-----:::--::::-----=-=::.L-=-

-'~

::.;:::___-.:::;:------_-------

-

: _ -_:_ ------- I -

RECHTSSOCIOLOGIE, SOCIALE PROBLEMEN EN
BELEID IN BELGIE

door
J.

VAN HOUTTE

Gewoon Hoogleraar U niversiteit Antwerpen (UFSIA en UIA)

INHOUD

I.

OVER DE SOCIOLOGIE

Een empirische sociologie?
Een waardevrije sociologie?
Empirische sociologie een recent verschijnsel in Belgie

II.

OVER DE RECHTSSOCIOLOGIE

Het onderwijs in de rechtssociologie aan Belgische Universiteiten
Onderzoek in de rechtssociologie in Nederlandstalig Belgie
Onderzoek in de rechtssociologie in Franstalig Belgie
Waarom had (heeft) de rechtssociologie het zo moeilijk?
Rechtssociologie, een instrument van het beleid?

III.

LIJNEN VOOR DE TOEKOMST

Perspectief vanuit de burger
Naar een evenwicht tussen het academisch onderzoek en beleidsonderzoek
IV. SLOTBESCHOUWING

393

T~_--===-:::__::::---==

I. OVER DE SOCIOLOGIE

Een empirische sociologie?(l)
1. Over de sociologie liepen en lopen de meningen sterk uiteen. Het
lijkt dan ook nuttig onze visie even toe te lichten. Voor ons kan een
empirisch opgevatte sociologie een bijzonder interessante benadering
van het rechtsverschijnsel vormen. Iedere prewetenschappelijke kennis van een sociaal verschijnsel, ook het recht, wordt immers gekleurd door de vooronderstellingen van degene die de kennis verwerft(2). Belangrijk is een wetenschappelijke (empirische) kennis te
verwerven die zoveel mogelijk abstractie maakt van die veronderstellingen van de kennisverwerver.
Zoals iedere discipline wordt de sociologie (van het recht) gekenmerkt door een referentiekader.
Dit referentiekader bestaat o.i. hierin dat aan de oorsprong van elk
sociologisch onderzoek iets sociaal problematisch ligt(3). Dit is een
situatie in de menselijke betrekkingen, die door een groep als misstand aangevoeld wordt en waaraan men iets wil doen. Het onderzoeksobject staat dus buiten de onderzoeker. De socioloog wordt
geconfronteerd met een concrete vraag uit de sociale werkelijkheid.
Het gaan:lus niet om vrageii mefbetre.Kkiligtofoeuniverseleweflre::.
lijkheid zoals die welke de metafysica of de filosofie probeert te
stellen. Het is een werkelijkheid zoals deelnemers aan het sociaal
gebeuren ze definH!ren en interpreteren terwijl zij zoeken naar een
mogelijke oplossing voor de gerezen problemen.
Van de socioloog wordt dus verwacht dat hij, dank zij zijn opleiding
en technische kennis, het sociaal fenomeen met een zekere afstandelijkheid bestudeert. Hij zal dus trachten het sociaal object te objectiveren. Dat is zijn taak. Als hij het niet zou doen, wie zal het dan wei
doen? Wie anders heeft de vereiste opleiding om dit te proberen?
Vanzelfsprekend zal hij er niet in slagen een perfecte objectivering
te bereiken. De onderzoeker die zelf al be'invloed wordt door waarden, moet zich inderdaad bewegen in een omgeving geladen met
waarden. Dat is nu eenmaal het lot van de socioloog: zich zo goed

(1) Sociologie zal in de uiteenzetting gelijkgesteld worden met empirische sociologie. Voor
niet-empirische benadering staan wijsbegeerte van het recht, rechtspolitiek, sociale theorie.
(2) DuRKHEIM, E., Les Regles de fa Methode sociologique, Paris, PUF, 1956, 31.
(3) Volgens ons is kennis om de kennis alleen geen aanzet tot sociologisch onderzoek.
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problematiek van de waardevrijheid wordt best benaderd via het
onderscheid tussen waardegebondenheid en waarderingsvrijheid, dat
ZIJDERVELD steunend op WEBER en RICKERT heeft proberen in te
voeren. Waardegebondenheid betekent dat de socioloog zich laat
leiden door waarden en dat ook zijn wetenschapsbeoefening erdoor
bei:nvloed wordt. Zo zal de socioloog vanuit zijn betrokkenheid op
waarden bepaalde aspecten en dimensies van de te onderzoeken,
complexe werkelijkheid in het Iicht van de schijnwerpers van zijn
begrippen en ondetzoeksmethoden brengen en weer andere in de
duisternis van het niet relevante Iaten.
Waardegebondenheid is onontkomelijk, het is een kennissociologisch feit. Daarnaast geldt evenwel voor de socioloog de eis van
waarderingsvrijheid. ,Als methodologische eis heeft de waarderingsvrijheid de status van norm; uitspraken over de sociaal-culturele
werkelijkheid die niet vrij zijn van waarderende, op een subjectieve
aangehangen betekeniswereld en waardeschaal gebaseerde oordelen,
mogen en kunnen niet de pretentie hebben wetenschappelijk te zijn.
Waarderende oordelen verplaatsen een uitspraak van een wetenschappelijke context naar een wereldbeschouwelijk referentiekader.
Zij zeggen daar meer over de subjectief aangehangen betekeniswereld
van de desb'etreffende onderzoeker, dan over de subjectief aangehangen- betekel1iswereld v~m-de ond-erzochte(n). Maar de waarderings- --vrijheid is ook een ethische eis: in een cultuur waarin de wetenschap
als werkelijkheidsinterpretatie en als werkelijkheidsverklaring prestige heeft verworven en ook de legitimatiekracht gekregen heeft die in
voor-moderne tijden aan religie en magie was voorbehouden, is het
intellectueel oneerlijk niet-waarderingsvrije werkelijkheidsinterpretaties als , wetenschap" aan te bieden ... De eis tot waarderingsvrijheid - zelf een waarde die vooral in tijden van ideologische verhitting verdediging behoeft- is het fundament van intellectuele eerlijkheid. Het behelst de belofte dat men niet het te onderzoeken handel en
van mensen met eigen, subjectief en emotioneel aangehangen waarden geweld aandoet en dat men niet het publiek waartoe men zich
in gesproken en geschreven woord richt (bijvoorbeeld in colleges en
publikaties), overspoelt met eigen opvattingen, die als wetenschappelijke uitspraken zijn verpakt"(6).

ZuDERVELD, A., Sociologie als cultuurwetenschap. Een beknopte methodologie van de
cultuursociologie, Culemburg, Lemma, 62 e.v.

(6)
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Empirische sociologie een recent verschijnsel in Belgie(7)

4. De empirische sociologie kwam in Europa moeilijk van de grond.
COMTE en DURKHEIM wilden de empirie promoveren, maar ze
wensten de maatschappelijke feiten tot normen te verheffen. De
empirische benadering wordt een autonome activiteit onder invloed
van de (Angelsaksische) Amerikaanse sociologie die eigenlijk slechts
na de Tweede Wereldoorlog in Europa een doorbraak kende.
In Belgie wordt het werk van QUETELET in de eerste helft van de
19de eeuw beschouwd als een eerste aanzet tot de sociologie. Volgens
DE BIE(8) wordt de sociologie in Belgie in 1885 definitief gelanceerd
door Guillaume DE GREEF(9)
Tot aan de Eerste Wereldoorlog blijft de sociologie een vrij sterk in
het Brusselse Francofone vrijzinnige milieu geconcentreerde aangelegenheid die (vooral) op het buitenland gericht is. Deze sociologie
vertoont een dualistisch karakter. Dit manifesteert zich enerzijds in
maatschappijgerichte en bijna strijdvaardige studies en opstellen en
anderzijds in abstract-theoretische beschouwingen in de systeembouw. Aan de Katholieke Universiteit te Leuven waar studies in
Politieke en Sociale Wetenschappen worden georganiseerd, verzette
men zich uitdrukkelijk tegen de sociologie als een antireligieuze
positivistische wetenschap.
In de periode tussen de twee wereldoorlogen wordt de sociologie als
universitaire discipline aan de meeste universiteiten ingevoerd. In
Belgie wordt de sociologie ingekapseld in de andere ,sociale" wetenschappen (recht, staathuishoudkunde, politieke wetenschappen,
enz ... ). De academische beoefenaars ervan, degenen die de leerstoel
sociologie bekleden, Iaten zich daarnaast ook nog met andere disciplines in. Daarenboven blijft deze sociologische bedrijvigheid een
academische, universitaire aangelegenheid die aanleiding geeft tot
weinig onderzoek. Terloops wijzen wij erop dat de sociologische

(7) Over de Sociologie in Belgie volgen wij de uitstekende uiteenzetting van W. DUMON
(DUMON, W., Sociologie in Belgie, RADEMARKER, L., Sociologische grondbegrippen,

Utrecht/Antwerpen, Aula, Het Spectrum, 1981, 166-198).
(8) DE BIE, P., Les premiers essais de sociologie en Belgique alafin du XIX" siecle, Louvain,
Warny, 1944.
(9) DE GREEF, G., Introduction a Ia sociologie, I. Elements, II. Fonctions et organes,
Bruxelles, Mayoley, (1886-1889) (2 vol.).
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geschriften, ook door Vlamingen, overwegend in het Frans werden
gepubliceerd.
Na de Tweede Wereldoorlog stelt men een verzelfstandiging van de
sociologie als wetenschap vast. Mede onder invloed van de Amerikaanse sociologie krijgt zij een sterk empirisch karakter. Hoofdzakelijk beoefend in universitaire onderzoeksinstituten probeert zij toch
aan te sluiten bij concrete sociale problemen. Dit heeft tot gevolg dat
deelsociologieen voor bepaalde sociale problemen tot ontwikkeling
komen: arbeidssociologie, gezinssociologie, medische sociologie,
godsdienstsociologie, ...

II. OVER DE RECHTSSOCIOLOGIE
5. Neemt men het voorgaande in acht dan zal het geen verwondering
wekken dat er tot aan de Tweede W ereldoorlog in Belgie geen sprake
was van de rechtssociologie als een deelsociologie. Wei waren er
juristen die sociologisch over het recht dachten en schreven. Wij
willen dit illustreren aan de hand van het reuvre van J, HAESAERT,
jurist en socioloog, dat zich kenmerkt door een grate verscheidenheid: Introduction ala Ph,ilosophie Exper_i_l!!~nt_al~ OnQ), :Oi_d_actique mineure (1929), Etiologie de la repression des outrages publics
aux bonnes mreurs (1931), Schets van de algemene rechtsleer (1935),
Theorie generale du droit (1948), Sociologie generale (1956)(10). Het
is niet toevallig dat in de lijst van de publikaties van J. HAESAERT
geen voorkomt over de rechtssociologie. Hij wijdde zich toe aan de
opbouw van een rechtstheorie, scherp te onderscheiden van een
rechtssociologie. De rechtstheorie wil, volgens hem, het juridische in
zijn specificiteit en algemeenheid vatten, wars van iedere concrete
sociale gestalte.
,La theorie generale du droit concerne I' etude des conditions intrinseques du phenomene juridique. Les conditions necessaires, celles a
defaut desquelles I' objet envisage n'existe plus comme tel. Nous ne
songeons pas ici aux conditions intrinseques d'un ordre juridique

a

(10) HAESAERT, J .,Introduction laphilosophie experimentale, Gand, Volksdrukkerij, 1920.
HAESAERT, J., Didactique mineure, Bruxelles, Union des Imprimeurs, 1924.
HAESAERT, J., Etiologie de Ia repression des outrages publics aux bonnes mreurs, Paris,
Alcan, 1931.
·
·
HAESAERT, J., Schets van een algemene rechtsleer, Antwerpen, De Sikkel, 1935.
HAESAERT, J., Theorie generate du droit, Bruxelles, Bruylant, 1948.
HAESAERT, J., Sociologie generate, Bruxelles/Paris, Editions Erasme, 1956.
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determine mais du juridique en soi, degage des contingences de temps
et de lieu"(ll).
Hij reageert tegen een opvatting die bet vergelijkend recht, de theorie
van bet recht, de sociologie en de geschiedenis gelijkschakelt. De
sociologie en rechtstheorie wil hij afzonderlijk beoefenen. Is dit de
reden waarom hij niet tot een rechtssoCiologie toekwam en eigenlijk
geen rechtssociologisch onderzoek op gang bracht. Gevierde rechtstheoreticus en onbekende socioloog heeft hij niet de rol van rechtssocioloog gespeeld die hij had kunnen spelen.
Wanneer men echter bet rechtstheoretisch ceuvre van J. HAESAERT
bestudeert dan rijst wel de vraag of hij niet tegen wil en dank in zijn
rechtstheorie een rechtssociologische theorie van bet recht heeft
opgebouwd, hoewel hij zelf de nadruk legt op bet feit dat niet bet
sociale maar wel het individu de laatste verklaringsgrond is voor bet
rechtsgebeuren. Is HAESAERT geen Tardiaan? J. HAESAERT was een
complexe, enigszins ongrijpbare denker, die velen heeft gei:nspireerd.
Het onderwijs in de rechtssociologie aan Belgische Universiteiten

6. Niet toevallig beginnen wij met bet onderwijs in de rechtssociologie. Zoals wij verder zullen aantonen is de rechtssociologie in Belgie
een academische aangelegenheid. Welnu, de wettelijke verplichting
in 1967 de materie sociologie in bet programma van de kandidatuur
Rechten op te nemen, kan men beschouwen als een belangrijke factor
die de ontwikkeling van de rechtssociologie bevorderde.
In de traditionele optiek van de Belgische kandidaatsopleiding wordt
de cursus sociologie in de eerste plaats opgevat als een bijdrage tot
de noodzakelijke algemene vorming van de toekomstige juristen. Bij
nader toezien blijkt dat de cursussen zo worden opgevat dat men ze
op de problematiek van recht en maatschappij zou kunnen afstemmen. Op een uitzondering na worden de cursussen immers afzonderlijk voor rechtsstudenten gegeven.
De meeste docenten zijn sociologen die bedreven zijn in bepaalde
deelsociologieen (b.v. arbeidssociologie). Zij verrichten sociologisch
onderzoek buiten de rechtsfaculteit en/ of niet in bet veld van de
rechtssociologie. Slechts een viertal docenten (Universite de Liege,
Luik; Universitaire Faculteiten Sint~lgnatius te Antwerpen, Antwerpen; Facultes Universitaires Saint-Louis, Brussel; Vrije Universiteit
Brussel, Brussel) zijn ons bekend als houder van een juridisch en
(11)

HAESAERT,

J., Tht!orie generate du droit, Bruxelles, 1948, p. 19.
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sociaal-wetenschappelijk diploma. Sommigen van deze docenten
hebben belangrijke leer- en onderzoeksopdrachten buiten de rechtssociologie, wat hun weinig ruimte laat voor rechtssociologisch onderzoek.
Op licentiaatsniveau komt uiteraard de voile juridische vorming aan
bod. In de derde licentie bieden de Nederlandstalige universitaire
instellingen een keuzevak rechtssociologie aan. Dit is niet het geval
in de instelling waar een cursus rechtssociologie geprogrammeerd is
in de tweede kandidatuur.
Aan Franstalige kant bestaat er een cursus rechtssociologie in de
derde licentie aan de universiteit te Luik maar niet aan de , ,Universite
Libre de Bruxelles" of de ,Universite Catholique de Louvain".
Onderzoek in de rechtssociologie in Nederlandstalig Belgie
7. Rechtssociologisch onderzoek kwam aileen binnen de universitaire instellingen tot ontwikkeling. De docenten zijn dus de initiatiefnemers. Vandaar een grote verscheidenheid die zich moeilijk leent tot
een benadering via de synthese in tendensen. Het is dan ook aangewezen de bespreking van het onderzoek per instelling te doen.

Univel'sitaireFaculteiten Sint-Ignatius-te Antwerpen -Universiteit
Antwerpen
8. Naar aanleiding van zijn twintigjarig bestaan veroorloof ik me
iets uitvoeriger over het Centrum voor Rechtssociologie te rapporteren.
De eerste onderzoekingen gingen over de aanvaarding van de rechtsnorm(12).
Binnen het Centrum voor Rechtssociologie (UFSIA) werd heel wat
rechtssociologisch onderzoek verricht in het domein van de instituten
van het jamilierecht.
(12) VAN BouTTE, J., ,Rechtsbewustzijn, een rechtstheoretisch begrip, publieke opinie, een
sociologisch begrip'',. in Recht in Beweging, opstellen aangeboden aan Prof mr. ridder
R. Victor, Deurne-Antwerpen, 1973, 1241-1250.
VAN BouTTE, J. en VINKE, P., ,Attitudes governing the acceptance of legislation among
various social groups", in Knowledge and opinion about law, PODGORECKI, A. (ed .) , Louden,
1973, 13-42.
VAN BoUTTE, J. en CALLENS, I., Acceptance offiscal legal norms. Sociological contributions
from Flanders 1975, Deurne, Kluwer, 1975, 49-60.
VAN BouTTE, J. en CALLENS, I., , ,Acceptance of fiscal legal norms in sociology of law and
legal sciences", in Proceedings of a conference on the sociology of law, September 21-25, 1976,
Balatonszeplak, Hungary, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest,
1977, 237-247.
VAN BOUTTE, J., CALLENS, I., LAFAILLE, R. en LEFEVERE, S., Aanvaarding van de
rechtsnorm. Houdingen en opinies t.a. v. fiskaliteit en regels in de sociale biosfeer, Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel, 1973, 143 p.
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Door een strategische keuze van de onderzochte problematiek was
het mogelijk paradigma's te formuleren voor de verhouding tussen
de familierealiteit en het recht(13).
In de studies over onderhoudsplicht tussen behoeftige bejaarden en
onderhoudsplichtige kinderen(14) enerzijds en tussen ex-echtgenoten(15) anderzijds werd uitgegaan van het traditioneel paradigma:
het recht hinkt de jamiliewerkelijkheid achterna.

(13) GYSELS, M. en VAN HoUTTE, J., , ,La legislazione helga e Ia tendenza all'individualizzazione nel matrimonio e nella famiglia", in Delle famiglie forme del diritto, Sociologia del
diritta, POCAR, E., RONFANI, R. (eds.), Milano, 1991, 33-58.
GYSELS, M. en VAN HOUTTE, J., ,Belgian law and the tendency towards individualisation
in marriage and family", in Ofiati Proceedings n° 13. Family, law and social policy. The Ofiati
International Institute for the Sociology of Law, 1991, 37-60.
VAN HouTTE, J ., ,Het huwelijk in rechtssociologisch perspectief", in Rechtskundig Weekblad, 44, 1980, 5, 295-309.
VAN HouTTE, J., ,Gezinswerkelijkheid en recht. Ben problematische verhouding", in De
rechtssociologische werkkamer, HoEKEMA, A.J. en VAN HouTTE, J. (eds.), Deventer, Van
Loghum Slaterus, 1982, 285-309.
VAN HouTTE, J ., ,Gezinswerkelijkheid en recht: een problematische verhouding", in Nieuwe
Tijdingen, 15, 1985, maart, 11-13.
VAN HouTTE, J., ,Pour une sociologie des institutions du droit de Ia famille", in Revue de
l'Institut de Sociologie, 1985, 1-2, 147-178.
VAN HouTTE, J., , The socio-legal approach to the institutions of family law: different
paradigms", in Law and Social Change, GANDHI, J.S. (ed.), Jaipur, 1989, 116-127.
VAN HouTTE, J., , ,Individualisation in Family Matters? Delegalisation and Dejudicialisation
in Family Matters?'', in Family, Gender and Body in Law and Society Today, KURCZEWSKI, J.
en CZYNCZYK, A. (eds.), Sociology of Custom and Law Department, Institute of Applied
Social Sciences WPRIPS, University of Warsaw, 1990, 191-198.
VAN HouTTE, J. en BAX, M., ,La famiglia e l'evoluzione del diritto in Belgio", in Famiglia,
diritto, mutamento sociale in Europa, PocAR, V. en RoNFANI, P., Milano, Edizioni di
Communita, 1979, 47-63.
(14) VAN HoUTTE, J., ,Familiesolidariteit versus gemeenschapssolidariteit", in Tijdschrift
voor Sociaal Welzijn en Maatschappelijk Werk, 4, 1977, 6, 194-199.
VAN HouTTE, J. en BREDA, J., Behoeftige bejaarden en onderhoudsplichtige kinderen. Een
rechtssociologisch onderzoek in Commissie van Openbare Onderstand en Vredegerecht,
Deventer, Van Loghum Slaterus, 1976.
VAN HouTTE, J. en BREDA, J., ,Maintenance between aged persons and their adult children.
Family and state as agencies in the solution of poverty'', in Law and Society Review, 12, 1978,
4, 645-664.
(15) BAWIN, B., GUILLAUME, F., MADDENS, K. en VAN HOUTTE, J., De socio-economische
problematiek van de onderhoudsverplichtingen in Belgie, Brussel, Kabinet van de Staatssecretaris voor Leefmilieu en Emancipatie, 1989.
DE VOCHT, C., VERHOEVEN, R. en VAN HOUTTE, J., Onderhoudsp/ichtige mannen en
onderhoudsgerechtigde vrouwen, Deventer, Kluwer, 1976, 122 p.
GUILLAUME, J.F., MADDENS, K., BAWIN, B. en VAN HOUTTE, J., De socio-economische
problematiek van de onderhoudsverplichting in Belgie, Brussel, Staatssecretariaat voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, 1987.
GUILLAUME, J.F., MADDENS, K., BAWIN, B. en VAN HOUTTE, J., ,La problematique
socio-economique des creances alimentaires en Belgique. Analyse du deroulement judiciaire
de !'obligation alimentaire apres divorce", Revue Beige de Securite Sociale, XXX, 1988,
juillet-aout, 7-8, 745-767.
GYSELS, M. en VoGELS, M., ,Belgian husbands and wives: equal in patrimonial matters?",
International Journal of Sociology of Law, 1982, 10, 205-216.
VAN HouTTE, J ., ,Rechtssociologische vergelijking van de echtscheidingswetgeving in Belgie
en Nederland", Rechtskundig Weekblad, 48, 1985, 19, 1283-1290.

401

---::1::-~_:_::__--:_---:_---:_-=._-=_-:_-_-_-=_

Soms probeert de wetgever de ,lag" tussen dejamiliewerkelijkheid
en het recht te dichten. Zo wil de huwelijkswet van 14 juli 1978
breken met ,achterhaalde" sekserolpatronen van man en vrouw(16).
Soms heeft de wetgever nog meer ambities. Hij wil aan social
engineering doen. In het kader van een nieuw jeugdbeschermingsperspectief wenste hij dank zij de wet van 21 maart 1969 zoveel mogelijk
verlaten verwaarloosde Belgische kinderen in gezinnen te laten opnemen(l7).
Kennis verworven naar aanleiding van het onderzoek met betrekking
tot de verscheidene familie-instituten zette ons ertoe aan op een meer
globaliserende manier de verhouding tussen gezin en gerecht te

VAN HOUTTE, J. (ed.), De onderhoudsplicht bij echtscheiding. Naar een compromis tussen
private en publieke ondersteuning, Antwerpen, UFSIA, Centrum voor rechtssociologie, 1991,
34 p.
VAN HoUTTE, J. en DE VocHT, C., Rechtssociologische analyse van de onderhoudsplicht
tussen echtgenoten, Onderhoudsgeld, juridische uitgaven, Universiteit Antwerpen, Departement Rechten, Brussel, Ced-Samson, 1978, 259-261.
VAN HoUTTE, J. en DE VocHT, C., , ,The obligation to provide maintenance between divorced
husband and wife. A social problem?", Law and Society Review, 16, 1981-1982, 2, 501-514.
VAN HOUTTE, J., GUILLA,UME, J.F., MADDENS, K. en BAWIN, B., ,De socio-economische
problematiek-van-deonderhoudsverplichtingenin Belgie; Analyse van-de-justitiele-behandeling
van de onderhoudsplicht bij echtscheiding", Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,
Ministerie van Sociale Voorzorg, 1988, juli-augustus, 749-770.
MADDENS, K., De socio-economische problematiek van de onderhoudsverplichtingen in
Belgie, Brussel, Staatssecretariaat voor Leefmilieu en Maatschappelijke Emancipatie, 1987.
MADDENS, K., ,De onderhoudsplicht bij echtscheiding", Welzijnskroniek, 118, 1988, juli.
MADDENS, K., VAN HoUTTE, J., ,Child Support in Belgium", in Economic Consequences
ofDivorce. The International Perspective, WEITZMAN, L.J., MACLEAN, M., Oxford, Clarendon Press, 1992, 195-203.
DE VOCHT, C., VERHOEVEN, R. en VAN HOUTTE, J., Onderhoudsplichtige mannen en
onderhoudsgerechtigde vrouwen, Deventer, Kluwer, 1978.
(16) GYSELS, M., VAN HOUTTE, 1. en VOGELS, M., Man en vrouw op weg naar gelijkheid?
Een confrontatie van huwelijkswetgeving en gezinsrealiteit, Antwerpen, De Nederlandsche
Boekhandel, 1984.
GYSELS, M., VAN HOUTTE, J. en VOGELS, M., ,(ln)equality of husband and wife in
patrimonial matters: an empirical investigation of the effects of a progressive matrimonial law
in Belgium, A research note", in International Journal of the Sociology of Law, 1987, 15,
29-38.
GYSELS, M. en VoGELS, M., ,Belgian husbands and wives: equal in patrimonial matters?",
International Journal of the Sociology of Law, 1982, 10, 205-216.
GYSELS, M. en VooELS, M., ,Echtelijke gelijkheid: een interpretatie", Sociologisch Jaarboek
1985, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1985, 251-265.
(17) BERCKMANS, P., DE VOCHT, C. en VAN HOUTTE, J., Adoptie, een rechtssociologische
benadering, Antwerpen/Amsterdam, De Sikkel!De Nederlandsche Boekhandel, 1981.
VAN HOUTTE, J., ,Inaction of law: the Belgian adoption law", in N.N.R., 1983, 2, 296-298.
VAN HOUTTE, J., ,Adoptie", Nieuwe Tijdingen, 1988, 27, 37-40.
VAN HouTTE, J., ,Adoption et protection de Ia jeunesse", Recherches Sociologiques,
Universite Catholique de Louvain, 1982, 3, 285-309.
JACOBS, T. en VAN HoUTTE, J., ,Instelling, pleeggezin, gezinsbegeleiding: over opvangsystemen in de bijzondere jeugdzorg", in Het statuut van het kind, COENE, M. eta!. (ed.), Brussel,
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bestuderen. Het resultaat hiervan was de studie ,Gezin en
(Ge)recht"(18).
9. Het tweede onderzoeksdomein van het Centrum voor Rechtssociologie is de administration ofjustice(19). Er werd aandacht besteed
aan de problematiek van de rechtshulp en rechtshelpers(20).
Ook bleeker nood aan gerechtelijke statistieken. Het leek ons dan
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ook aangewezen de bestaande statistieken te synthetiseren en te
analyseren. Zo werden de ,litigation rates" bestudeerd(21).
Door het Ministerie van Justitie werd verder aan het Centrum voor
Rechtssociologie de opdracht gegeven een gepast instrumentarium
uit te werken(22).
Om een beter inzicht te krijgen in de activiteiten van Hoven en
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Rechtbanken werden ook een aantal monograjieen gewijd aan verschillende rechtbanken(23).
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In het verlengde van vorige onderzoekingen en terzelfder tijd vanuit
een nieuwe invalshoek werden studies op stapel gezet over de burger
en zijn rechten(24).

Rechtssociologische onderzoekingen gingen gepaard met studies
over de rechtssociologie alsdusdanig(25).
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Tot zover een overzicht van het rechtssociologisch onderzoek aan de
UFSIA.
In het kort geven wij de onderzoeksonderwerpen van de overige
Nederlandstalige universiteiten weer.

De Katholieke Universiteit Leuven
10. In het kader van het Instituut Recht en Samenleving van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt door L. HUYSE rechtssociologisch onderzoek geleid en verricht. Rechtshulp was een belangrijk
studieonderwerp(26). Bijzondere aandacht werd besteed aan de juristen(27) en de juridische beroepen: magistraten(28), advocaten(29) en
advocatenstagiaires(30).
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In het domein van de rechtsbedeling(31) kwamen tal van onderwerpen aan bod: de berechting van collaborateurs in Belgie(32); administratieve rechtscolleges(33), conflictoplossing buiten de rechtbank(34), de mensenrechten(35), de rechten van de consument(36).
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Law and Policy Studies, vol. 2, NAGEL, S. (ed.), Greenwich, Jai Press, 1988, 239-263.
PARMENTIER, S., ,A.D.R., Een nieuwe rage in de Verenigde Staten", in De rechter buitenspel. Conflictregeling buiten de rechtbank om, PARMENTIER, S. en HuBEAU, B. (ed.), Antwerpen, Kluwer, 1990, 1-37.
PARMENTIER, S., ,Alternative Dispute Resolution in the United States. No Roses Without
Thorns", in Systematic Analysis in Dispute Resolution, NAGEL, S. en MILLS, M. (ed.),
Westport Ct, Quorum Books, 1991, 223c241.
PARMENTIER, S. en HUYSE, L., ,Recht spreken aan tafel", in De kleur van het recht,
HuYSE, L. (ed.), Leuven, Kritak, 1989, 81-89.
PARMENTIER, S. en HUBEAU, B. (ed.), De rechter buitenspel. Conflictregeling buiten de
rechtbank om, Antwerperi, Kluwer, 1990.
(35) PARMENTIER, S., ,Mensenrechten in de 21ste eeuw", in Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie, 11, 1990, 445-446.
PARMENTIER, S., ,Kijken achter tralies. Belgie en bet Europees verdrag ter preventie van
faltering en onmenselijke en vernederende behandeling", Panopticon, 13, 1992, 5, 40-71.
(36) HUYSE, L. en PARMENTIER, S., ,Decoding Codes: The Dialogue Between Consumers
and Suppliers Through Codes of Conduct in the European Community", Journal of Consumer Policy, 13, 1990, 253-272.
HUYSE, L., PETRE, L. en PARMENTIER, S., ,La politique europeenne des consommateurs",
in Courrier Hebdomadaire du CRISP, 1992, 1357.
PETRE, L., HUYSE, L. en PARMENTIER, S., ,La politique europeenne des consommateurs",
Courrier Hebdomadaire de recherche et d'injormation socio-politiques, 1375, 1992.
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De problematische verhouding tussen recht en samenleving gaf
aanleiding tot publikaties(37), alsook het verschijnsel deregulering(38).
Vermeldenswaard zijn ook de antropologische analyses van
J. BROEKMAN die peilt naar het mensbeeld in en achter het juridisch
discours(39). Hierin meent de auteur de rechtssubjectiviteit als centraal begrip van het positief recht te onderkennen;
Ook kwamen sociaal-wetenschappelijke studies over het justitieel
beleid tot stand(40). Vormen van deviant en crimineel gedrag(41)
alsook zelfmoord(42) werden bestudeerd.

(37) VANDEKERCKHOVE, L. en HUYSE, L., ,Stateways cannot change folkways. Summer and
Myrdal over de werkgever als inleider van sociale verandering", Tijdschrift voor Sociale
Wetenschappen, 22, 1977, 2, 103-118.
VANDEKERCKHOVE, L. en HUYSE, L., , ,De sociale ingenieur'', Tijdschrift voor Sociale
Wetenschappen, 23, 1978, 3, 219-236.
(38) HUYSE, L., ,Deregulering als maatschappelijke reconstructie'', in Referatenboek van het
18de Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, 1987, 123-140.
HUYSE, L., ,Deregulering als maatschappijhervorming. Ben rechtssociologische probleemformulering", Rechtskundig Weekblad, 50, 1987, 40, 2647-2690.
·
(39) BROEKMAN, J., Recht und Antropologie, Verlag Karl Alber, Freiburg-Miinchen, 1978.
BROEKMAN, J., Recht en Anthropologie, Antwerpen, S.W.U., Serie Rechtstheorie, 1979.
BROEKMAN, J., , ,Die motivationale Grundlage des Rechts'', in Beitriige zur Rechtsanthropologie, LAMPE, B.J. (ed.), ARSP, XXII, 1985, 60-68.
(40) HUYSE, L., 75 miljard, om wat tedoen? Dejustitiebegrotingen van 1966 tot 1975, Leuven,
1975.
HUYSE, L. e.a., ,Justitiebeleid in de jaren zeventig", Res Publica, 21, 1979, 2, 343-369.
VAN KERCKVOORDE, J., ,Beleidsvoering door parketmagistraten. Ben onderzoek naar OMbeslissingen en naar de daaraan ten grondslag liggende criteria", in De rechtssociologische
werkkamer, HoEKEMA, A.J. en VAN HourrE, J. (ed.), Deventer, Van Loghum Slaterus,
1982, 104-132.
(41) PETERS, T. en DUPONT, L., ,L'image de marque du hold-up et ses implications pour
une politique criminelle", Revue de Droit Penal et de Criminologie, 1974, 2, 93-135.
PETERS, T. en DUPONT, L., Hold-up: beeldvorming en beleid, Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van de Strafrechtsbedeling, Acco, 1975.
(42) HUYSE, L. en VANDEKERCKHOVE, L., ,Het gerechtelijk onderzoek naar de :~;elfdoding",
Panopticon, 2, 1981, 6, 533-548.
HUYSE, L. en VANDEKERCKHOVE, L., ,Bnkele knelpunten in de vorming van de Belgische
zelfmoordstatistiek", Panopticon, 3, 1982, 4, 317-328.
VANDEKERCKHOVE, L., ,Over de veroordeling van zelfmoordgedrag'', Onze Alma Mater, 37,
1983, 2, 155-164.
VANDEKERCKHOVE, L., Van straffen gesproken. De bestraffing van zelfdoding in het Oude
Europa, Tielt, Lannoo, 1985.
VANDEKERCKHOVE, L. en HUYSE, L., ,Het gerechtelijk onderzoek .naar de zelfdoding",
Panopticon, 2, 1981, 6, 533-548.
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Waren ook voorwerp van studies: de strafkunde(43), het gevangeniswezen(44), de politie(45).

Vrije Universiteit van Brussel
22. In het kader van de School voor Criminologische Wetenschappen werd door S. SNACKEN onderzoek verricht naar toepassing en
effectiviteit van de korte gevangenisstraf(46).
Verder kwamen aan bod: de politie(47), de probatie(48) en het
gevangeniswezen(49).
(43) VANDEKERCKHOVE, L., ,Met G. Roermund van straffen gesproken", Tijdschrift voor
Sociologie, 8, 1987, 4, 106-108.
VANDEKERCKHOVE, L., ,Historiografie van de Straf", Panopticon, 8, 1987, 4, 372-374.
VANDEKERCKHOVE, L., Over het ontstaan van de gevangenisstraf. Een kijk op het oude Rome,
Leuven-Amersfoort, Acco, 1987, 68 p.
(44) VAN OuTRIVE, L., ,Le systeme penitentiaire en Belgique: un systeme bloque", Revue
Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques, 3, 1979, 1-34.
VAN OuTRIVE, L., , ,Le systeme penitentiaire en Belgique: un systeme bloque'', Le fonctionnement de Ia justice penale; perspectives sociologiques et criminologiques, Paris, CNRS, 1979,
337-367.
PETERS, T., Ongelijke levensvoorwaarden in de Centrale Gevangenis te Leuven, Acco, 1976.
PETERS, T., ,L'allocation selective du regime au cours de !'execution de longues peines",
Deviance et Societe, 1977.
PETERS, T., ,Attribution differentielle du regime au cours de !'execution de longues peines",
Seminaire1nternationa!_sur_!es_Lo_ngues_Peine~_d'E.mP.riso11nem?.f11, T.J_!liy~rsite_cl_e_Montrelli_,

Centre International de Criminologie Comparee, 1977, 367-386.
PETERS, T., ,Het gevangeniswezen: ontwikkeling, organisatie en beleid", Welzijnsgids, juli
1983, organisatie II.A.2.5.
(45) FYNAUT, C. en VAN OUTRIVE, L., De gemeentepolitie, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985.
HUYSE, L., ,Naschrift bij C. Fijnauts beschouwingen omtrent het politiesociologisch onderzoek in Belgie", Panopticon, 5, 1984, 4, 294-295.
VAN OuTRIVE, L., , ,Efficiente controle over de politie vergt een relevante analyse'', Actualites
Criminologiques de l'ULB, Bruxelles, U.L.B., Ecole des Sciences criminologiques ,Leon
Cornil", Faculte de Droit, s.d., 51-75.
(46) SNACKEN, S., ,L'application de Ia courte peine de prison en Belgique", Revue de Droit
Penal et de Criminologie, 1986, 555-575.
SNACKEN, S., ,A applica.yito de pena curta de prisilo na Belgica", Infancia e Juventude
(Lisboa), 1986, 4, 21-42.
SNACKEN, S., , ,Actualites bibliographiques: 1es courtes peines de prison'', Deviance et Societe
(Geneve), 1986, 363-388.
SNACKEN, S. en ELIAERTS, C., ,De toepassing van de korte gevangenisstraf: een straatje
zonder eind?, Panopticon, 1982, 1, 4-20.
(47) ELIAERTS, C., ENHUS, E. en SENDEN, R., Politie en bevolking. Vragen staat vrij- De
politionele ajhandeling van vragen uit de bevolking, Brugge, Vanden Broele, 1992, 166 p.
ELIAERTS, C., ENHUS, E. en SENDEN, R. (ed.), Politie in beweging, IURCS, 22, Antwerpen,
Kluwer, 1990, 128 p.
(48) SNACKEN, S., ,Laliberte sous conditions", in La detention preventive, DEJEMEPPE, B.
(ed.), Bruxelles, Larder, 1992, 147-193.
SNACKEN, S. en COVENT, W., ,Recidive na probatie. Een verkennend onderzoek bij probanten te Antwerpen", Panopticon, 1992, 5-23.
(49) BEYENS, K., SNACKEN, S. en ELIAERTS, C., Privatisering van gevangenissen, Brussel,
V.U.B.-Press, 1992.
SNACKEN, S., De korte gevangenisstraf. Een onderzoek naar toepassing en effectiviteit,
Antwerpen, Kluwer, 1986.
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Onderzoek in de rechtssociologie in Franstalig Belgie(50)
12. Zelfstandig rechtssociologisch onderzoek breekt moeilijk door.
Wei bloeien interdisciplinaire studies, waarover A. DEVILLE rapporteerde.
In het kader van het ,Centre du droit de la consommation" van de
,,Universite Catholique de Louvain'' ondernam Thierry BoURGOIGNIE sinds verschillende jaren samen met andere onderzoekers, ondermeer Guy DELVASE, tal van studies over de band tussen consumptie
en het recht in een kapitalistische samenleving.
Aan de ,Facultes Universitaires Saint-Louis" te Brussel werden
interdisciplinaire studies verricht over het verschijnsel recht. Hiervoor werd een ,Seminaire interdisciplinaire d'etudes juridiques"
opgericht dat onder Ieiding van Michel vAN DE KERCHOVE met
baanbrekend en grondig studiewerk uitpakte. Het gaf aanleiding tot
de publikatie van verschillende reeksen studies.
Daarenboven besteden tal van juristen, die interdisciplinair denken
en schrijven aandacht aan algemene rechtsleer, rechtsfilosofie,
rechtssociologie, sociologie van het strafrecht, sociologie van het
familierecht en sociologie van het sociaal recht.
Uit het voorgaande blijkt dat, in vergelijking met Vlaanderen, in
Franssprekend Belgie weinig aan empirisch rechtssociologisch onderzoek gedaan wordt. Dit is verwonderlijk en we hebben er eigenlijk
geen sluitende verklaring voor. Zou het feit dat in Vlaanderen in het
rechtsonderwijs de rechtssociologie meer expliciet aan bod komt, een
(mogelijke) vingerwijzing kunnen zijn?
Waarom had (heeft) de rechtssociologie bet zo moeilijk?
13. Hoewel de rechtssociologie op enige valabele prestaties kan
bogen, heeft zij het moeilijk tot voile ontwikkeling te komen. Het
onderzoek zelf gebeurt hoofdzakelijk aan de universiteit en met
typisch universitaire middelen.
SNACKEN, S., , ,Hoe meer zielen hoe meer vreugd? Over capaciteitsproblemen in de gevangenissen", in Panopticon, 1988, 1-7.
SNACKEN, S., ,Le detenu 'acteur social'?", in Hommage ii Christian De Byust, Liege, Edit.
Rene Mardaga, 1990, 327-337.
SNACKEN, S., ,Belgium" in Imprisonment Today and Tomorrow, DUNKEL, F., VAN ZYLEN
SMIT, D. (ed.), Deventer-Boston, 1991, 29-72.
SNACKEN, S. en BEYENS, K., ,Belgian prison overcrowding or Dutch lack of prison capacity:
What's in a name", in Foreign views on Dutch penal policy, Tijdschrijt voor Criminologie,
BERGHUIS, B., FRANKE, H. (ed.), 1992, 210-218.
(50) DEVILLE, A., ,Situation de Ia Sociologie juridique francophone en Belgique: un bref
apen;:u", in Developing Sociology of Law, FERRARI, V. (ed.), Milano, Giuffre, 1990, 95-111.
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Wij vragen ons dan ook af hoe dit komt. W aarom heeft de rechtssociologie het zo moeilijk?
In 1964, bijna dertig jaar geleden, schreven wij dat de sociologie van
het recht een van de meest onderontwikkelde gebieden van de sociale
wetenschappen was. ,Door de sociologen wordt zij stiefmoederlijk
bedeeld, terwijl de rechtsgeleerden er weinig oog voor hebben. Het
aantal werkelijke bijdragen tot de studie van deze naar object toch
voorname tak van de sociologie is opvallend gering. Wei kan op een
aantal artikels worden gewezen die deze stof behandelen, maar
verder dan Ansatze komt het hierin meestal niet. Deze studies vertonen een programmatische ondertoon.
De verwaarlozing van de rechtssociologie kan niet anders dan verwondering wekken. CowAN merkt in dit verband op dat in het
Amerikaans geestesleven van de XXste eeuw de rechtswetenschap en
de sociale wetenschappen een grote uitbreiding namen zonder elkaar
merkbaar te belnvloeden. De uitvoerende, wetgevende en rechterlijke
macht drongen in de meeste gebieden van het menselijk handelen
door, zonder dat de sociale wetenschappen er zich mee bezig hi elden;
de sociale disciplines bestrijken uitgebreide domeinen van het maatschappelijk leven, terwijl zij in grote mate het opvallend feit van de
wetteH]ke controle-over het-floofd zien.-Velen-k:onit het-riudan
meer en meer onhoudbaar voor dat het recht verder zijn eigen weg
zou gaan, zonder zich te bekommeren om wat de sociale wetenschappen kunnen bieden. Even moeilijk kan men zich inbeelden dat de
sociale disciplines elk gebied van het menselijk handelen dat door het
recht beheerst wordt nog langer als een taboedomein zouden blijven
beschouwen. Wat waar is voor de U.S.A. geldt ook voor West-Europa ... Tegenover de jonge rechtssociologie Staat de gevestigde rechtswetenschap waarvan de beoefenaars niet aileen bogen op een
eeuwenoude traditie maar ook sleutelposities in de maatschappij
innemen. Bij de Amerikaanse juristen ontwaart RIESMAN: , , The
selfconfirming myth of legal education ... its success is historically
solid and daily attested in the market place of American careers.
Although, to be sure, sensitive lawyers and law professors suffer
because of some popular disesteem for lawyers ... ''. Het feit dat de
terreinen van de sociologie en van het recht in hun maatschappelijke
verschijningsvormen van totaal verschillende allure zijn, zal wellicht
niet vreemd zijn aan het moeizaam tot standkomen van de dialoog
tussen juristen en sociologen. Beiden zijn grotendeels onbekenden
voor elkaar. De sociologen zijn geneigd de juristen gelijk te schakelen
met exegeten die gertoegen nemen met de teksten en de onderliggende
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sociale werkelijkheid veronachtzamen. De juristen menen dat de
sociologen die zich met de rechtssociologie bezig houden nauwelijks
de schors van het recht bearbeiden, en zich enkel thuis voelen
wanneer zij het over de normen in het algemeen hebben"(51).
14. Zo schreven wij dertig jaar geleden. Waar staan wij nu?
In de U.S.A. zou, volgens ROSENBERG, een kentering merkbaar zijn.
Empirisch onderzoek in de sfeer van de burgerlijke rechtbanken zou
er nog nooit zo actief gevoerd zijn. Dit wordt in verband gebracht
met de beschikbaarheid van de computertechnologie die de verzameling en verwerking van gedetailleerde gegevens over rechtsgedingen
mogelijk maakt. Er is een groeiende belangstelling voor dergelijke
empirische gegevens die meer zekerheid bieden dan de prewetenschappelijke intu'ities.
RosENBERG stelt dat regeringsleiders en ambtenareli steeds meer een
beroep doen op sociale wetenschappers voor een empirische ondersteuning van hun beleidsbelissingen.
Ook de wetgever wenst- alvorens wetgevende maatregelen te nemen
om sociale problemen op te lossen - hieromtrent voorafgaandelijke
empirische informatie in te winnen. Hij is daarenboven ge'interesseerd in een sociaal-wetenschappelijke opvolging van de resultaten
van zijn wetgevend werk. Zelfs rechters raken er meer en meer van
overtuigd dat persoonlijke ervaring en intu'itie(s) geen substituut zijn
voor systematisch verzameld feitenmateriaal. RoSENBERG meent
ook dat , The community of interest between the lawmakers and the
social scientists is apparent in regard to such endemic problems of
civil justice as excessive delay and costs. It is widely accepted that
empirical research and testing are essential in formulating measures
to overcome those pathologies"(52).
15. Over de situatie van de rechtssociologie in Europa zou ik niet
zo positief kunnen oordelen. Misschien was RosENBERG wat de
U.S.A. betreft te optimistisch. De rapporten over verschillende
landen in Europa zullen wellicht uitwijzen dat in het universitair
milieu en ook in beleidskringen de rechtssociologie enkele successen
boekte.
In Nederland kende de rechtssociologie een grote bloei. Aan bijna
(51) VAN HouTTE, J., ,De Rechtssociologie, object en methode", in Tijdschrift voor
Privaatrecht, 1964, 4, 551 e.v.
(52) ROSENBERG, M., ,Civil justice research and civil justice reform", Law and Society
Review, 1980-1981, 15, 3-4, 473.
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alle universiteiten werd een leerstoel rechtssociologie ingericht. Ondertussen werden sommige om zogezegd financiele redenen afgebouwd. In vergelijking met andere landen wordt het rechtssociologisch onderzoek druk beoefend zowel aan de universiteit als in het
kader van het W(etenschappelijk) O(nderzoeks-) en D(ocumentatie)
C(entrum) van het Ministerie. van Justitie(53).
16. In Belgie is de situatie paradoxaal.
Door collega's professoren in de rechten en door sociologen worden
de academische status en het nut ervan niet betwist. Belgische rechtssociologen kennen een internationale erkenning.
Belgen treft men aan in de redactie van internationale tijdschriften.
Het secretariaat van het , ,Research Committee on Sociology of
Law'' van de , ,International Sociological Association'' was acht jaar
gevestigd in het Centrum voor Rechtssociologie aan de UFSIA te
Antwerpen. De directeur die acht jaar secretaris was, werd ook
verkozen tot voorzitter van bovengenoemd ,Committee" voor een
periode van acht jaar. Het , ,Research Committee on Sociology of
Law" hield zijn jaarlijkse conferentie in 1983 te Antwerpen. Ook
werden Vlaamse rechtssociologen als volwaardige partners beschouwd in de ,,Vereniging van de sociaal-wetenschappelijkestudie
van het recht" en het bijbehorende tijdschrift ,Recht der Werkelijkheid". Die vereniging verenigt alle Nederlandstalige onderzoekers.
Tussen Vlaamse en Nederlandse rechtssociologen zijn er wat contacten binnen en buiten VSR, doch gemeenschappelijke onderzoekingen
komen niet zoveel voor.
Resultaten van onderzoek kwamen aan bod in internationale bijeenkomsten. Ook in internationale tijdschriften of verzamelwerken
vindt men tal van bijdragen met de uitkomsten van het rechtssociologisch onderzoek(54).
De belangstelling van het beleid voor de rechtssociologie was in
Belgie in het verleden echter vrij gering. Vanuit het Ministerie van
Justitie kwamen weinig opdrachten. De beschreven remmingen waren hier bijzonder sterk. In Nederland was de positie van rechtssociologie t.a.v. het beleid veel sterker. Misschien kunnen typische ken(53) Voor overzichten en bibliografieen zie VAN BOUTTE, J. (ed.), Sociology of law and legal
anthropology in Dutch speaking Countries, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1985.
HoEKEMA, A., ,Sociology of Jaw in the Netherlands in the SO's", in Developing sociology
of law, a worldwide documentary enquiry, FERRARI, V. (ed.), Milano, Giuffre, 1990, p. 63-

83.
(54) Cfr. Bibliografie p. 8 e.v.
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merken van de Nederlandse samenleving, die in Belgie minder voorkomen, hiervoor een verklaring bieden: goede informatiestromen,
beheersingspotentieel en verwetenschappelijking van het overheidsbeleid(55).
In het laatste deel van deze bijdrage zullen wij suggesties formuleren
om de rechtssociologie beter te betrekken bij het beleid. Het lijkt ons
nodig voorafgaandelijk de verhouding tussen de rechtssociologie en
het beleid te onderzoeken. Wij zullen dit doen vanuit de persoonlijke
onderzoekspraktijk in het Centrum voor Rechtssociologie.
Rechtssociologie, een instrument van bet beleid?
17. Wij beperken ons tot vragen die rijzen naar een mogelijke
afhankelijkheid van rechtssociologisch onderzoek van het beleid.
In het verlengde van onze visie over de rechtssociologie stellen wij
dat het beleid nooit afwezig is in de sociologie-beoefening. Sociologen vertrekken van het sociaal-problematische en gaan om met het
sociaal-problematische. Uiteraard is het beleid, zoals wij dat opvatten, veel breder dan het overheidsbeleid.
Het is dan niet verwonderlijk dat bij het rechtssociologisch onderzoek zoals wij dat zelf opvatten steeds de problematische confrontatie tussen recht en dagelijkse sociale werkelijkheid als algemene
achtergrond functioneerde.
Reeds in Aanvaarding van de rechtsnorm blijkt de bekommernis om
mogelijke discrepanties tussen recht en rechtsbewustzijn(56). Deze
interesse is ook te lezen in een soort intentieverklaring van het
Centrum voor Rechtssociologie in Behoejtige bejaarden en onderhoudsplichtige kinderen: ,Van talrijke zijden wordt geklaagd over
de sociale vervreemding van het recht, dat een eigen Ieven zou leiden,
los van de sociale werkelijkheid. De maatschappij zou daardoor een
nuttige ondersteuning verliezen, terwijl het recht zelf tot een
,Fremdkorper" zonder sociaal nut verwordt. De socioloog zal zich
tot taak stellen na te gaan, in welke mate dergelijke ,sociale vervreemding'' empirisch opgespoord kan worden. Discrepanties tussen
hedendaags recht en sociale realiteit dienen echter als normaal beschouwd te worden. Zolang sociale relaties door zeden en gebruiken
genormeerd worden, vallen de normen moeilijk van de betrekkingen
(55) HUYSE, L. en BERTINO, J., ,Als in een spiegel?", Tijdschrift voor Sociologie, 1-2, 1983,
260-269.
(56) VAN HOUTTE, J., CALLENS, 1., LAFAILLE, R. en LEFEVERE, J., Aanvaarding van de
rechtsnorm: houdingen t.o. v. fiscaliteit en regels in de mofele biosjeer, Antwerpen, De
Nederlandsche Boekhandel, 1973, 143 p.

415

en de verhoudingen te onderscheiden en kennen zij blijkbaar geen
autonome evolutie. Wanneer echter de sociale relaties door formele
regels geregeld worden, zijn discrepanties wel te verwachten .... Het
Centrum voor Rechtssociologie wil ertoe bijdragen recht en maatschappij beter op mekaar te betrekken door zich toe te leggen op het
bevorderen van de nodige inzichten en het verzamelen van de relevante empirische gegevens .... Het Centrum voor Rechtssociologie verkoos meer in het bijzonder zich toe te leggen op die juridische
regelingen en constructies die betrekking hebben op het dagelijks
leven van de gemiddelde burger. Als breed domein van onderzoek
werd dan ook het burgerlijk recht gekozen. Belangrijke aangelegenheden als geboorte en dood, eigendom, man-vrouwverhouding, ouder-kindrelatie komen daarin aan bod. Vervreemding tussen leven en
recht zijn in deze sfeer erg te betreuren, daar het iedereen zonder
uitzondering persoonlijk raakt"(57).
Na het onderzoek naar onderhoudsgerechtigde bejaarden zijn nog
verschillende studies in deze lijn te plaatsen: deze rond onderhoudsplicht, adoptie, man-vrouwgelijkheid, gezin en (ge)recht in het algemeen.

ts.--wat wij-onder rechtverstaan; heb ben-wij reeds implicietaangegeven. Het gaat om het recht der juristen. Is dit niet in tegenspraak
met onze opvatting dat het sociaal-problematische als leidraad dient
voor rechtssociologisch onderzoek. Neen, integendeel, het recht der
juristen geeft immers, zoals hierboven gesteld, aanleiding tot tal van
sociale problemen.
Daarenboven, het recht zelf is een middel om met sociale problemen
om te gaan. Het is dan ook verantwoord de ontwikkeling van een
deelsociologie voor te staan. Neemt men als uitgangspunt van de
rechtssociologie een geheel van sociale normen die min of meer van
ver of van dichtbij met het recht te maken hebben, dan wordt ze een
algemene normologie die een plaats verdient in de algemene sociologie.
19. Deze opvattingen geven aanleiding tot misverstanden.
Indien wij het recht van de juristen als uitgangspunt van de rechtssociologie nemen, betekent dit niet dat wij het recht wensen te benaderen zoals juristen het doen. Volgens ons is de rechtssociologie ten
(57) VAN HouTTE, J. en BREDA, J., Behoeftige bejaarden en onderhoudsplichtige kinderen.
Een rechtssociologisch onderzoek in de commissie van Openbare Onderstand en Vredegerecht,
Deventer, Van Loghum Slaterus, 1976, 265 p.
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voile sociologie en wordt ze beoefend als sociologie. Er is dus een
groot verschil tussen de juridische benadering van het recht en de
sociologische. Juristen vatten het recht opals een systeem met eigen
logica die naar coherentie tendeert. Bovendien is hun optiek praktijkgericht. Voor de sociologen daarentegen is het recht een produkt van
de samenleving, dat op zijn beurt deze samenleving gaat be!nvloeden.
W el willen ze het recht der juristen confronteren met andere normensystemen.
20. Een tweede misverstand bestaat hierin dat ons opzet zou zijn een
wetgevingssociologie te ontwikkelen ten gerieve van de wetgever en
de staat.
Wij menen dat dit niet het geval is daar in ons onderzoek de
wetgeving niet aileen op haar effectiviteit maar ook op haar sociale
adequaatheid getoetst wordt. Het effectiviteitsprobleem betreft de
vraag of de wetgever in de realiteit zijn doel bereikt; diverse sociale
factoren kunnen dit immers verhinderen. De effectiviteit bekijkt de
problematiek vanuit het gezichtspunt van de wetgever. Het adequaatheidsprobleem gaat over het al dan niet passend zijn van de wetgeving, gezien de in de samenleving heersende waarden en praktijken.
De adequaatheid situeert een rechtsinstituut in de sociale krachtvelden. Het tegenover mekaar plaatsen van recht en samenleving gebeurt in de context van omschrijven, verklaren en werken aan een
oplossing van sociale problemen.
Aldus opgevat maakt de empirische rechtssociologie dus een dubbele
kritiek vanuit de feiten mogelijk. lneffectiviteit van wetten wordt niet
als probleem op zich gesteld, wei wanneer dit sociale problemen in
de hand werkt of niet kan oplossen. En het recht wordt, vanuit een
confrontatie met sociale waarden en praktijken, en vanuit een bekommernis om zwakkere groepen, met een kritisch oog bekeken.
21. Ten slotte een laatste misverstand. Het domein van de rechtssociologie zou al te streng beperkt worden als men het recht der juristen
als uitgangspunt van de rechtssociologie neeint.
De beperking is dubbel. Zo opgevat wordt het fenomeen van het
recht binnen de spanne van een bepaald tijdperk gehouden en slaat
het enkel op de normen die uitgevaardigd worden door een welbepaalde groep die reeds beschikt over een overal werkzame integrale
macht (b.v. wat wij verstaan onder de staatsmacht).
Wanneer men de juridische normen exclusief in verband ziet met een
centrale uitvoerende macht dan zouden talrijke zogenaamde primi417

tieve samenlevingen aan de rechtssociologie ontsnappen. Toch zou
het wenselijk zijn ook deze samenlevingen in aanmerking te nemen
om tot een beter inzicht in de sociale functie van het recht te komen.
Bovendien vall en de norm en die door niet-politieke groepen (religieuze, sociale, beroepsgroeperingen) uitgevaardigd worden als zodanig
niet onder de rechtssociologie. En toch kunnen dergelijke normen
veel meer werkdadig zijn dan eng-juridische normen(58).
Wij pleiten voor een deelsociologie die het recht der juristen als
uitgangspunt van het rechtssociologisch onderzoek neemt. Deze
deelsociologie vatten wij niet autarkisch op. Prejuridische of niet
strikt juridische normen zullen, zo nuttig, in de analyse betrokken
worden. Deze verruiming van perspectief zal bijvoorbeeld nuttig zijn
wanneer gepeild wordt naar oorsprong en functies van rechtsnormen
(legal pluralism).
22. Bij wijze van besluit kunnen wij stellen dat de socioloog het te
bestuderen onderwerp als het ware vanuit de samenleving aangereikt
krijgt.
Men mag hem echter niet beschouwen als een instrument van het
beleid. Hij f!l.Oet via objectivering zijn eigen weg gaan, los van het
beleid. Rijst de vraag of de soCioloog, eens zijn oriaerzoek afgewerkt;
beleidsconclusies mag of moet formuleren.
Tegen het formuleren van dergelijke beleidsconclusies kunnen bezwaren rijzen vanuit twee tegengestelde hoeken. Voorstanders van
een geengageerde of kritische sociologie, waarin waarden, feiten en
actie niet gescheiden worden, zullen wijzen op de contradictie tussen
het objectiveringsethos dat ons eigen is, en het waardegebonden
karakter van beleidsbesluiten. Vanuit het beleid wordt op dezelfde
contradictie gewezen. Men verwijt ons aan grensoverschrijding te
doen.
Hierop antwoorden wij dat, zelfs al is men voorstander van een
objectiverende sociologie die een onderscheid wil aanhouden tussen
,conscience" en ,science", het formuleren van beleidsbesluiten niet
aileen verantwoord maar zelfs noodzakelijk blijft. Er zijn wel bepaalde voorwaarden in acht te nemen. Zo moeten de beleidsbesluiten
duidelijk omlijnd worden door ze bijvoorbeeld in een afzonderlijk
slothoofdstuk op te nemen. Ook de empirische · elementen en de
waarde-elementen als zodanig moeten zorgvuldig worden aangege(58) Een overzicht van de opvattingen over de definitie van het recht in de rechtssociologie
vindt men in: VAN HOUTTE, J., ,De rechtssociologie, object en methode", Tijdschrift voor
Privaatrecht, 1964, 551-587.
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ven. lndien verschillende waardeorienteringen tot verschillende conclusies leiden dan moet ook dit worden gesignaliseerd. Eventueel
opteert men wei voor een oplossing maar dan met duidelijke aanwijzing van de vooropgestelde waardeorientering.
Onder die voorwaarden pleiten heel wat argumenten ten voordele
van beleidsgerichte onderzoeksconclusies. De onderzoeker heeft immers een doorleefde kennis van de problematiek. Bovendien wordt
de transfer naar het beleid vergemakkelijkt. Als de onderzoeksresultaten ,as such" (zomaar) worden gepubliceerd, blijken beleidsmensen ze immers niet altijd als beleidsrelevant te onderkennen en er geen
beleidsconclusies uit te trekken. Wanneer de onderzoeker zelf beleidsconclusies formuleert wordt de beleidsrelevantie aangetoond en
worden mogelijke gevolgtrekkingen aangegeven. Uiteindelijk komt
het evenwel de beleidsinstanties toe een concrete beleidsstrategie uit
te stippelen en uit te voeren.

Ill. LIJNEN VOOR DE TOEKOMST

Wij zullen pleiten voor een vernieuwd rechtssociologisch perspectief
vanuit de burger en voor een nieuw evenwicht (balance) tussen
academisch onderzoek en beleidsonderzoek.
Perspectief vanuit de burger

23. Uiteraard was de burger nooit afwezig in het rechtssociologisch
onderzoek. Een pleidooi voor het perspectief van de burger betekent
het meer centraal stellen van de burger.
Veelal werd vertrokken van het rechtssysteem (of een deel ervan) en
er werd nagegaan in welke mate het de burger in zijn macht had en
in welke mate deze er greep op had.
Niet toevallig wordt ,hie et nunc" de idee naar voren geschoven om
van het standpunt van de burger uit te gaan. Op het politiek Belgisch,
en zelfs Europees forum heeft men als het ware, ,de burger'' opnieuw
ontdekt, naar aanleiding van stembusuitslagen die de traditionele
zichzelf democratisch noemende politieke partijen verontrustten.
Sociologisch beschouwd is het niet bewezen dat de kloof tussen
burger en politiek nu groter is dan vroeger. Nu wordt het echter meer
dan vroeger als probleem ervaren, wat een nieuwe sociale werkelijkheid creeert.
Wellicht moet deze nieuwe belangstelling niet beschouwd worden als
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een grillig modeverschijnsel maar als een opportuniteit om de samenleving meer participatief en meer democratisch te maken. Het burgerperspectiefvereist op een bijzondere wijze een rechtssociologische.
inbreng en biedt anderzijds de rechtssociologie bijzondere interessante kansen.
Als het recht als een systeem met bijbehorende afdwingbaarheid ten
gerieve van de burger benaderd wordt dan dreigt men te blijven
steken in een belijdertis van instanties die het rechtssysteem bedienen.
De benadering vanuit de burger (via de subjectieve rechten) daarentegen dwingt er ons toe onmiddellijk de vraag te stellen naar de reele
effectuering van zijn rechten. Is hij ge'informeerd? Wordt hij geholpen?
Het burgerperspectief neemt heel de maatschappij onder ogen. Het
beperkt zich niet tot bijzondere probleemcategorieen. Is dit te verantwoorden? Op korte termijn is de aandacht voor die categorieen zeker
urgent. Dit gebeurt dan ook. Het Centrum voor Rechtssociologie
heeft zich tot hiertoe ondermeer met ,probleemcategorieen" bezig
gehouden. Wij hopen dat betrokken instanties en groeperingen in de
toekomst boeiende onderzoeksopdrachten daaromtrent aan het Centrum zullen toevertrouwen. Op (middel)lange termijn is het echter
van belang de glooale samenlevi:iig le oestuderefi -om VOO!Waarden-te scheppen die uiteindelijk alle burgers ten goede komen, ook de
marginalen. Deze marginalen, die als burger geholpen worden, zonder gevaar voor labeling, komen er uiteindelijk beter af.
Voorzover het Centrum zelf zijn onderzoek kan bepalen werd recentelijk de burger als uitgangspunt genomen en men hoopt in de
toekomst in die richting door te gaan.
In dit onderzoek ging men uit van de burger die het recht ter
beschikking heeft om met problemen om te gaan en bepaalde doelstellingen te bereiken.
Zo bestudeerde men in de erfrechtelijke sfeer hoe de burger het recht
gebruikt om de devolutie van zijn goederen na zijn overlijden te
be'invloeden(59).
Ook ging de aandacht uit naar de kansen die het recht biedt om
contractuele verhoudingen in goede banen te leiden.
In de sfeer van de rechtsbedeling, ten slotte, vertrok men onlangs van
de burger geconfronteerd met juridische problemen waarvoor hij een
(59) VAN HOUTTE, J., DUYSTERS, A., KEULENEER, M. en VAN DEN BRANDE, K., Erven en
Iaten erven. Een rechtssociologische studie naar de samenstelling en toebedeling van nalatenschappen, Leuven, Acco, 1992, 126 p.

420

------::~-~-----

----,:-

~---=----=-=-=-=-=-

---_--;--=-=._-_-_::-_::_L_:__~_::-_-::=.::::..::....=..::_.::_==.::_=-::

Uuridische) oplossing wenst te zoeken. Hoe gaat hij te werk(60)?
Diegene die te goeder trouw een faillissement onderging was voorwerp van onderzoek(61).
N aar een evenwicht tussen academisch onderzoek en beleidsonderzoek

Het academisch onderzoek
24. Wij pleiten voor een consolidering van het academisch onderzoek in de rechtssociologie.
De universiteit is de plaats bij uitstek waar vrij onderzoek kan
beoefend worden zo los mogelijk van maatschappelijke druk. Daar
liggen ook kansen voor het grijpen om interdisciplinair tewerk te
gaan. Het ware ook belangrijk de fundamentele vragen die bij het
burgerperspectief rijzen te onderzoeken, zoniet blijft het bij slogans.
Antropologische, filosofische, rechtstheoretische grondvesting van
het individuals rechtssubject dringt zich op. Het historische mag niet
ontbreken. Ook niet de positiefrechtelijke aspecten van de subjectieve rechten. Het concrete reilen en zeilen van de burger als rechtssubject zal de zorg zijn van de rechtssocioloog.
Onderzoeksmiddelen die de universiteiten wensen te investeren, worden best voor dergelijk project gereserveerd. Onderzoeksgelden van
fondsen voor Fundamenteel Onderzoek worden aan dergelijk project
ook goed besteed.
De problematiek van het perspectief van de burger overstijgt uiteraard de Belgische grenzen. Europa lijkt een uitstekend kader waarbinnen de problematiek wordt aangepakt. Steun van de Raad van
Europa, de EEG en de OESO zou kunnen helpen een ,cross-national
project" op te zetten en door te voeren.
Het ,Research Committee on Sociology of Law" zou het ideaal
gesprekskader kunnen zijn voor dergelijk project. Het ,Institute of
Sociology of Law'' zou een waardevol ondersteuningspunt vormen.

(60) DELANOEIJE, E., VAN LOON, F., WOUTERS, Y., ,Reconstructie van de pyramide van
conflictafhandeling in Vlaanderen", Rechtskundig Weekblad, 55, 1991, 5, 144-149.
WouTERS, Y., VAN LOON, F., ,Civil Litigation in Belgium. The Reconstruction of the
PyramidofLega!Disputes'', in Disputes and Litigation, BLANKENBURG, E., COMMAILLE, J.,
GALANTER, M. (ed.), Oiiati, Oiiati Proceedings, 1991, 23-38.
(61) VAN LOON, F., BALLON, L., DRIESSENS, K., HUYSMANS, M., THIELMAN, V., Op zoek

naar de mens in de faillissementsprocedure. Onderzoek a. h. v. case-studies naar de sociale
bege/eiding van te goeder trouw gefailleerden, i.o.v. Ministerie van Wetenschapsbeleid, 1990,
206 p.
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En het beleidsonderzoek
25. In het academisch onderzoek gaat men uit van een algemene
sociaal-relevante problematiek. Bij de behandeling van deze problematiek blijkt dat de studie van concretere problemen de algemene
problematiek gestalte geeft. In het beleidsonderzoek beweegt men
zich in de omgekeerde richting. Het beleid stelt concrete vragen in
de hoop dat de antwoorden een oplossing helpen vinden voor het
probleem waarmee het beleid geconfronteerd wordt.
Wij wensen even het belang van het opdrachtenonderzoek voor het
academisch onderzoek aan te geven.
Expansie van universitaire middelen ter aanmoediging van de rechtssociologie zit er welli'cht niet in. Integendeel, het wordt een strijd om
kredieten te bewaren~ In een besparingsronde wordt de rechtssociologie immers geconfronteerd met sterke concurrenten uit de klassieke
rechtswetenschappen.
Strategisch gekozen opdrachtenonderzoek kan de ontwikkeling van
de rechtssociologie ten goede komen. Complementair met het academisch onderzoek naar het burgerperspectief zouden een aantal beleidsgerichte projecten kunnen opgezet worden.
De overheid, de politiek, de staat, zijn (moeten) bezorgd (zijn) over
het feit dat er een kloof bestaat fussell. hun instituut en de burger en
zouden belangstelling moeten tonen voor beleidsonderzoek terzake.
Wij formuleren enkele suggesties die wij u en de overheid ter overweging geven. Indien men deze denkpistes volgt, zouden ze nuttige
gegevens kunnen verstrekken om de kloof te helpen dichten.
Hoe kan men de wetgeving dichter bij de burger brengen?
Wil men de wetgeving dichter Iaten aansluiten bij de dagelijkse
werkelijkheid en de burger, dan lijkt het verzamelen van feiten over
die werkelijkheid en de burger nodig.
Nu wordt de voorbereiding van de wet meestal gereduceerd tot het
probleem van omzetten van ideeen in een wettekst via een al dan niet
geslaagd logistiek proces. Ook zouden bij de nuttige evaluatie van
de werking van de wet de inzichten van de burger aan bod moeten
komen (zie artikel).
Hoe kan de verhouding tussen administratie en burger symmetrischer
verlopen?
Het beleid dreigt gevoerd te worden over de hoofden van onderhorigen heen, die het ondergaan, niet ge1nformeerd worden en geen kans
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krijgen erop in te spelen. Feitenkennis kan tot een zekere dialoog
leiden, misverstanden opsporen, mogelijke oplossingen aanwijzen.

Hoe kan de rechtsbedeling toegankelijker worden voor de burger?
Informatie en rechtsbijstand zullen deze toegankelijkheid vergemakkelijken. Rechtsbedeling moet , ,rechtsonderhorigen-vriendelijk''
zijn. Hoven en rechtbanken moeten binnen een normale periode
recht spreken. lnzicht in de drempels, de vertraging, de blokkeringsmechanismen zou helpen bij het zoeken naar burgervriendelijke
oplossingen.
Dergelijke vragen rijzen in de verschillende staten. Een , ,cross-national'' benadering lijkt dan ook aangewezen. Vergelijkend onderzoek
tussen Nederland en Belgie zou bijzonder welkom zijn. Het Europees
raamwerk is bovendien een goed kader voor onderzoek naar de breuk
tussen burger en politiek. Al de perikelen rond Maastricht tonen ten
overvloede aan dat in Europa in die verhouding iets schort.

'
IV.

SLOTBESCHOUWING

26. Dertig jaar terug schreven wij in Tijdschrift voor Privaatrecht
over de onderontwikkeling van de rechtssociologie. Is de rechtssociologie nu een volwaardige discipline geworden? Zeker in tal van
landen werd heel wat gerealiseerd. Doch de toenmalige remmingen
werken nu nog door: het onbegrip tussen de wereld van de juristen
en de wereld der sociologen.
In Vlaanderen blijft de situatie paradoxaal. In het academische
milieu wordt de rechtssociologie als discipline aanvaard: rechtssociologisch onderwijs en onderzoek zijn ingeburgerd. Doch het beleid
staat onwennig tegenover de rechtssociologie. Dat een rechtssociologische benadering van een probleem in verband met recht niet alleen
nuttig maar zelfs noodzakelijk is, dringt in beleidskringen moeilijk
door. Middelen hiervoor worden er dan uiteraard niet voor vrijgemaakt.
De gastvrijheid die het Tijdschrift voor Privaatrecht sinds dertig jaar
de rechtssocioloog gunt, draagt bij tot het openen van de juridische
geesten. Wie weet of ook het beleid niet meer overtuigd zal geraken
van de noodzakelijke juridische inbreng.
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SOMMAIRE
SOCIOLOGIE DU DROIT.
LES PROBLEMES SOCIAUX ET LA POLITIQUE EN BELGIQUE

Dans la premiere partie, !'auteur developpe sa vision de la sociologie.
Entre la , ,science'', Ia sociologie empirique et Ia , ,conscience'', ii impose une
reflexion ethique. L'auteur plaide pour une liberte d'evaluation: Ia science doit se
detacher autant que possible du monde d'evaluation subjectif.
Cette sociologie empirique est un phenomene recent en Belgique.
Le deuxieme partie traite de la socilogie du droit.
L'obligation legale, datant de 1967, d'inclure Ia matiere ,sociologie" dans la
programme des candidatures en Droit a constitue un facteur de developpement de
Ia sociologie du droit. A cet egard, ii est constate que !'analyse sociologique du droit
s'exerce uniquement au sein des institutions universitaires.
L'auteur donne un apen;:u de la sociologie du droit dans les universites aux Pays-Bas.
Bien que cette matiere puisse se prevaloir de quelques prestations valables en
Flandre, elle y connalt des jours difficiles. L'analyse se fait essentiellement a
l'universite et avec des moyens typiquement universitaires.
En face de la jeune sociologie du droit, on trouve la science juridique bien etablie.
Les deux s'ignorent. Les juristes se mefient des sociologues du droit. C'etait deja
le cas il y a trente ans. En Belgique, aujourd'hui, la situation est paradoxale. Les
collegues, professeurs de droit et sociologues ne contestent ni le statut academique
ni l'utilite _c!~~ so(;i()]Qgie d11clrojt. J,es §Ofiologyes du<!roit be}g~s_sont_&_onnus
internationalement. Mais !'interet du monde politique pour la sociologie du droit
est demeure plutot minime par le passe.
Des impulsions venues du monde politique pourraient faire avancer la sociologie
du droit. La question se pose alors de savoir si ces impulsions ne reduiraient pas
Ia sociologie du droit a un instrument du monde politique?
Dans le prolongement de sa vision sur la sociologie du droit, !'auteur releve que le
sociologue se voit en quelque sorte offrir par la societe elle-meme !'objet de son
etude. Les questions emanant du monde politique (a ne pas limiter aux seules
autorites politique) en font partie.
On ne peut cependant pas considerer le sociologue comme un instrument du monde
politique; il doit suivre sa propre voie, distincte de Ia politique.
Ce point de vue donne lieu a uncertain nombre de malentendus, que !'on s'efforce
d'ecarter.
La troisieme partie s'attache aux perspectives pour l'avenir. L'auteur plaide en
premier lieu pour une nouvelle approche de la sociologie du droit, au depart du
citoyen. Cette derniere perspective considere l'entierete de Ia societe et ne se limite
pas a certaines categories formant probleme.
Ensuite, !'auteur plaide pour un equilibre entre I' analyse academique et !'analyse
politique. Le sociologie du droit a besoin d'une consolidation de !'analyse academique. L'universite est l'endroit par excellence ou !'analyse peut etre effectuee en toute
Iiberti:.
Les autorites, le monde politique, l'Etat sont (devraient etre) concernes par le fait
qu'il existe un fosse entre eux et le citoyen et devraient marquer de !'interet pour
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une analyse politique en la matiere. Comment rapprocher la h~gislation du citoyen?
Comment rendre plus symetriques les rapports entre !'administration et le citoyen?
Comment rendre !'administration de la justice plus accessible au citoyen?
Cette analyse des taches pourrait aussi permettre ala sociologie du droit d'acquerir
les moyens d'exercer sa discipline. A une epoque ou les credits attribues aux
universites se reduisent ou du moins n'augmentent plus, les moyens provenant des
recherches qui leur sont confiees seraient particulierement bienvenus.

ZUSAMMENFASSUNG
RECHTSSOZIOLOGIE, SOZIALPROBLEMATIK UND SOZIALPOLITIK
IN BELGIEN

Im ersten Teil entwickelt der Autor seine Vision iiber die Soziologie. Zwischen
,Wissenschaft", der empirischen Soziologie, und ,Gewissen" gehi:irt eine ethische
Reflektion. Er befiirwortet die Wertungsfreiheid: Die Wissenschaft muJ3 sich mi:igJichst frei von den eigenen subjektiven Wertungen bewegen ki:innen. Solche empirische Soziologie ist in Belgien ein neues Phanomen.
Im zweiten Teil handelt es sich urn die Rechtssoziologie. Die gesetzliche Verpflichtung aus dem Jahre 1967 die Materie Soziologie ins Curriculum des Grundstudiums
(kandidatuur) der Rechtswissenschaft aufzunehmen, war ein Element das die Entwicklung der Rechtssoziologie fi:irderte. Dabei anschlieJ3end stellen wir fest, daB
rechtssoziologische Forschung nur innerhalb der universitaren lnstituten ausgeiibt
wird.
Von der rechtssoziologischen Forschung an den niederlandisch-sprachigen Universitaten wird ein Uberblick geboten.
Obwohl sich die Rechtssoziologie in Flandern auf einige Glanzleistungen berufen
darf, hat sie es dennoch schwer. Die Forschung findet vorwiegend an der Universitat
und mit typisch u11;iversitaren Mitteln statt.
Gegeniiber der jungen Rechtssoziologie steht die etablierte Rechtswissenschaft.
Einer kennt den anderen nicht. Juristen miJ3trauen Rechtssoziologen, und dies schon
seit dreiBig Jahren. Die heutigen Situation in Belgien ist paradoxa!: Von den
Kollegen Rechtsprofessoren und von Soziologen werden der akademische Status
und der Nutzen der Rechtssoziologie nicht angefochten. Belgische Rechtssoziologen
bekommen internationale Anerkennung. Das Interesse der politischen Fiihrung fUr
die Rechtssoziologie jedoch war in der Vergangenheit eher sehr bescheiden. Gelegentliche Impulse der Politiker ki:innten die rechtssoziologische Forschung fi:irdern.
Es erhebt' sich allerdings die Frage ob solche Anreize die Rechtssoziologie nicht zu
einem Instrument der Politik reduzieren wiirden. Die SchluJ3vision des Autors iiber
die Rechtssoziologie folgert, daB dem Soziologen das zu erforschende Thema etwa
aus der Gesellschaft selbst angeboten wird. Fragen aus der Sozialpolitik (die
allerdings die konkrete Fiihrung der Obrigkeit iibersteigen) gehi:iren hinzu. Man darf
den Soziologen allerdings nicht als ein Instrument dieser Fiihrung betrachten. Er
soH iiber eine Objektivierung seinen eigenen Weg gehen ki:innen, unabhangig von
der Tagespolitik. Diese Hypothese veranlaJ3t einige MiJ3verstandnisse die man
versucht zu klaren.
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Im dritten Teil zeigt man Perspektive fiir die Zukunft. Der Autor befiirwortet
zunachst eine erneute rechtssoziologische Perspektive seitens des Burgers, die die
ganze Gesellschaft in Betracht nimmt und sich nicht auf besondere Problemkategorien beschrankt.
AnschlieBend wird ein Ausgleich zwischen akademischer Forschung und
Obrigkeitsuntersuchung befiirwortet. Eine Konsolidierung der akademischen Forschung in der Rechtssoziologie ist erforderlich. Die Universitat ist an und fiir sich
der gegebene Ort wo freie Forschung ausgeubt werden soli.
Die Obrigkeit, die Politik, der Staat, sind dariiber besorgt (und sollen es auch sein),
daB es zwischen ihren Einrichtungen und dem Burger eine Kluft gibt und sollten
fiir eine Obrigkeitsuntersuchung in dieser Hinsicht Interesse zeigen. Wie kann man
den Burger der Gesetzgebung naher bringen? Wie kann die Beziehung zwischen
Verwaltung und Burger symmetrischer ablaufen? Wie kann dem Burger einfacheren
Rechtszugang geboten werden?
Aus dieser Auftrageforschung ki:innte der Rechtssoziologe Mittel beziehen seine
Diziplin auszuuben. Zur Zeit wo Universitatskredite karglicher werden oder sich
wenigstens nicht ausbreiten, sind Gelder aus dieser Auftrageforschung besonders
willkommen.

SUMMARY
LEGAL SOCIOLOGY, SOCIAL PROBLEMS AND BELGIAN POLICY

In Part I, the author develops his approach towards sociology.
The elements of ,science", empirical sociology and ,conscience" need to be linked
by ethical reflection. He advocates freedom of evaluation, in that science must be
freed as much as possible from one's subjective value system.
This type of empirical sociology is a recent phenomenon in Belgium.
Part II concerns legal sociology.
The statutory obligation, introduced in 1967, to include sociology in the syllabus
of the two-year preliminary degree in law is a factor which enhanced the development of legal sociology.
In this connection, we observe that research into legal sociology is conducted only
in the university sector.
Although legal sociology can lay claim to certain achievements in Flanders, it is
faced with many difficulties. Research is conducted mainly at universities, using
methods which are typical for this sector.
The relatively recent branch of legal sociology has as its opposite number the law
as studied by traditional academic means. Both areas have nothing in common.
Lawyers mistrust legal sociologists. This was the case thirty years ago. In Belgium,
the situation is paradoxical. No colleagues, professors of law or sociologists will
challenge the academic status and usefulness of legal sociology. Belgian legal
sociologists enjoy international recognition. However, the attention given by policymakers to legal sociology in the past tended to be on the low side.
Initiatives on the part of the policy-makers could promote research into legal
sociology.
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There arises the question whether these initiatives could reduce legal sociology to
a policy instrument.
On the basis of the approach adopted by the author on legal sociology, he asserts
that sociologists have their subject matter presented to them, as it were, by society.
This includes the questions emanating from the policy-makers (who. must not be
confined to those in the public sector).
However, the sociologist must not be viewed as a policy instrument. He must, by
means of the process of objectification, plough his own furrow, separately from
any policy-making.
This assertion has given rise to a number of misunderstandings, and attempts have
been made to remove these.
In Part III, some guidelines for the future are provided. First, the author advocates
a new approach towards legal sociology, i.e. one which is bases on the citizen. This
new approach would examine society in all its aspects, and would not confine itself
to specific categories of problems.
Next, he recommends that a balance be struck between academic research and policy
research. It is necessary to consolidate academic research in the field of legal
sociology. Universities should be the best possible forum for free enquiry.
The public authorities, politicians, state are, or should be, concerned at the fact that
there exists a gap between their institute and the citizen, and should show a readiness
to promote policy research on this subject. How can the relevant legislation be
brought closer to the citizen? How can the relationship between the administration
and the citizen be more symmetrical? How can justice be made more accessible to
the ordinary citizen?
This type of assignment-based research would also result in the legal sociologist
acquiring the means to be able to work in his field of study: At a time when university
funds are becoming ever scarcer, or at least are failing to increase, resources
resulting from assignment-based research would be extremely welcome.

RESUMEN
SOCIOLOGiA DEL DERECHO,
PROBLEMAS SOCIALES Y POLiTICA EN BELGICA

En un primer capitulo, el autor desarrolla su vision sabre la sociologia.
Entre ,ciencia", la sociologia empirica, y ,conciencia" conviene una reflexion
etica. Aboga por la libertad de valoracion: la ciencia debe destacarse lo mas posible
del propio mundo subjetivo de valoracion.
Semejante sociologia empirica es un fenomeno reciente en Belgica.
En un segundo capitulo, se trata de la sociologia del derecho.
La obligacion legal, impuesta en 1967, de incluir la materia de sociologia en el
programa de la candidatura de Derecho, fue un factor que fomento el desarrollo
de la sociologia del derecho.
A este respecto, constatamos que la investigacion de la sociologia del derecho solo
se practica dentro de las instituciones universitarias.
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Se da una sinopsis de la investigacion de la sociologia del derecho en las universidades neerlandofonas.
La sociologia del derecho se enfrenta con unas dificultades graves, aunque, en
Flandes, esta disciplina pueda preciarse de algunos logros memorables. La investigacion se realiza principalmente en la universidad y con metodos tipicamente universitarios.
Frente a la joven sociologia del derecho, se encuentra la ciencia del derecho
establecida. Las dos son mutuamente desconocidas. Los juristas desconfian de los
sociologos del derecho. Eso fue el caso hace treinta afios. En Belgica, Ia situacion
actual es paradojica.
Los colegas, profesores en derecho, y los sociologos no contestan el rango academico y la utilidad de Ia sociologia del derecho. Los sociologos del derecho belgas gozan
de alto prestigio internacional. Pero, en el pasado, el interes del nivel politico por
Ia sociologia del derecho fue mas bien escaso.
Posibles impulsos viniendo del nivel politico podrian fomentar Ia investigacion de
Ia sociologia del derecho.
Surge entonces Ia pregunta si esos impulsos no reducirian la sociologia del derecho
a un instrumento de la politica.
En la prolongacion de Ia vision del autor sobre la sociologia del derecho, se afirma
que es, por asi decir, Ia sociedad la que suministra al sociologo el tema a estudiar.
Las cuestiones viniendo del nivel politico (no solo de Ia politica nacional) forman
parte de eso.
Sin embargo, no se puede considerar al sociologo como un instrumento de Ia
politica. A traves de Ia objetivacion, tiene que seguir su propio camino, sin tener
en cuenta Ia politk1r.
Esta posicion da lugar a algunos malentendidos, que se intentan eliminar.
En un tercer capitulo, se trazan las lineas maestras para el desarrollo futuro de esta
disciplina. El autor aboga en primer lugar por una perspectiva renovada de sociologia del derecho viniendo del ciudadano. Esta perspectiva del ciudadano afronta toda
la sociedad. No se limita a categorias particulares de problemas.
A continuaci6n, se aboga por un equilibria entre investigacion academica e investigacion politica. Es necesaria una consolidacion de la investigacion academica en la
sociologia del derecho. La universidad es ellugar por excelencia donde se puede
practicar Ia investigacion libre.
Las autoridades, Ia politica, el Estado, se preocupan (deben preocuparse) del hecho
de que existe un abismo entre su instituto y el ciudadano y deberian mostrar interes
porIa investigilcion politica a este respecto. l,Como se pueden acercar Ia legislacion
y el ciudadano? l,Como puede desarrollarse de manera mas simetrica Ia relacion
entre Ia administracion y el ciudadano? l,Como puede hacerse mas accesible al
ciudadano Ia administraci6n de justicia?
El analisis teleologico de esta disciplina tambien tendria una consecuencia positiva,
y es que el sociologo del derecho adquiriria medios para Ia practica de su disciplina.
En un momenta en que los fondos para las universidades se hacen mas escasos, o
por lo menos, no se incrementan, los recursos para una definicion del concepto son
particularmente bienvenidos.
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