de NVVR nr. 48 

5 Geschriften van de NVVR nr. 49, p. 59-70 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

1 b Auteurs spreken over redenen waarom onderwerp interessant is. 

Beter inzicht eigen recht: 'In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of in het Nederlandse scha
devergoedingsrecht inderdaad geen bestraffende of preventieve elementen voorkomen, [...]. Bestudering 
van punitive damages kan ons wellicht op het spoor brengen van die elementen en als basis dienen voor 
een vergelijking' (p. 1). 
Verbetering eigen recht: 'In de tweede plaats bestaat in Nederland het gevoelen dat civiele acties soms 
tekortschieten' (p. 1) 
Verbetering eigen recht: 'Een derde reden betreft het niveau van de rechtshandhaving. Sinds enige jaren 
is er op strafrechtelijk terrein sprake van een zogenaamd handhavingstekort: normen die het waard zijn te 
worden gehandhaafd, worden in de praktijk onvoldoende gehandhaafd. Toevoeging van een nieuwe sanctie 
aan het sanctie-arsenaal in de vorm van een privaatrechtelijke boete zou het tekort wellicht kunnen vermin
deren. In de vierde plaats bestaat een tendens om te zoeken naar alternatieven voor strafrechtelijke reacties 
op regelovertredingen' (p. 2). 

Verbetering eigen recht: 'Ten slotte willen we de vraag opwerpen en — [...] — beantwoorden of het wen
selijk is een boete met een strafkarakter een (meer uitgebreide) plaats te geven in het Nederlandse schade
vergoedingsrecht' (p. 2). 

B Onderwerp 

2 titel: Privaatrechtelijke boete 
'civielrechtelijke boete voor onrechtmatige daden' (p. 1). 

3a 'Op de inhoud van de regels van aansprakelijkheidsrecht die aanleiding kunnen zijn voor een toekenning 
van punitive damages, gaan we niet in. Beschouwingen daarover — hoe interessant deze ook zouden zijn 
— zijn niet nodig, nu voor de toekenning van punitive damages in common law stelsels een aantal speci
fieke, extra voorwaarden geldt. Verder gaan we niet uitgebreid in op alle technische details van de regelin
gen van punitive damages. Voor een inzicht in het instituut van punitive damages en voor een discussie 
over dit onderwerp in Nederland lijkt kennis van alle details daarvan ons geen vereiste' (p. 2-3). 

4b 'Bestudering van punitive damages kan ons wellicht op het spoor brengen van die elementen [bestraffende 
of punitieve elementen] en als basis dienen voor een vergelijking' (p. 1). 

5a 'Ten slotte willen we de vraag opwerpen en — [...] — beantwoorden of het wenselijk is een boete met een 
strafkarakter een (meer uitgebreide) plaats te geven in het Nederlandse schadevergoedingsrecht' (p. 2). 

C Selectie rechtsstelsels 

6a VS, Engeland. Canada, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Australië, Nieuw-Zeeland 
8 ja gedeeltelijk 
9 positief 
10b De eerste groep te behandelen stelsels wordt aangeduid als 'common law-stelsels'. De tweede groep wordt 

aangeduid als 'continentaal-Europese landen' (p. 2). 
1 la 'Het accent ligt hierbij op de VS, waar punitive damages de grootste vlucht hebben genomen' (p. 2). 
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D Methode 

14b 'In de eerste plaats kan de vraag worden gesteld of in het Nederlandse schadevergoedingsrecht inderdaad 
geen bestraffende of preventieve elementen voorkomen, [...]. Bestudering van punitive damages kan ons 
wellicht op het spoor brengen van die elementen en als basis dienen voor een vergelijking' (p. 1). 
'In de eerste plaats worden het instituut van punitive damages en de discussie daaromtrent in enkele com
mon law-stelsels beschreven' (p. 2). 

'In de tweede plaats hebben we gezocht naar bestraffende elementen in het schadevergoedingsrecht van 
enkele continentaal-Europese landen' (p. 2). 
'... wordt vervolgens ingegaan op mogelijk vergelijkbare instituten in enkele continentaal-Europese landen, 
met name Nederland' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

16 'Het begrip "punitive damages" kan in algemene termen worden omschreven als een bedrag dat aan de 
eiser in een civiele zaak wegens onrechtmatig gedrag van de gedaagde bovenop de "normale" schadever
goeding wordt toegewezen en dat strekt tot vergelding van het onrecht en tot preventie van toekomstig 
onrecht van de dader en anderen' (p. 5). 

C Selectie rechtsstelsels 

20 Europees recht: 'Vervolgens proberen we voor de nadere plaatsbepaling van het begrip punitive damages 
dit te relateren aan de betekenis van de term "criminal charge" in art. 6 EVRM, zoals dit is geïnterpreteerd 
door het Europese Hof voor de rechten van de mens' (p. 57). 

21 ja gedeeltelijk 
22 positief 
23b 'We willen dit hoofdstuk niet afsluiten zonder een korte blik op het recht van enkele van de belangrijkste 

continentaal-Europese landen te hebben geworpen, te weten Duitsland en Frankrijk' (p. 72). 

24a 'Het lijkt ons van belang om ook enige opmerkingen te maken over het Canadese recht. Dat is met name 
de moeite waard vanwege een uitstekend, doordacht rapport over punitive damages van de Ontario Law 
Reform Commission dat in 1991 is verschenen' (p. 52-53). 

D Methode 

27b 'In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan "bestraffende" elementen in sancties van civielrechtelijke aard 
in enkele landen op het Europese continent' (p. 57). 

'... en beantwoorden de vraag of er bestraffende elementen in sancties van civielrechtelijke aard liggen 
besloten' (p. 57) 
"... de vraag naar bestraffende elementen in het Nederlandse privaatrecht en in sancties van civielrechtelijke 
aard in het Nederlandse strafrecht' (p. 59). 
'3.4.2. Vergeldende en preventieve elementen in het burgerlijk recht' (p. 61). 

E Oordeel auteur over resultaat 

28b 'Aanvankelijk stonden wij afwijzend tegenover een mogelijke invoering van een instituut als de "privaat
rechtelijke boete" in ons recht. [...] Maar in de loop van de bestudering van de regelingen en literatuur in 
diverse landen en van de bezinning en discussie over het onderwerp zijn wij langzamerhand gematigde 
voorstanders geworden van invoering van de "privaatrechtelijke" boete ...' (p. 84). 

Debat 

Doel 

B Onderwerp 
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34 auteur: 'Aanvankelijk was zij gevraagd voor een preadvies over aansprakelijkheidsrecht. Dit werd door haar 
toegespitst op "privaatrechtelijke boetes", een aantrekkelijk onderwerp vanwege zijn zowel intern als extern 
"grensoverschrijdende" karakter' (p. 59). 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Tegen de achtergrond van het rechtsvergelijkende deel is het slotdeel van het preadvies 

bepaald verrassend: ondanks de rechtsvergelijkende gegevens betonen de preadviseurs zich voorstanders 
van de privaatrechtelijke boete, en dat niet alleen bij bepaalde onrechtmatige daden, maar over een heel 
breed terrein' (p. 59). 

Studie nr. XXXVI 

Algemene gegevens 
1 Prof.dr. C. Fijnaut 
2 De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief 
3 1994 
4 Geschriften van de NVVR nr. 49 
5 Geschriften van de NVVR nr. 51, p. 80-85. 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Wanneer het er nu om gaat de normering van het tegenwoordige informatieve onderzoek scherper te 

stellen, of haar in het licht van de verdere ontwikkeling van dit onderzoek bij te stellen, dan volstaat het 
niet om dat alleen vanuit binnenlandse gezichtspunten te doen, maar moet ook worden gekeken naar de 
wijze waarop in de omringende landen het onderhavige onderzoek momenteel wordt of is genormeerd. Dit 
"moet" niet alleen omdat uit een dergelijke rechtsvergelijkende studie, theoretisch gesproken, het nodige 
kan worden geleerd over hoe eventuele verfijningen of aanpassingen het beste kunnen gebeuren, maar dit 
"moet" ook op grond van de praktische overweging dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen de 
politiediensten in West-Europa steeds meer toeneemt, ook in de sfeer van het informatieve onderzoek, en 
dus ook de behoefte aan harmonisering van de normatieve kaders waarbinnen dit onderzoek dient te 
worden verricht' (p. 2). 
'... het maken van een rechtsvergelijkende studie, voor welk doel dan ook, heeft in wezen maar zin 
wanneer men beschikt over een maat voor vergelijking. Alleen wanneer men die heeft, kunnen 
overeenkomsten en verschillen strak worden aangegeven en kunnen welbepaalde keuzes worden gemaakt. 
In het onderhavige geval komt dit argument erop neer dat, voorafgaande aan een studie van de situatie in 
de omringende landen, eerst moet worden nagegaan welke normen in het Europees Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) ten aanzien van de regeling van 
het informatieve onderzoek liggen besloten. Deze normen kunnen immers worden aangewend als de maat 
van vergelijking waaraan in rechtsvergelijkende studies op het onderhavige terrein zo'n behoefte bestaat' 
(p. 3). 
'Hierom is het niet alleen aangewezen maar ook meer dan verantwoord om een rechtsvergelijkende studie 
met betrekking tot de normering van het informatieve onderzoek in Nederland te plaatsen in een con
stitutioneel perspectief dat zowel vanuit de Bill of Rights als vanuit het EVRM is opgebouwd. 
Vooral om praktische redenen wordt in dit preadvies enkel dit perspectief uitgewerkt: het bijbehorende 
rechtsvergelijkende onderzoek over de manier waarop in Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Neder-
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land het informatieve onderzoek is genormeerd, zal op een later tijdstip, in een afzonderlijke en meer 
omvangrijke studie, hieraan worden toegevoegd' (p. 4). 

B Onderwerp 
2 titel: De normering van het informatieve onderzoek in constitutioneel perspectief 

'... pro-actieve politietaken ...' (p. 1). 
4c juridisch concept: 'het informatieve onderzoek' 
5c Hoe is het informatieve onderzoek genormeerd? 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Europa' : Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

(EVRM) en VS 
7a Frankrijk, Duitsland, Engeland, België en Nederland 
8 ja 
9 positief en negatief 
11/12a 'Wie evenwel enigermate vertrouwd is met de situatie in de omringende landen, beseft dat het niet volstaat 

om enkel een vergelijkende studie op dit niveau door te voeren. En dit om meerdere redenen. De eerste 
reden is gelegen in het feit dat, vooral wanneer het gaat om de normering van observatie en infiltratie, en 
in mindere mate wanneer dit het afluisteren van (telefoon-)gesprekken betreft, de verschillen tussen de 
meest betrokken landen groot zijn, op belangrijke punten zelfs groter dan de overeenkomsten. Waar b.v. 
in Duitsland belangrijke delen van het informatieve onderzoek wettelijk zijn geregeld — zowel in het 
Wetboek van Strafvordering als in deelstatelijke Politiewetten, daar is zijn normering in België en in 
Engeland nog hoofdzakelijk een kwestie van vertrouwelijke ambtelijke richtlijnen. Deze grote verscheiden
heid betekent dat het welhaast niet mogelijk is om zo direct te bepalen aan welke regeling(en), voor een 
oplossing van de problemen in eigen land, een voorbeeld zou moeten worden genomen. Immers, aan de 
hand van welke criteria zou deze keuze weloverwogen kunnen worden gemaakt? 
'Deze vraag brengt ons bij de tweede reden: het maken van een rechtsvergelijkende studie, voor welk doel 
dan ook, heeft in wezen maar zin wanneer men beschikt over een maat voor vergelijking. Alleen wanneer 
men die heeft, kunnen overeenkomsten en verschillen strak worden aangegeven en kunnen welbepaalde 
keuzes worden gemaakt. In het onderhavige geval komt dit argument erop neer dat, voorafgaande aan een 
studie van de situatie in de omringende landen, eerst moet worden nagegaan welke normen in het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) ten aanzien 
van de regeling van het informatieve onderzoek liggen besloten. Deze normen kunnen immers worden 
aangewend als de maat van vergelijking waaraan in rechtsvergelijkende studies op het onderhavige terrein 
zo'n behoefte bestaat' (p. 2-3). 
'Het zou in mijn ogen evenwel in dit geval niet hebben volstaan om deze terugtrekkende beweging alleen 
in de richting van het EVRM uit te voeren, en vervolgens aan de hand van dit Verdrag de beoogde 
vergelijking te maken. Het is nl. aangewezen om deze vergelijking ook op te hangen aan een analyse van 
de normering van het informatieve onderzoek in de Verenigde Staten. En dit opnieuw om twee belangrijke 
redenen. Eerst en vooral mag niet worden voorbijgegaan aan het feit dat ook in Nederland de praktijk van 
het informatieve onderzoek in belangrijke mate is gemoderniseerd naar het voorbeeld van de ontwikkeling 
die undercover policing in Amerika sedert de jaren '60 heeft doorgemaakt. Wil men hier dus de bestaande 
normering van die praktijk wijzigen, dan ligt het voor de hand om de manier waarop in de Verenigde 
Staten deze vorm van politieel onderzoek is genormeerd, nauwgezet in ogenschouw te nemen. De tweede 
reden sluit hier direct bij aan. De normering van undercover policing vindt in Amerika haar grondslag in 
de Bill of Rights en de bijbehorende jurisprudentie van het Supreme Court. Zij maakt m.a.w. deel uit van 
het constitutionaliseringsproces dat heel het strafrechtelijk onderzoek hier de voorbije decennia in zijn greep 
heeft gekregen. En dit is in wezen eenzelfde proces als het strafrechtelijk onderzoek in de staten die Partij 
zijn bij het EVRM, de voorbije jaren heeft meegemaakt door toedoen van het EHRM: waar nodig een 
zodanige bijstelling van de normering van dit onderzoek dat de bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden op het vereiste (minimum-)niveau (beter) is gewaarborgd. Hierom is het niet 
alleen aangewezen maar ook meer dan verantwoord om een rechtsvergelijkende studie met betrekking tot 
de normering van het informatieve onderzoek in Nederland te plaatsen in een constitutioneel perspectief 
dat zowel vanuit de Bill of Rights als vanuit het EVRM is opgebouwd' (p. 3-4). 
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D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Met betrekking tot de VS wordt alleen de federale wetgeving behandeld: 'Hier wordt vanzelfsprekend 

voorbijgegaan aan de betrokken statelijke wetgeving' (p. 13 nt. 12). Met betrekking tot de keuze voor 
'Europa' stelt de auteur het volgende: 'Het feit dat er — in tegenstelling tot de Verenigde Staten van 
Amerika - geen Verenigde Staten van Europa zijn (...), brengt natuurlijk met zich mee dat het EVRM, 
zoals het wordt geïnterpreteerd door het EHRM en de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 
(ECRM), hier niet slechts het uitgangspunt van het betoog vormt maar ook het sluitstuk ervan. In 'Europa' 
is er immers noch sprake van federale wetgeving aangaande de wijze waarop de strafvordering moet 
worden uitgeoefend, noch van een federaal Ministerie van Justitie dat via interne richtlijnen de uitvoering 
van strafrechtelijk onderzoek, inclusief het opsporingsonderzoek (in de ruime zin van het woord), normeert' 
(p. 28). 

D Methode 
27b 'Omdat deze studie haar vertrekpunt heeft in de situatie in Nederland, werd hiervoor - terwille van de 

consistentie van het betoog — naar de Amerikaanse situatie toe ook het begrip "informatief onderzoek" 
gebruikt. Maar, nu deze situatie zelf in ogenschouw wordt genomen, moet meteen worden gezegd dat dit 
begrip of een equivalent hiervan in de Verenigde Staten niet bestaat; ook de tweedeling van het opsporings
onderzoek (ruim) in een informatief onderzoek en een opsporingsonderzoek (eng) is er dus onbestaande. 
De methoden die hier de substantie van het zgn. informatief onderzoek vormen, worden daar gewoon 
gerekend tot het opsporingsonderzoek in algemene zin. Wanneer de normering van die methoden binnen 
dit onderzoek alleen nog maar op federaal niveau wordt onderzocht - en daar beperken we ons grotendeels 
toe - komt men tot de vaststelling dat het hier niet alleen om een zeer ingewikkelde maar ook een zeer 
omstreden kwestie gaat. De behandeling van dit vraagstuk - zelfs in grote lijnen - kan dus niet eenvoudig 
en rechtlijnig zijn. Hierna worden eerst de achtergronden geschetst van de normering van de onderhavige 
methoden zoals die sedert de jaren '60 tot stand is gekomen. Vervolgens wordt hun normering zelve be
sproken' (p. 5). 
'Uit het vorenstaande kan worden afgeleid dat de normering van wat in het verband van dit preadvies het 
informatieve onderzoek wordt genoemd, in Amerika deels via de wetgever (...), deels via de rechter 
(infiltratie en observatie) en deels via de Attorney General, verloopt. In aansluiting op deze 3-deling zal 
hierna een beeld worden geschetst van de normen die langs deze 3 wegen in relatie tot het informatieve 
onderzoek zijn ontwikkeld' (p. 13). 
'In aansluiting op de vraag die tot dit preadvies heeft geleid, moet om te beginnen worden opgemerkt dat 
noch in het EVRM zelf noch in de jurisprudentie van het EHRM onderscheid wordt gemaakt tussen het 
informatieve onderzoek en het opsporingsonderzoek (in enge zin). De term "informatief onderzoek" komt 
in dit kader zelfs helemaal niet voor.' Maar dit neemt niet weg dat, wanneer men vanuit deze Nederlandse 
invalshoek het EVRM beziet, men kan zeggen dat de methoden die in dit onderzoek centraal staan: ob
servatie, infiltratie en afluisteren van de (telefoon) gesprekken, in beginsel eerst en vooral (kunnen) raken 
aan het recht op privacy zoals dit in Art. 8 is verwoord. 
Om te weten in welke omstandigheden dit laatste eventueel het geval kan zijn, is het natuurlijk van groot 
belang te beschikken over een definitie van wat hier met privacy wordt bedoeld. Anders dan het Supreme 
Court in verband met het recht op privacy zoals dit is vervat in het Fourth Amendment, heeft het EVRM 
tot nu toe niet zulk een definitie gegeven, maar zich ertoe beperkt van geval tot geval te bepalen of sprake 

1 Het gaat hier dus kennelijk om een typisch (?) Nederlandse aanduiding van een bepaald soort politieonderzoek. 
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was van schending van het recht op privacy of niet. Wat dit recht in het algemeen omvat, is dan ook 
slechts omschreven in de vele commentaren op het onderhavige Artikel' (p. 29). 
'Wat de inhoud van het recht van een ieder op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak betreft 
(Art. 6), hebben de Straatsburgse instanties zich eveneens op het standpunt gesteld dat niet in abstracto kan 
worden bepaald wanneer van zulk een behandeling sprake is, maar dat van geval tot geval het verloop van 
de procedure moet worden beoordeeld. Dit neemt niet weg dat toch ook in algemene zin iets kan worden 
gezegd over de relevantie van dit recht naar de normering van het informatieve onderzoek toe' (p. 31). 

E Oordeel auteur over resultaat 
28a 'Het is dus geen sinecure om een volwaardige rechtsvergelijkende studie omtrent dit onderwerp te maken. 

De schetsen die hiervoor zijn vervaardigd van de situatie in Amerika en die in 'Europa' zijn dan ook zeker 
voor uitbreiding en verfijning vatbaar. Desalniettemin bieden zij voldoende houvast voor een eerste 
algemene onderlinge vergelijking' (p. 55). 

29a Rechtsvergelijkende studies m.b.t. de manier waarop in Amerika resp. in Europa de toepassing is genor
meerd van de methodes die nog steeds de hoofdmoot van het zgn. informatieve onderzoek uitmaken, zijn 
zeldzaam. Aan de ene kant is dit verwonderlijk omdat de ontwikkelingen die dit onderzoek in deze beide 
delen van de wereld ondergaat, zo nauw met elkaar zijn verweven. Aan de andere kant is het begrijpelijk, 
omdat niet alleen de overeenkomsten maar ook de verschillen tussen Amerika en Europa op dit punt aan
zienlijk zijn. niet in het minst waar het de normering van dit onderzoek betreft. Het is dus geen sinecure 
om een volwaardige rechtsvergelijkende studie omtrent dit onderwerp te maken. De schetsen die hiervoor 
zijn vervaardigd van de situatie in Amerika en die in 'Europa' zijn dan ook zeker voor uitbreiding en 
verfijning vatbaar. Desalniettemin bieden zij voldoende houvast voor een eerste algemene onderlinge 
vergelijking. 
Zoals in de aanvang van dit preadvies al werd aangegeven, dient zulk een vergelijking in eerste instantie 
te worden toegespitst op de jurisprudentie van het Supreme Court en die van het EHRM en de ECRM. Een 
vergelijkende analyse van deze jurisprudentie toont, om te beginnen, aan dat de relevante 'Straatsburgse' 
jurisprudentie — [...] — inderdaad niet zo omvangrijk en verscheiden is als de jurisprudentie van het 
Supreme Court. Een aantal min of meer belangrijke kwesties is nog nimmer door het EHRM bekeken, laat 
staan grondig onderzocht. Hierbij moet vooral worden gedacht aan het probleem van de (visuele) observa
tie, [...]. Maar ook in de sfeer van de onderschepping van (telefoon-)gesprekken en de toepassing van 
infiltratie zijn er nog heel wat witte plekken. [...]. Met betrekking tot deze en andere kwesties vallen 
momenteel dus geen zinvolle vergelijkingen te maken. Hier staat echter tegenover dat op twee fundamente
le punten zulke vergelijkingen wel mogelijk zijn: de definitie en hantering van het recht op privacy ener
zijds en hantering van de uitlokking anderzijds' (p. 55). 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 
36 interveniënt: 'Van meer belang acht hij echter het punt dat in het preadvies veel meer de nadruk is gelegd 

op de vraag wat geoorloofd is dan op de vraag hoe er rechtens gecontroleerd wordt' (p. 81). 
antwoord auteur: 'Inderdaad heeft hij, [...], de controle op de politiemethoden en praktijken slechts zijde
lings behandeld. Hij wilde zich in de eerste plaats richten op de vraag (ook in het licht van de Nederlandse 
discussie) van welk referentiekader men nu moet uitgaan wanneer men wil komen tot normering van het 
politieoptreden' (p. 82). 

C Selectie rechtsstelsels 
auteur: 'In Europees verband wordt deze maatstaf in de eerste plaats gezocht in het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) en de jurisprudentie van 
het Europese Hof te Straatsburg daaromtrent. In de jurisprudentie van het Hof ontbreekt het echter aan 
uitgewerkte uitgangspunten over wat wel en niet aanvaardbaar is in het informatieve onderzoek. Bovendien 
heeft sinds de jaren zestig de politiedienst in Europa allerlei methoden en tactieken overgenomen uit de 
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Verenigde Staten zonder echter het normatieve kader dat er in de VS bijhoort. Om deze redenen was een 
analyse van de VS gewenst' (p. 80). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
42 auteur: 'De jurisprudentie [van het EHRM, AO] is het verst ontwikkeld en het meest invloedrijk geweest 

op het terrein van het afluisteren van telefoongesprekken. Hierbij maakt hij een paar kanttekeningen met 
het oog op de vergelijking met de VS. In de eerste plaats is er nog geen Straatsburgse jurisprudentie over 
het afluisteren van niet-telefonische gesprekken. In de tweede plaats ziet men verschillen in acceptatie van 
bepaalde methoden tussen de jurisprudentie van het EHRM en het Supreme Court. Het registreren van 
telefoonnummers wordt door het Supreme Court niet, maar door EHRM wel als schending van de privacy 
gezien. Ten derde bestaat over infiltratie slechts één grote zaak (de Lüdi-zaak) waarin het Hof tot de 
conclusie kwam dat er geen sprake is van schending van art. 8 EVRM omdat iemand die zich op het crimi
nele pad begeeft er rekening mee moet houden dat er een undercover-agent zijn pad kan kruisen. Een 
vierde kanttekening is dat over observatie slechts één zaak bestaat die voor de Europese Commissie, maar 
niet voor het Hof gekomen is' (p. 81). 
interveniënt: 'Zijn vraag luidde echter of op basis van deze vergelijking de conclusie kan worden getrokken 
dat men in de VS verder is met de normering van het informatieve onderzoek dan in Europa. Het Ameri
kaanse Supreme Court en het EHRM nemen immers verschillende posities in. Het zou kunnen zijn dat de 
normering in de eerste plaats op het niveau van de lidstaten plaatsvindt en dat het EHRM als een soort aan
vulling dienst doet. Juist op de terreinen waar het EHRM niet spreekt, zou op grond van deze redenering 
de normering uitermate helder kunnen zijn. Het beeld wordt scheef getrokken door alleen de rechtspraak 
van het EHRM te plaatsen tegenover zowel de jurisprudentie van het Supreme Court als de federale 
wetgeving en de richtlijnen van de FBI' (p. 83). 
interveniënt: 'Zijn eerste opmerking sluit aan bij die van [...] over de vergelijkbaarheid van het Supreme 
Court en het EHRM. De preadviseur heeft gesproken over een vervolgonderzoek waarin hij de verschillen
de Europese landen zal gaan bestuderen. Zeker ook in een dergelijk onderzoek is het van belang de 
institutionele relatie enerzijds tussen het Straatsburgse Hof en anderzijds de hoogste gerechten in de 
geselecteerde landen in beschouwing te nemen' (p. 83). 
auteur: '[...] benadrukt — [...] — dat zijn opvatting dat de jurisprudentie van het Supreme Court nuttig is 
voor en misschien belangrijker is dan de opvattingen in Europa, gebaseerd is op de vergelijking met de 
Straatsburgse jurisprudentie. Hij wil zeker niet beweren dat in de lidstaten niet een aantal voorbeelden van 
wetgeving en jurisprudentie zijn die verder gaan dan de Amerikaanse normering. De bestudering van de 
regelgeving van de lidstaten vormt dan ook een noodzakelijke aanvulling op de hier verrichte vergelijking. 
De enkele behandeling van de jurisprudentie van het EHRM stelde hem bij het trekken van conclusies voor 
de noodzaak zich te beperken tot bepaalde abstracties. Hij is het wel eens met [...] dat in de praktijk het 
verschil tussen het Supreme Court en het EHRM minder groot is dan de institutionele verschillen doen 
vermoeden' (p. 84). 

Studie nr. XXXVII 

Algemene gegevens 
1 Mr. N. Verheij 
2 Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter 
3 1994 
4 Geschriften van de NVVR nr. 50 
5 Geschriften van de NVVR nr. 51, p. 86-95. 
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Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
lb 'Daartegenover staat dat de tweedeling tussen burgerlijke en administratieve rechters niet alleen in Neder

land, maar in vele westerse landen sedert jaar en dag bestaat. In al die landen wordt het beginsel van de 
tweedeling door vooraanstaande geleerden verdedigd, en in sommige landen heeft het zelfs de status van 
constitutioneel beginsel. Dat doet vermoeden dat er toch meer aan de hand is dan alleen maar bureau
cratisch gedrag. Het is, naar ik hoop, tevens voldoende reden om een pre-advies te wijden aan een 
rechtsvergelijkende beschouwing over de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuurs
rechter' (p. 3). 

B Onderwerp 
2 titel: 'Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter' 

'Met die paar marmeren zinnen is het achterliggende thema van dit pre-advies neergezet. Voor betrekkin
gen tussen de staat en zijn burgers gelden andere regels dan voor betrekkingen tussen burgers onderling, 
althans wanneer de staat in zijn publieke hoedanigheid handelt. De inhoud van die regels wordt bepaald 
door "les besoins du service", maar ook door het zoeken naar een evenwicht tussen publieke en private 
belangen' (p. 1). 

3a 'Deze bevoegdheidsverdeling is uiteraard maar één aspect van het veelkoppige en immer fascinerende 
vraagstuk van de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Ik kan noch wil dat vraagstuk hier in zijn 
volle omvang behandelen. Overeenkomstig de opdracht van de Vereniging beperk ik mij tot de formele 
kwestie van de bevoegdheidsverdeling. Maar ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat op de achtergrond 
steeds de materiële vraag speelt waaróm voor de staat een ander recht zou moeten gelden dan voor de bur
ger' (p. 3). 

4c juridisch probleem: bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter 
5b 'Overeenkomstig de opdracht van de Vereniging beperk ik mij tot de formele kwestie van de 

bevoegdheidsverdeling. Maar ik hoop duidelijk te hebben gemaakt dat op de achtergrond steeds de mate
riële vraag speelt waaróm voor de staat een ander recht zou moeten gelden dan voor de burger. [...] Willen 
we de bevoegdheidsverdeling beoordelen aan de hand van de maatstaf van een goede dienstverlening door 
de rechter, dan komen we toch telkens weer terug bij de vraag, wat het nu eigenlijk uitmaakt of Agnès 
Blanco door een staatskar of een particuliere kar werd overreden' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland 
7a 'Italië, de Spaanstalige en de Scandinavische wereld en de nieuwe democratieën (of pogingen daartoe) 

beoosten de Elbe' (p. 4); 'Verenigde Staten van Amerika' 
7b niet-westerse landen (islamitische landen): 'In de eerste plaats moest het gaan om westerse landen. [...] 

Misschien kennen islamitische landen ook wel een bevoegdheidsverdelingsprobleem, maar dat is dan een 
ander probleem dan het onze' (p. 4). 

8 ja (in aparte paragraaf: 'Te behandelen rechtsstelsels') 
9 positief en negatief 
IIa 'In de eerste plaats moest het gaan om westerse landen. Van andere weet ik niets, behalve dan dat het 

probleem van de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke en bestuursrechter, verbonden als het is met 
uitgangspunten van de westerse staats- en maatschappijleer, zich daar niet op vergelijkbare wijze stelt. Mis
schien kennen islamitische landen ook wel een bevoegdheidsverdelingsprobleem, maar dat is dan een ander 
probleem dan het onze' (p. 4). 

13a 'In de tweede plaats geeft ik er de voorkeur aan mijn rechtsvergelijkende activiteiten te beperken tot rechts
stelsels die ik in hun eigen taal kan bestuderen en landen waarvan ik de cultuur en geschiedenis althans 
enigermate ken. [...]. Dit betekent voor mij een beperking tot rechtsstelsels die zich van een der gemeenlijk 
aan Nederlandse middelbare scholen onderwezen talen bedienen. Het is zeer zeker een verarming dat 
daarmee onder meer Italië, de Spaanstalige en de Scandinavische wereld en de nieuwe democratieën (of 
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pogingen daartoe) beoosten de Elbe buiten het gezichtsveld blijven, maar ik geef er, vrij naar Wittgenstein, 
toch de voorkeur aan te zwijgen over datgene waarover ik niet met voldoende vertrouwen kan spreken. 
Binnen de kring van voor mij leesbare landen heb ik er voor gekozen mij te concentreren op de drie 
grotere landen, enerzijds vanuit de overweging dat het beter is op een beperkter gebied wat dieper te graven 
dan vooral de breedte te zoeken, anderzijds omdat ik mij in die rechtsstelsels al eens eerder heb verdiept, 
en dus over enige achtergrondkennis beschik. Dat laatste is niet het geval bij de Verenigde Staten van 
Amerika; dat land ontbreekt dan ook helaas — ... — in dit pre-advies' (p. 4). 

D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18b 'De vier onderzochte landen blijken het probleem van de bevoegheidsverdeling tussen burgerlijke rechter 

en bestuursrechter op verschillende wijze aan te pakken' (p. 101). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Met betrekking tot de keuze van het Duitse recht stelt de auteur: 'Ik beperk mij hier tot het federale recht. 

Dat kan, omdat het landsrecht voor ons onderwerp maar beperkte betekenis heeft' (p. 45). Met betrekking 
tot de keuze van het Engelse recht: 'Dit hoofdstuk gaat niet over het recht van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Het gaat over Engels recht. Dat geldt sinds 1535 ook in Wales,..." 
(p. 73). 

D Methode 
27c 2In het hoofdstuk 'Vergelijking' behandelt de auteur de volgende onderwerpen: uitgangspunten, vemieti-

gingsacties, overeenkomsten, niet-contractuele aansprakelijkheid, wil de echte overheid opstaan [de afbake
ning van het begrip overheid, en de afgrenzing tussen het publiekrechtelijk en het privaatrechtelijk handelen 
van de overheid], en de gewone rechter. 

'De vraag dringt zich dus op, of een één-loket-benadering ook mogelijk zou zijn. [...] We moeten ons 
afvragen, of de scheiding in de huidige tijd nog een nuttige maatschappelijke functie vervult. 
Laat ik voorop stellen dat die discussie alleen in Nederland enige praktische betekenis heeft' (p. 104). 

E Oordeel auteur over resultaat 

Debat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 

D Methode 
38 auteur: 'In het preadvies heeft hij bij de behandeling van de competentieverdeling met opzet als eerste hel 

Franse recht besproken. In Frankrijk bestond namelijk aanvankelijk een heel eenvoudig uitgangspunt: 'de 
rechter gaat niet over de overheid'. Maar deze formulering roept al meteen twee problemen op. Het eerste 
probleem is de vraag wie nu precies de overheid is. Het tweede probleem is de vraag of alles wat de 

De auteur hanteert als uitgangspunt het juridische probleem van de bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en 
bestuursrechter. 

356 



BIJLAGE 4 

overheid doet aan de controle van de gewone rechter moet worden onttrokken. Deze problemen komen in 
alle besproken stelsels terug' (p. 86). 
auteur: 'Hij zegt dat hij heeft overwogen de stelsels per thema (bijv. administratieve contracten en vernieti
gingsacties) te behandelen. Dit was echter niet goed mogelijk omdat, zoals hij ook in het preadvies heeft 
laten zien, de manier waarop men de problemen in de verschillende stelsels aanpakt zó met de eigen 
geschiedenis van elk van die landen verweven is dat het noodzakelijk is de onderdelen in onderling ver
band te zien' (p. 90). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Met betrekking tot de opmerking van dhr. Verheij dat er eigenlijk geen oplossing is voor de 

problematiek, stelt [...] dat uit het preadvies blijkt dat in dit geval maar in beperkte mate van rechtsvergelij
king gebruik kan worden gemaakt en dat men zich moet realiseren dat we in Nederland voor een Neder
landse oplossing staan' (p. 88). 
interveniënt: 'Daar moet ogenblikkelijk aan toegevoegd worden dat de preadviseur zich niet heeft beperkt 
tot een vlakke beschrijving, maar veel moeite heeft gedaan om de achterliggende redenen van de competen
tieverdeling in het buitenland aan te geven. Aldus verkrijgt de lezer een goed inzicht in het buitenlandse 
recht — en daarmee ook een nader zicht op het eigen recht' (p. 89). 
auteur: 'Aardig is om te zien dat sinds men zich in Engeland met deze vraagstukken is gaan bezighouden, 
men tegen dezelfde problemen is aangelopen. Het feit dat ook zij deze vraagstukken niet kunnen oplossen 
terwijl ze de gelegenheid hebben gehad erover na te denken, draagt volgens dhr. [...] bij aan het inzicht 
dat er geen oplossing is' (p. 92). 

41 interveniënt: '[...] complimenteert de preadviseur met zijn fraaie en met vaart geschreven preadvies. Hij 
vindt het een goede rechtsvergelijking. De keuze voor Frankrijk, Duitsland en Engeland acht hij zeer 
verantwoord. Hij vraagt zich alleen af waarom de preadviseur België niet heeft gekozen' (p. 88). 
auteur: '[...] zegt met betrekking tot het buiten beschouwing laten van het Belgische recht dat hij van 
mening is dat alleen zinvol rechtsvergelijking bedreven kan worden wanneer men zich vrij breed in een 
rechtsstelsel verdiept heeft. En terwijl hij zich reeds bij eerdere gelegenheden in de rechtsstelsels van 
Frankrijk, Duitsland en Engeland en hun achtergronden had verdiept, heeft hij dat nooit met het Belgische 
recht gedaan' (p. 88). 
interveniënt: 'Anders dan [...] wil ik de preadviseur niet vragen waarom hij er niet nog een stelsel bij 
betrokken heeft, maar of het recht van Engeland en Wales (hoe goed ook beschreven) niet beter buiten de 
vergelijking had kunnen blijven. 
Uit de beschrijving van de preadviseur blijkt dat in het Engelse recht vragen moeten worden beantwoord 
die niet essentieel verschillen van die waarvoor wij ons geplaatst zien. Dat is ook niet zo verwonderlijk. 
De structuur {'if any') van het Engelse rechtsstelsel en zijn instituties verschilt echter hemelsbreed van de 
onze; mijn indruk is dat de Engelse juristen in die structuur ook veel minder geïnteresseerd zijn dan in de 
pragmatiek van de oplossing en de mate waarin door die concrete oplossing het rechtsgevoel wordt 
bevredigd. Daarin ligt ook een verklaring voor het ontstaan voor het verschijnsel 'equity' in het Engelse 
recht en wellicht ook voor de vele anomalieën die de preadviseur in de jurisprudentie signaleert. 
Het kan zijn dat ik te veel vanuit mijn eigen continentaal-europese 'denkraam' redeneer (en daardoor 
mijzelf als rechtsvergelijker diskwalificeer), maar ik denk dat wij — ook in misschien wel juist in het 
bijzonder bij het bedrijven van rechtsvergelijking — juist in die structuur geïnteresseerd zijn. Een aanwijzing 
voor diezelfde houding bespeur ik bij de preadviseur ook als hij (...) een 'hoofdlijn' van het Engelse recht 
in voor Nederlandse juristen bekende termen en in een dito regelstructuur probeert samen te vatten (p. 99)' 
(p. 91). 
auteur: 'Op de vraag of het Engelse recht niet beter buiten de vergelijking had kunnen blijven, antwoordt 
dhr. Verheij dat de vergelijking met het Engelse recht wel degelijk leerzaam is. Hij onderschrijft de 
opmerking van dhr. [...] dat zijn beschrijving van het Engelse recht op blz. 99 voor een Engels jurist niet 
direct herkenbaar zal zijn. Hij heeft zich echter wel degelijk gebaseerd op Engelse literatuur waarin pogin
gen tot systematiseringen niet vreemd zijn. In Engeland is echter de afstand tussen doctrine en rechtspraak 
vele malen groter dan in Nederland. Vooral de rechtspraak is pragmatisch georiënteerd. Dit neemt echter 
niet weg dat, misschien niet expliciet of uitgewerkt, er toch bepaalde noties worden gehanteerd. Aardig is 
om te zien dat sinds men zich in Engeland met deze vraagstukken is gaan bezighouden, men tegen dezelfde 
problemen is aangelopen. Het feit dat ook zij deze vraagstukken niet kunnen oplossen terwijl ze de gele-
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genheid hebben gehad erover na te denken, draagt volgens dhr. Verheij bij aan het inzicht dat er geen 
oplossing is' (p. 92). 
interveniënt: 'Hij meent in tegenstelling tot dhr. [...] dat de vergelijking met het Engelse recht zeer leer
zaam is. Een land dat ook interessant vergelijkingsmateriaal zou hebben opgeleverd is Denemarken. In het 
Deense stelsel kent men namelijk geen administratieve rechter en het zou interessant geweest zijn om te 
kijken of dit nu wel of niet goed werkt. [...] Hij meent nu dat het Deense systeem een ondersteuning biedt 
voor het pleidooi van de preadviseur voor integratie van het procesrecht in Nederland' (p. 94). 

antwoord auteur: 'In antwoord op de eerste vraag van [...] zegt [de auteur] dat zijn gebrek aan kennis van 
de Deense taal een belemmering vormt voor de bestudering van het Deense rechtsstelsel' (p. 94). 

Studie nr. XXXVIII 

Algemene gegevens 
1 C. Brants en S. Field 
2 Participation Rights and Proactive Policing. Convergence and Drift in European Criminal Process 
3 1995 
4 Geschriften van de NVVR nr. 51 

5 Geschriften van de NVVR nr. 53, p. 124-133 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 
la '[Here we narrow our comparative viewpoint to two jurisdictions, those of England and Wales and the 

Netherlands, the former having the highly developed participation rights of an adversarial system, the latter 
having experienced a spectacular manifestation of the problems of proactive policing.] We hope that the 
comparison will serve to illustrate the fundamental tension between the two' (p. 5). 

lb 'One way of approaching the question of what the apparent convergence of legal systems may entail, is 
comparative study. Comparing legal systems — as opposed to examining each separately and noting 
similarities and comparable situations — involves questioning one's assumptions and received wisdoms 
about one's own system as much as the foreign comparator. Only then can one understand why specific 
systems of criminal procedure should operate as they do and uncover the ideologically, socially and histori
cally determined factors that give each its own tenuous logic and ability to pursue the aims of criminal 
justice. Such an exercise not only makes sense in the light of national tendencies to procedural reform, but 
also seems more necessary than ever given the development of systems of law enforcement and criminal 
procedure at an international and supra-national level' (p. 2-3). 

B Onderwerp 
2 'This volume examines the issue of convergence in criminal procedure in Europe from a comparative 

perspective, ...' (p. 3). 
3a '..., focussing on the implications of a development in policing (proactive investigation) that seems likely 

to affect much of Europe, and a tendency in criminal procedure (the rise of participation rights) which is 
often seen as the most likely transport from one system (the adversarial) to the other' (p. 3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6a 'Europe', 'England and Wales', 'the Netherlands' 
8 ja 
9 positief 
1 ia 'Here we narrow our comparative viewpoint to two jurisdictions, those of England and Wales and the 

Netherlands, the former having the highly developed participation rights of an adversarial system, the latter 
having experienced a spectacular manifestation of the problems of proactive policing' (p. 5). 
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D Methode 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
18c maatschappelijk probleem: balans rechten verdachte en effectief informatief onderzoek 
19c Hoe kan het recht zorg dragen voor een juiste balans tussen de rechten van de verdachte en een effectief 

informatief onderzoek? 

C Selectie rechtsstelsels 
20 In 'The move toward participation rights in Europe' wordt 'Continental Europe' tegenover 'England and 

Wales' geplaatst. Aan de orde komen naast Nederland en Engeland / Wales de volgende rechtsstelsels: 
België, Portugal, Frankrijk, Italië. 

21 impliciet 
22 positief 
24b 'Belgium is the obvious example of what could be called the 'kicking and sceaming' mode of reform' (p. 

20). 'Elsewhere, reform has sometimes been part of a major revision of Criminal Codes of Procedure, with 
increased participatory rights as their central theme. This, most noticeably has been the case in recent years 
in Portugal, France and Italy' (p. 20). 

D Methode 
27c Als uitgangspunt dient een maatschappelijk probleem: balans rechten verdachte en effectief informatief 

onderzoek. De behandeling van de gekozen rechtsstelsels geschiedt niet volgens eenzelfde stramien. 

Oordeel auteur over resultaat 

A Doel 

B Onderwerp 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: 'In the descriptive part of the book the authors look at the trends in those parts of Europe with 

which they are familiar' (p. 124). 

D Methode 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 auteur: 'In a sense the preadvies poses more questions than it answers. The authors think there are no 

obvious answers to this tension between participation rights and proactive policing' (p. 125). 
auteur: 'Furthermore, Mr Field stated, although a solution has not been found, he has learned a lot from 
the comparison of the systems, e.g. that one of the great disadvantages of the adversarial system is that 
there is no pre-trial judicial figure who can determine questions of disclosure. This is extremely proble
matic because it means that ultimately the decision is made by the prosecution or the defence' (p. 130). 

Debat 
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Studie nr. XXXIX 

Algemene gegevens 
1 Prof. mr. C.C. van Dam 
2 Aansprakelijkheid voor nalaten. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar plaats en inhoud van zorgvul

digheidsnormen die verplichten tot een doen 
3 1995 
4 Geschriften van de NVVR nr. 52 

5 Geschriften van de NVVR nr. 53, p. 115-123 

Analyse tekst 

Inleiding/Verantwoording 

A Doel 

B Onderwerp 
2 'Spiegelbeeldig moest het gaan om de op het ongeschreven recht gebaseerde verplichtingen om te doen' 

(p. 1). 'In dit preadvies gebruik ik 'aansprakelijkheid voor nalaten', verplichtingen om te doen' en 'zorg
vuldigheidsnormen die verplichten tot een doen' als synoniemen' (p. 1, nt. 3). 

3a in aparte paragraaf 'Afbakening en plan van behandeling' (p. 2-3). 'De nadruk in dit preadvies ligt op de 
verplichtingen om te doen die kunnen worden gebaseerd op het ongeschreven recht' (p. 2). 
'In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun 
onderlinge verhouding centraal: de Engelse 'tort of negligence', de Franse 'responsabilité du fait personnel' 
(art. 1382 en 1383 CC), de Duitse 'unerlaubte Handlung' (§823 BGB) en de Nederlandse 'onrechtmatige 
daad' (art. 6:162 BW). Ik ga er daarbij vanuit dat in deze algemene regels steeds een zorgvuldigheidsnorm 
herkenbaar is en dat schending van die norm het centrale vereiste voor de persoonlijke aansprakelijkheid 
is. In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor ver
plichtingen om te doen. Dit betekent, dat wettelijke (geschreven) veiligheidsnormen en bijzondere aanspra-
kelijkheidsregels grotendeels buiten beschouwing zullen blijven. Daarbij zal ik mijn aandacht vrijwel geheel 
richten op de aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade, ook al kunnen de gegevens uit dit preadvies 
ook worden beproefd bij de verplichtingen om te doen, die strekken tot bescherming van derden tegen 
zuivere vermogensschade' (p. 2-3). 

4b juridisch probleem: 'In de §§ 1.2 tot en met 1.5 wordt geïnventariseerd welke plaats de aansprakelijkheid 
voor nalaten in elk rechtssysteem inneemt' (p. 3). 

5a 'In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor verplich
tingen om te doen' (p. 2-3). 

C Selectie rechtsstelsels 
6b Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland ('In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het 

ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun onderlinge verhouding centraal: de Engelse 'tort of negligen
ce', de Franse 'responsabilité du fait personnel' (art. 1382 en 1383 CC), de Duitse 'unerlaubte Handlung' 
(§ 823 BGB) en de Nederlandse 'onrechtmatige daad' (art. 6:162 BW)' (p. 2)) 

7a Belgisch recht 
8 ja 
9 negatief expliciet, positief impliciet 
13a 'Om praktische reden (het tijdsbestek waarbinnen dit preadvies moest worden afgerond) blijft, evenals in 

mijn dissertatie, het Belgische recht buiten beschouwing; ...' (p. 2, nt. 5). 

D Methode 
14b 'In dit preadvies staan de nationale kathedralen van het ongeschreven aansprakelijkheidsrecht in hun onder

linge verhouding centraal: de Engelse "tort of negligence", de Franse "responsabilité du fait personnel" (art. 
1382 en 1383 CC), de Duitse "unerlaubte Handlung" ( § 823 BGB) en de Nederlandse "onrechtmatige 
daad" (art. 6:162 BW). Ik ga er daarbij vanuit dat in deze algemene regels steeds een zorgvuldigheidsnorm 
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herkenbaar is en dat schending van die norm het centrale vereiste voor de persoonlijke aansprakelijkheid 
is. In dit preadvies zal ik nagaan of en in hoeverre deze zorgvuldigheidsnormen grond bieden voor ver
plichtingen om te doen' (p. 2-3). 
'In de §§ 1.2 tot en met 1.5 wordt geïnventariseerd welke plaats de aansprakelijkheid voor nalaten in elk 
rechtssysteem inneemt. Na deze uiteenzetting volgt in § 1.6 een eerste conclusie, waarin de vraag wordt 
beantwoord wat precies onder verplichtingen om te doen moet worden verstaan. Hoofdstuk 2 bevat uiteen
zettingen over een aantal dwarsverbanden' (p. 3). 

Uiteenzetting/Conclusie 

A Doel 

B Onderwerp 
17a 'Daarbij heb ik bewust een aantal onderwerpen, die hier aan de orde hadden kunnen komen, buiten be

schouwing gelaten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mogelijkheden tot beperking of uitsluiting van de 
aansprakelijkheid (...), de eigen schuld (...) en de interne draagplicht (...)' (p. 104). 

C Selectie rechtsstelsels 
20 Onder 'Engeland' komt in een aparte paragraaf ook het recht van de VS aan bod 

D Methode 
27b 'Uit de voorafgaande paragrafen kan worden afgeleid, dat in alle rechtsstelsels wordt aangenomen dat 

iemand aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van een gevaar, dat hij niet zelf in het leven heeft geroe
pen. Voor aansprakelijkheid is dan veelal wel noodzakelijk, dat er sprake is van een bijzondere relatie; in 
het kader van dit onderzoek onderscheid ik een viertal van dergelijke relaties: 
a. een relatie met de onroerende zaak waar het gevaar zich manifesteert; 
b. een relatie met de roerende zaak die het gevaar 'veroorzaakt'; 
c. een relatie met de dader, 
d. een relatie met het slachtoffer. 
Het gaat in deze vier categorieën van gevallen om 'gewoon nalaten': ook al heeft men de gevaarlijke 
situatie niet zelf in het leven geroepen, men is er door de bestaande relatie op enigerlei wijze bij betrokken 
en er derhalve (mede) verantwoordelijk voor. Deze categorieën van relaties, die elkaar deels kunnen 
overlappen, onderwerp ik in de §§ 2.1 tot en met 2.4 aan een nader onderzoek. 
Ook als men niet actief betrokken is geweest bij het ontstaan van de gevaarssituatie en er evenmin sprake 
is van een bestaande relatie, kan het ongeschreven recht toch een verplichting om te doen meebrengen. Te 
denken valt hier met name aan reddingsacties en meer in het algemeen aan het ingrijpen in noodsituaties. 
Op deze gevallen van 'zuiver nalaten' ga ik in § 2.5 nader in' (p. 48). 

27c De hoofdcategorieën worden onderverdeeld in concrete deelgebieden zoals: gebouwen en terreinen; wegen; 
natuurgebieden etc. 

E Oordeel auteur over resultaat 
28b 'Hoewel Engeland, Duitsland, Frankrijk en Nederland verschillende rechtssystemen kennen en om die reden 

tot de formele belangstelling voor zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen uiteenloopt, blijkt 
het probleem zich feitelijk in alle landen vrijwel op dezelfde schaal voor te doen. Rechtspolitiek gezien 
is het daarom gewenst en rechtsvergelijkend is het mogelijk om te komen tot een gezamenlijke bezinning 
op de aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 104). 
'In dit preadvies heb ik, mede aan de hand van rechtsvergelijkende gegevens, de structuur van het leerstuk 
in kaart gebracht' (p. 104). 

Debat 

Doel 
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32 auteur: 'Doel van het preadvies was om met behulp van rechtsvergelijkend onderzoek structuur in het 
onderwerp aan te brengen en enige richtlijnen te formuleren die houvast kunnen bieden bij de vaststelling 
van aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 115). 

B Onderwerp 
33 auteur: 'aansprakelijkheid voor nalaten' (p. 115). 
34 auteur: 'In het preadvies heeft hij zich beperkt tot die gevallen van 'nalaten' waarbij sprake is van een 

gevaarlijke situatie die iemand verplicht tot ingrijpen ook al is deze situatie niet door hemzelf in het leven 
geroepen' (p. 115). 
'Het onderzoek beperkt zich tot de aansprakelijkheid voor letsel- en zaakschade. De aansprakelijkheid voor 
nalaten in het handelsverkeer, waarbij het vooral gaat om vermogensschade, is buiten beschouwing geble
ven' (p. 115). 
interveniënt: 'De verbintenissen uit een verplichting tot altruïsme krijgen daardoor niet de aandacht die zij 
hier hadden moeten krijgen' (p. 116). 
auteur: 'Op de kritiek dat hij zich meer had moeten richten op het extreme geval van zuiver nalaten, zegt 
Van Dam dat dit onderwerp reeds uitvoerig en prikkelend behandeld is door prof.mr. H.C.F. Schoordijk. 
In dit preadvies heeft hij zich vooral willen richten op het probleem van het gewone nalaten omdat juist 
daarover in de literatuur weinig te vinden is' (p. 116-117). 
interveniënt: 'Verder had hij enige aandacht verwacht voor een rechtsfiguur die wel in de wet voorkomt, 
maar tevens een aantal ongeschreven begrippen hanteert: de zaakwaarneming. De zaakwaarneming betreft 
het zich aantrekken van een belang van een ander. In welke gevallen dient men nu het belang van die 
ander aan te trekken? Dit is volgens [interveniënt] een vraag die in een ruimer perspectief zou moeten 
worden bezien dan in het beperkte kader van de verantwoordelijkheidsrelaties' (p. 118). 
auteur: 'Hij is verder van oordeel dat de zaakwaarneming een figuur is die iets buiten het onderwerp valt. 
Wel is hij het met de interveniënt eens dat het zich aantrekken van de belangen van derden een onderwerp 
is dat ook in het preadvies behandeld had kunnen worden. Bij zaakwaarneming gaat het echter niet om een 
verplichting maar om een bevoegdheid' (p. 118). 

36 auteur: 'In welke gevallen kunnen dergelijke situaties tot aansprakelijkheid leiden?' (p. 115). 

C Selectie rechtsstelsels 
37 auteur: '[...] heeft in zijn preadvies, sprekende over de aansprakelijkheid en de zorgplicht van de weg

beheerder, het Franse recht vermeden omdat daar het normenstelsel op een ander terrein ligt dan in de 
andere landen die hij behandelt' (p. 117). 

D Methode 
38 auteur: 'Om deze vraag [vraag 5a] te beantwoorden heeft hij vier verantwoordelijkheidsrelaties onder

scheiden. Dit zijn relaties die een bepaalde zorgplicht meebrengen. Schending van deze zorgplicht kan 
leiden tot aansprakelijkheid. In de eerste plaats onderscheidt hij een verantwoordelijkheidsrelatie ten 
opzichte van een onroerende zaak, de plaats waar het ongeval zich voordoet. Men zou hier kunnen spraken 
van 'gastheeraansprakelijkheid'. Ten tweede bestaat er een verantwoordelijkheid ten opzichte van roerende 
zaken. In het preadvies is Van Dam slechts summier op deze relatie ingegaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om een auto waarmee niet door de eigenaar, maar door een derde schade wordt veroorzaakt. De derde en 
vierde verantwoordelijkheidsrelatie die de preadviseur onderscheidt, hebben betrekking op respectievelijk 
daders en slachtoffers. Van Dam geeft één voorbeeld voor beide categorieën: [...]. Naast de verplichtingen 
die voortvloeien uit de genoemde verantwoordelijkheidsrelaties, bestaat er nog een andere categorie 
verplichtingen om te doen: de zogenaamde gevallen van zuiver nalaten; veelal gaat het daarbij om red-
dingsgevallen. In dit soort gevallen ontbreekt een voorafgaande verantwoordelijkheidsrelatie' (p. 115). 

E Oordeel auteur/interveniënt over resultaat 
39 interveniënt: 'Tot nu toe is aan het onderwerp 'aansprakelijkheid voor nalaten' (te) weinig aandacht 

besteed. Er is hieromtrent weinig jurisprudentie te vinden. Dan loont het des te meer om rechtsvergelijkend 
onderzoek te doen. Voor velen — ... — is dat bezwaarlijk [...]. Degenen waarop ik nu doel kunnen zich 
echter gelukkig prijzen met dit fraaie pre-advies: het brengt ze een stuk verder' (p. 121). 
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interveniënt: 'De verdienste van het preadvies van Van Dam ligt volgens [inetveniënt] in het feit dat het 
structuur aanbrengt in de verschillende bestaande verplichtingen' (p. 123). 

40 interveniënt: 'Vervolgens wil ik nog opmerken dat het een hoogst actueel onderwerp betreft' (p. 122). 
42 interveniënt: 'Ik wil opmerken dat de door Van Dam gekozen opbouw van het preadvies een gelukkige 

is. Terecht heeft hij ervoor gekozen eerst aandacht te besteden aan de plaats van de zorgvuldigheidsnormen 
die verplichten tot een doen om vervolgens aandacht te besteden aan de inhoud daarvan. In feite is er 
sprake van een algemeen deel en een bijzonder deel' (p. 119). 
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