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Bijlage 6 

Verkorte omschrijvingen doeleinden (Geschriften NVVR) 

Verkorte omschrijvingen van het doel van de rechtsvergelijking in het onderzoek (tabel A 
en B) en een verkorte weergave van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsver
gelijking in het onderzoek (tabel C). 

Tabel A: Verkorte weergave doel-omschrijvingen 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede, derde en vierde kolom bevatten achtereenvol
gens de verkorte weergaven van de doelen uit de inleiding, de uiteenzetting en/of conclusie en het debat. Voor 
iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impliciete of expliciete uitspraak gaat. Bovendien heb 
ik voor iedere verkorte weergave met afkortingen aangeduid of de woorden letterlijk uit de tekst van de auteur (of 
de uitspraak van de interveniënt) zijn overgenomen, of het om een omschrijving van de tekst van de auteur/interve-
niént gaat of dat het mijn interpretatie van de tekst van de auteur/interveniënt betreft. In de derde kolom heb ik 
bovendien aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de auteur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 

e.r. eigen recht 
E expliciet 
i interveniënt 
I impliciet 
intp interpretatie 
lett letterlijk 
Ne Nederland(s(e) 
nvt niet van toepassing 
omsv omschrijving 
p preadviseur 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 

niet aanwezig 

I - I/intp \ inspiratie voor v.e.r. E/omsv \ p: inspiratie voor 
v.e.r., verruiming horizon, 
rvgl gegevens vormen 
geen absoluut argument 

n - E/omsv \ beter inzicht e.r. -

in - - -

IV E/omsv \ beter inzicht in 
probleem 
\ v.e.r. (wetgeving) 

- nvt 

V I/omsv \ hulp wetgeving & 
toepassing toekomstig e.r. 

I/omsv \ bezinning wetgever 
over bepaalde regeling 

nvt 

VI E/omsv \ lering voor e.r. idem Inleiding -
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BIJLAGE 6 

VII - I/omsv \ verbetering recht 
onderzochte stelsels 

-

VIII E/omsv \ verruiming inzicht 
in vraagstuk e.r. 
I/omsv \ bijstellen doctrine 

- -

IX E/omsv \ (intern doel?) gids 
zakenlui en onderzoekers 
I/intp \ hulp bij harmoni
satie van het recht 

E/omsv \ ordening 

X - - -

XI I/omsv \ voorstellen tot 
v.e.r. 

- -

XII E/omsv \ bijdrage Ne dis
cussie over het onderwerp 
van het onderzoek, twijfel 
over nut voor wetgeving en 
rechtspraktijk 

xni - I/omsv \ v.e.r.: lacune invul
len; toetsing wetsontwerp 

E/omsv \i: v.e.r. 

XIV E/omsv \ wijzen op belang 
rvgl voor konsumenten
recht: lering trekken voor 
e.r.; geen rechtstreekse 
bijdrage ontwikkeling kon
sumentenrecht 

I/intp \ aanbevelingen voor 
Ne recht 

XV E/omsv \ toetsing, evaluatie 
wetsontwerp E/lett \ rôle 
éducatif 

I/intp \ evaluatie vooront
werp 

-

XVI E/omsv \ inspireren Ne 
discussie over het onder
werp van het onderzoek 

I/omsv \ inzicht in probleem 
verschaffen \ basis discussie 
tot oplossing probleem in Ne 

-

XVII I/omsv \ lering trekken voor 
e.r. 

- -

XVIII E/omsv \ bijdrage Ne dis
cussie over noodzaak en 
vorm onderwerp \ lering 
trekken voor e.r. (wetge
ving en rechtspraktijk) 

bijdrage discussie over juist
heid Ne bepaling 

E/omsv \ i: v.e.r, 
lering uit buitenlands recht 
(onvolkomenheid eigen 
regeling) 

XIX E/lett \ lering trekken ten 
behoeve van het e.r. \ be
zinning op ons (...) recht 

idem inleiding nvt 

XX I/intp \ academisch - nvt 
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XXI I/omsv \ vraagstuk onder I/omsv \ verrijking van het nvt 
aandacht Ne publiek bren Ne rechtsdenken, ontvanke
gen (zichtbaar maken pro lijk maken voor nieuwe 
blematiek) denkwijzen \ v.e.r., navol

ging voorbeeld buitenland 

XXII I/omsv \ v.e.r.: nagaan of 
en hoe e.r. aangepast of 
veranderd moet worden 

- nvt 

xxni I/intp \ lering trekken voor I/intp \ v.e.r. (paar nvt 
e.r. voorstellen tot overname 

buitenlandse oplossing) 

XXIV E/lett \ 'verticale rvgl' \ I/intp \ toetsing nationale nvt 
omsv toetsing nationale verwerkelijking van interna
praktijk aan internationale tionale rechtsnormen, verkla
normen ring afwijkingen 

XXV E/lett \ verwijden van de I/intp \ lering trekken uit nvt 
horizon (m.b.t. onderhavige buitenlands recht 
materie) 
I/omsv \ toetsing (wets)-
voorstellen: aan het licht 
brengen lacunes en bezwa
ren 

XXVI I/lett \ voorstellen doen tot I/omsv \ evaluatie en verbe nvt 
verbetering van het Ne tering (wordend) Ne recht 
...recht 

XXVII I/omsv \ verbetering inzicht 
in recht vergeleken sys
temen 

- -

XXVIII I/omsv \ inspiratie voor 
oplossing probleem Ne 

I/intp \ inzicht e.r. nvt 

XXIX X I/intp \ v.e.r. (aanbevelingen) nvt 

XXX E/intern doel 
I/intp \ academisch 

idem inleiding -

XXXI I/omsv \ lering trekken van _ E/omsv \ p: lering trekken 
en voor de te bestuderen voor eigen systeem 
stelsels 

XXXII nvt - -

XXXIII - I/omsv verbetering inter EUett \ i: verbetering van 
pretatie e.r. het Ne recht \ p: betere 

kennis van het Ne recht 
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XXXIV E/... \ (l)\lett kennisver
meerdering, (2)\omsv bij
drage discussie Ne wetsont
werp 

E/intp \ academische 
nieuwsgierigheid 
(nevendoel) 

E/lett \ p: (I) bevrediging 
wetenschappelijke nieuws
gierigheid, (2) verzamelen 
nuttige informatie voor Ne 

XXXV I/omsv \ beter begrip e.r., 
v.e.r. 

- -

XXXVI I/lett \ uitwerking maat van 
vergelijking 

- -

XXXVII I/intp \ lering trekken voor 
vraagstuk 

- -

XXXVIII E/omsv \ illustreren span
ning tussen twee typen 
procedures \ I/omsv inzicht 
verschaffen 

" • 

XXXIX - - E/lett \ structuur in het on
derwerp aanbrengen 

Tabel B: Overzicht van de verkorte omschrijvingen van de doelen in alfabetische volgorde 

De verkorte omschrijvingen zijn overgenomen uit tabel A en zijn dus ofwel direct afkomstig uit de oorspronkelijke 
tekst van de auteur of geven een omschrijving dan wel interpretatie daarvan. 

aanbevelingen voor Nederlandse recht 

basis verschaffen aan discussie tot oplossing probleem in Nederland (XVI) 
beter begrip eigen recht (XXXV) 
beter inzicht eigen recht (II) 
beter inzicht in probleem eigen recht (IV) 
bezinning op ons recht (XIX) 
bezinning wetgever over bepaalde regeling (V) 
bijdrage discussie Nederlands wetsontwerp (XXXIV) 
bijdrage discussie over juistheid Nederlandse bepaling (XVIII) 
bijdrage Nederlandse discussie over het onderwerp van het onderzoek(XII) 
bijdrage Nederlandse discussie over noodzaak en vorm onderwerp (XVIII) 
bijstellen doctrine (VIII) 

evaluatie wordend Nederlands recht (XXVI) 

hulp bij harmonisatie van het recht (IX) 
hulp wetgeving en toepassing toekomstig eigen recht (V) 

illustreren spanning tussen twee typen procedures (XXXVIII) 
inspiratie voor oplossing probleem Nederland (XXVIII) 
inspiratie voor verbetering eigen recht (I) 
inspireren Nederlandse discussie over het onderwerp van het onderzoek (XVI) 
inzicht eigen recht (XXVIII) 
inzicht in probleem verschaffen (XVI) 
inzicht verschaffen (XXXVIII) 
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lering trekken ten behoeve van het eigen recht (XIX) 
lering trekken uit buitenlands recht (XXV) 
lering trekken van en ten behoeve van de te bestuderen stelsels (XXXI) 
lering trekken voor eigen recht (XIV, XVII, XXIII) 
lering trekken voor eigen recht (wetgeving en rechtspraktijk) (XVIII) 
lering voor eigen recht (VI) 
lering trekken voor vraagstuk (XXXVII) 

rôle éducatif (XV) 

toetsing, evaluatie wetsontwerp (XV) 
toetsing wetsontwerp (XIII) 
toetsing wetsvoorstellen: aan het licht brengen lacunes en bezwaren (XXV) 

uitwerking maat van vergelijking (XXXVII) 

verbetering eigen recht (XXXV) 
verbetering eigen recht (aanbevelingen) (XXIX) 
verbetering eigen recht, invullen lacune (XIII) 
verbetering eigen recht, nagaan of en hoe eigen recht aangepast of veranderd moet (XXII) 
verbetering eigen recht, navolging voorbeeld buitenland (XXI) 
verbetering eigen recht (paar voorstellen tot overname buitenlandse oplossing) (XXIII) 
verbetering eigen recht (wetgeving) (IV) 
verbetering interpretatie eigen recht (XXXIII) 
verbetering inzicht in recht vergeleken systemen (XXVII) 
verbetering recht onderzochte stelsels (VII) 
verbetering wordend Nederlands recht (XXVI) 
verrijking van het Nederlandse rechtsdenken, ontvankelijk maken voor nieuwe denkwijzen (XXI) 
verruiming in inzicht vraagstuk eigen recht (VIII) 
voorstellen doen tot verbetering van het Nederlandse recht (XXVI) 
voorstellen tot verbetering eigen recht (XI) 
verwijden van de horizon mbt het onderwerp van het onderzoek (XXV) 

zichtbaar maken problematiek (XXI) 
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Tabel C: Oordelen over het nut van het onderzoek 

De cijfers in de eerste kolom verwijzen naar de studies. De tweede en derde kolom bevatten achtereenvolgens de 
verkorte weergaven van de oordelen over het uiteindelijke nut van de rechtsvergelijking in het onderzoek uit de 
uiteenzetting en/of conclusie en het debat. Voor iedere verkorte weergave wordt aangegeven of het om een impli
ciete of expliciete uitspraak gaat en of deze positief dan wel negatief van aard is. Verder heb ik in de derde kolom 
aangegeven of de uitspraak afkomstig is van de preadviseur of van een interveniënt. 

Gebruikte afkortingen 
e.r. eigen recht 
E expliciet 
ï interveniënt 
I impliciet 
Ne Nederland(s(e) 
neg negatief 
nvt niet van toepassing 
P preadviseur 
pos positief 
rvgl rechtsvergelijking 
v.e.r. verbetering eigen recht 
- niet aanwezig 

I E/pos \ nuttig bestaande inzichten [m.b.t. 
e.r.] te toetsen aan nieuwe tendensen [in het 
buitenland] 

i/E/pos \ rechtvaardiging ontworpen nieuw 
recht + desiderata m.b.t. wordend recht 

II E/pos \ beter inzicht e.r. p/E/pos \ beter zicht op e.r. 'verhelderend' 

ni I/pos \ beter inzicht in rechtstheoretisch 
vraagstuk, aanzet tot overweging v.e.r. 

-

rv I/pos \ aanwijzing oplossingen nvt 

V - nvt 

VI - -

VII E/pos \ belang rvgl blijkt wanneer ontwerp 
regeling getoetst wordt 

il/E/neg \ ontbreekt duidelijke conclusie 
p/E/pos \ voorstellen tot verbetering juridi
sche positie Ne voetballer 
i2/E/neg \ negeert rvgl als rechtsbron 
p/E/pos \ rvgl heeft richting voor Ne recht 
aangewezen 

VIII E/gematigd pos \ het weinige materiaal laat 
niet veel conclusies maar des te meer specu
laties toe 

-

IX - i/E/pos \ overzicht voor wetenschappers en 
praktijkjuristen 

X gematigd pos \ signaleren ontwikkelingen i/E/pos \ toegankelijk maken gegevens 
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XI E/neg \ nauwelijks rechtsvergelijkende be
schouwingen 
I/pos \ persoonlijk veranderd inzicht t.a.v. 
interpretatie eigen recht 

i/E/neg \ aanbeveling overname niet gedaan 
op goede gronden 

XII E/gematigd pos \ rvgl biedt steun voor v.e.r., 
voor sommige onderdelen tijd nog niet rijp \ 
invullen lacune (kleine onderdelen) 

il/E/neg \ valt tegen, tijd nog niet rijp voor 
evaluatie 
i2/E/gematigd pos \ enkele aanwijzingen 
mogelijk 
p/E/gematigd pos \ voorzichtig zijn met 
conclusies trekken 

xra - i/E/pos \ overtuigt dat wettelijke regeling 
gewenst is 

XIV - i/E/pos \ verdienste preadvies mobilisatie 
materiaal 

XV - -

XVI E/pos \ heeft inzicht in probleem verbeterd, 
kan basis discussie verschaffen tot oplossing 
probleem in Nederland 

-

XVII I/pos \ de Ne praktijk kan lering trekken uit 
En & Am praktijk 

-

XVIII - i/p/E/neg \ geen eclatante resultaten (doel 
was lering trekken) 

XIX nvt 

XX E/pos \ mogelijk lering te trekken voor m.n. 
continentale rechters door te kijken naar de 
voordelen van de stijl Engelse oordelen / 
voorstellen tot verbetering rechtsstelsels niet 
realistisch 

nvt 

XXI E/pos \ aanzet gegeven voor dogmatische 
benadering thema (rvgl verschafte het beno
digde gereedschap) 

nvt 

XXII - nvt 

XXIII E/pos \ 'nuttig en waardevol', zonder rvgl 
kan bepaald onderdeel Ne recht niet tot bloei 
komen 

nvt 

XXIV E/pos \ onderzoek heeft geleerd \ incongru-
entie gepretendeerde universaliteit en werke
lijkheid 

nvt 

1 XXV - nvt 

XXVI I/pos \ evaluatie voorstellen tot v.e.r. nvt 

XXVII - -
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XXVIII - nvt 

XXIX I/pos \ rvgl geeft aanleiding tot paar voor
stellen tot v.e.r 

nvt 

XXX E/pos \ aanwijzen ontwikkeling (het denken 
in dogmatische categorieën van het recht 
vermindert duidelijk) 

-

XXXI il/E/pos \ biedt mogelijkheid evaluatie 
wetsvoorstel 
i2/E/neg \ in hoeverre is evaluatie geba
seerd op basis van rechtsvergelijking? 
p/E/pos \ verdieping inzicht in problema
tiek 

XXXII - p/E/pos \ maning tot voorzichtigheid over
neming vreemde rechtsvorm, 
i/E/pos \ nuttig i.v.m. een wording europa 
en decentralisatie 

XXXIII I/pos \ rvgl biedt steun bevinding geen wets
wijziging, wel bezinning doctrine op onder
werp, ontwikkeling oplossingen rechtsprak
tijk 

p/E \ inspiratie juridische oplossing 

XXXIV E/neg \ moeilijk objectieve conclusies te 
trekken 

-

XXXV I/pos \ verandering eigen inzicht, voorstan
ders invoering 

i/I/neg \ in hoeverre is conclusie gebaseerd 
op rechtsvergelijking? 

XXXVI E/gem.pos \ schetsen bieden voldoende hou
vast voor eerste algemene vergelijking 

-

XXXVII i/E/neg \ in dit geval kan maar in beperkte 
mate van rechtsvergelijking gebruik ge
maakt worden 
i/E/pos \ geeft goed inzicht in buitenlands 
en Nederlands recht 
p/E/pos \ bijdrage inzicht dat er geen op
lossing is voor vraagtuk 

XXXVIII - p/E/pos \ veel geleerd van vergelijking 
p/E/neg \ meer vragen opgeroepen dan 
antwoorden gegeven 

XXXIX - i/E/pos \ hulp voor praktijk 
i/E/pos \ structuur aangebracht in vraagstuk 
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