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VENNOOTSCHAPSRECHT
DE GEYTER, S., Organisatieaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance en risicomanagement (Antwerpen: Intersentia 2012), xxiii +
531 p., € 130,00
Sarah De Geyters Organisatieaansprakelijkheid is de uitgave van haar succesvol
in 2012 aan de Gentse rechtsfaculteit verdedigde proefschrift. Het proefschrift behandelt een klassiek, en tezelfdertijd brandend actueel, vennootschapsrechtelijk
thema: de vraag hoe onrechtmatig handelen aan een organisatie wordt toegerekend,
op welke wijze aansprakelijkheden binnen een organisatie worden verdeeld, én, essentieel, hoe een rechter de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders van
de organisatie dient te beoordelen.
In het eerste deel onderzoekt De Geyter uitvoerig de toerekening van onrechtmatig
handelen aan de organisatie. De Belgische rechtstraditie vond een antwoord in
de orgaantheorie: de toerekening, op grond van artikel 1382 BW, van de door een
orgaan begane onrechtmatige daad aan de rechtspersoon. Geïnspireerd door het
Nederlandse recht verdedigde Vananroye als eerste een alternatieve these. De verkeersopvattingen maakten aldus hun opwachting in de Belgische doctrine. Nadien
poneerde Delvoie zijn antithese: aan verkeersopvattingen heeft het Belgische recht
volgens hem geen nood, aan een neoklassieke toerekening op grond van artikel
1384 BW (de aansprakelijkheid van de aansteller) des te meer. De Geyter gaat
– met succes – deze hegeliaanse uitdaging aan en pleit voor de verkeersopvattingen
– die zij opvat als een aansprakelijkheidsvermoeden in hoofde van de organisatie,
ten gunste van de benadeelde – mét ruimte voor de orgaantheorie. Dat zij als eerste
Belgische auteur uitvoerig aandacht besteedt aan de Engelse rechtspraak, biedt
een belangrijke meerwaarde. Nog indrukwekkender is haar grondige analyse van
de regels die de verdeling van aansprakelijkheid tussen organisatie en bestuurders
beheersen.
In het tweede deel onderzoekt De Geyter de organisatieaansprakelijkheid vanuit
een ander perspectief: dat van de bestuurder wiens persoonlijke aansprakelijkheid
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in het gedrang wordt gebracht. De focus van het onderzoek ligt bij de bestuurders
die bevoegdheden hebben gedelegeerd of taken intern hebben verdeeld, desgevallend door de oprichting van gespecialiseerde comités. Dit is de enige benadering
die recht doet aan de complexiteit van het vennootschapsgebeuren. Deze focus is
bijzonder relevant, aangezien het Belgische recht, met zijn weigerachtige houding
tegenover interne taakverdeling en de daarmee gepaard gaande aansprakelijkheidsverdeling, de uitdaging moet aangaan met een nieuwe, Angelsaksische en
Europese, benadering die de kaart trekt van het risicomanagement.
Hoe buitenlandse rechtsstelsels omgaan met een interne taak- en aansprakelijkheidsverdeling, wordt onderzocht in een bijzonder indrukwekkend vierde hoofdstuk. Inzichten worden ontleend aan niet minder dan vijf buitenlandse rechtsstelsels: het Amerikaanse, Engelse, Australische, Duitse en Nederlandse. Elk aspect
van het probleem wordt even grondig ontleed. De vlotte pen van de auteur, haar
systematische aanpak en een glasheldere structuur staan garant voor een bijzonder
rijk, maar tezelfdertijd uiterst leesbaar, geheel.
De Geyter bepleit de invoering in België van een business judgment rule naar Australisch voorbeeld: een bestuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
schadelijke gevolgen van een ondernemingsbeslissing indien hij aantoont dat hij de
beslissing te goeder trouw voor een geëigend doel heeft genomen, geen persoonlijk
materieel belang had bij de beslissing, zich had geïnformeerd over het onderwerp
in de mate waarin hij dit redelijkerwijze gepast achtte en er rationeel van overtuigd was dat de beslissing in het belang van de vennootschap was. De nadruk
op het besluitvormingsproces zou de kans op een ex post-beoordeling verkleinen.
Het antwoord op de vraag hoe de Belgische rechter dit besluitvormingsproces dan
concreet dient te beoordelen, blijft wat vaag. Wellicht is deze vraag in zijn algemeenheid niet te beantwoorden. Het tweede deel van Organisatieaansprakelijkheid voorziet niettemin in een stevige theoretische onderbouw voor een correct
antwoord op de meest uiteenlopende rechtsvragen.
Met haar Organisatieaansprakelijkheid deelt De Geyter met haar lezer een rijkdom aan inzichten in het complexe toerekeningsvraagstuk. Het boek is dan ook
aanbevelenswaardige lectuur voor elke rechtspraktizijn – advocaat, bedrijfsjurist,
magistraat – die met het vraagstuk geconfronteerd wordt.
FLoriS Parrein

ZAKELIJK ZEKERHEIDSRECHT
Dirix, E., De hervorming van de roerende zakelijke zekerheden (Mechelen: Kluwer 2013), vi + 317 p., € 87,78
Op 24 oktober 2012 werd een wetsontwerp aangenomen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot
opheffing van diverse bepalingen terzake. De finale tekst werd aangenomen door
de plenaire vergadering op 30 mei 2013 en werd door de Koning bekrachtigd op 11
juli 2013. De inwerkingtreding is bepaald op (uiterlijk) 1 december 2014.
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De nieuwe wet levert een fundamentele hervorming op van het pandrecht. De
regelgeving beantwoordt nu aan de geldende moderne en internationaal erkende
standaarden. Een modernisering en vereenvoudiging drong zich hier namelijk op.
Een globaal, eenvormig, rationeel systeem van conventionele zekerheidsrechten op
roerende goederen was nodig.
De nieuwe wet beoogt in essentie de regeling van de volgende vijf pijnpunten.
Vooreerst vereenvoudigt de wet het bestaande systeem van voorrechten door een
groot aantal voorrechten af te schaffen. Ten tweede sleutelt de wet aan het bezitsvereiste bij het pand. Ten derde onderwerpt de wet de bestaande gevallen van
zekerheidseigendom aan het algemene regime van de zekerheidsrechten. Het basisprincipe daarbij is dat een eigendomsvoorbehoud of overdracht tot zekerheid nooit
meer rechten mag verschaffen dan een zekerheidsrecht. De overdracht tot zekerheid wordt in de wet erkend als een pandrecht en het eigendomsvoorbehoud wordt
uit de Faillissementswet gelicht. Ten vierde beoogt de wet een kostenbesparend
uitwinningsrecht, met een rechterlijke tussenkomst beperkt tot de gevallen waarin
dit werkelijk noodzakelijk is. Ten vijfde aanvaardt de wet dat het zekerheidsrecht
waar nodig enigszins wordt losgekoppeld van de verzekerde schuldvordering. De
praktijk leert dat er de behoefte bestaat dat zekerheidsrechten kunnen worden gehouden voor rekening van een ander. De wet erkent nu de rol van een security
trustee zoals in het Engelse recht.
De zwaartepunten van de bedoelde hervorming laten zich dan ook als volgt samenvatten: (1) het pand wordt een consensuele overeenkomst, (2) de tegenwerpbaarheid van het pand wordt gerealiseerd door hetzij registratie, hetzij buitenbezitstelling, (3) het eigendomsvoorbehoud wordt veralgemeend geregeld in het BW, (4)
het retentierecht wordt eveneens wettelijk geregeld en verschaft een voorrecht, (5)
de zekerheidstrust wordt ingevoerd en (6) de uitwinning van pandrechten wordt
gemoderniseerd: in beginsel wordt zij conventioneel en buitengerechtelijk en alle
procedures worden gecentraliseerd bij de beslagrechter.
In het voorliggende werk biedt Eric Dirix, de geestelijke vader van de nieuwe wet,
een bijzonder welgekomen eerste commentaar. Het spreekt vanzelf dat de auteur
als geen ander weet waarover het gaat. Zijn mooi gestoffeerde bijdrage, die een
vijftigtal bladzijden beslaat, wordt, in de lijn van de reeks ‘nieuwe wetgeving’,
gevolgd door een weergave van de belangrijkste parlementaire voorbereiding en
de wetteksten. Voor wie een beknopt en helder inzicht beoogt, is dit werk een
hebbeding.
SVen MoSSeLManS

STRAFRECHT
GeertS, L., De internationale kinderontvoering voor de Belgische rechtbanken
(Antwerpen: Intersentia 2012), xviii + 221 p., € 60,00
Voormeld werk vormt de in boek gepubliceerde versie van een masterscriptie die
de auteur in 2012 heeft verdedigd aan de Katholieke Universiteit Leuven onder het
promotorschap van professor Senaeve. Het betreft in wezen een overzicht van Belgische rechtspraak met betrekking tot twee internationale verdragen betreffende
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internationale parentale kinderontvoering, met name het Europees Verdrag van
Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van de
beslissingen inzake het gezag over de kinderen en betreffende het herstel van het
gezag over kinderen en het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende
de burgerrechtelijke aspecten van de internationale ontvoering van kinderen. Het
markante aan het boek – en dat is meteen ook een grote meerwaarde ervan – zit
hem dan ongetwijfeld vooral in het feit dat ook bijzonder veel niet-gepubliceerde
rechtspraak aan bod komt en wordt besproken. In die zin kon Patrick Senaeve in
zijn voorwoord dan ook stellen dat het boek de overgrote meerderheid van alle
gerechtelijke uitspraken in België met betrekking tot voormelde verdragen bevat.
Er is sprake van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn of
haar kind onrechtmatig overbrengt of het ongeoorloofd achterhoudt in een ander
land dan dat van de gewone verblijfplaats van het kind. Toenemende mobiliteit van
mensen, verschillende culturele, religieuze en familiale achtergrond zijn ongetwijfeld elementen die in het fenomeen van de internationale parentale kinderontvoeringen een rol spelen (p. 7). Daarbij is het zo dat het Haagse Kinderontvoeringsverdrag niet bepaalt welke middelen lidstaten moeten gebruiken om de eerbiediging
na te streven van het gezagsrecht dat in een andere verdragssluitende staat (p. 10).
Wel moet benadrukt worden dat beide verdragen complementair zijn in die zin
dat het Verdrag van Luxemburg gebruik maakt van een systeem van erkenning en
tenuitvoerlegging van juridische beslissingen inzake het gezags- en omgangsrecht
terwijl het Haagse Kinderontvoeringsverdrag toepasselijk kan zijn zonder dat er
een beslissing inzake het gezag over het kind bestaat (p. 13). Toch blijkt dat in de
praktijk het Haagse Kinderontvoeringsverdrag veel meer toepassing vindt dan het
Verdrag van Luxemburg.
Het concrete overzicht van rechtspraak overloopt in eerste instantie de procedure
zoals deze vervat zit in het Gerechtelijk Wetboek, met name in de artikelen 1322bis
Ger.W. en volgende. In dat verband wordt zo onder meer aandacht besteed aan de
bestaande rechtspraak betreffende de mogelijkheid voor de verzoekende ouder om
vrijwillig tussen te komen in de procedure naast de Centrale Autoriteit. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan het interessante cassatiearrest van 10 november
2011 met de conclusie van advocaat-generaal Guy Dubrulle (p. 25-28). Zo ook
komt bij de bespreking van de procedure (uit het Gerechtelijk Wetboek) ook de problematiek van de kosten aan bod (p. 54-55); terzake geldt immers artikel 26 derde
lid, van het Haagse Kinderontvoeringsverdrag dat voorziet in de mogelijkheid van
de rechtbank om, in geval van een beslissing tot terugkeer, op discretionaire wijze
te bepalen de kosten al dan niet ten laste van de ouder die verantwoordelijk is
voor het niet-terugkeren te leggen. Naderhand komen het toepassingsgebied en
de toepassingsvoorwaarden van de beide verdragen aan bod en aansluitend de
beschermde rechten met daarin het principe van de onmiddellijke terugkeer en
de verschillende mogelijke weigeringsgronden om de onmiddellijke terugkeer van
het kind te bevelen. In dit verband wordt ook terecht geruime aandacht besteed aan
de rechtspraak over het begrip gewone verblijfplaats; daaruit blijkt dat in de rechtspraak in België het begrip gewone verblijfplaats omschreven wordt als de plaats
waar het kind het zwaartepunt van zijn affectieve, familiale, educatieve en sociale
belangen heeft (p. 87). Vervolgens komt de rechtspraak betreffende de verschillende uitzonderingen op de onmiddellijke terugkeer aan bod. Het geheel wordt
afgesloten met een algemene conclusie waarin de verschillende strekkingen die uit
de studie van de Belgische rechtspraak naar voor komen, worden weergegeven. De
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teksten van de beide verdragen, van Luxemburg en van Den Haag, zijn overigens
op het einde van het boek als bijlage gevoegd.
Zoals reeds gesteld, ligt de bijzondere meerwaarde van het werk in het feit dat
de auteur erin geslaagd is een grote hoeveelheid niet-gepubliceerde rechtspraak
samen te brengen en te ordenen zeker in een materie waarin gepubliceerde rechtspraak (uit ons land) schaars blijkt te zijn; in bijlage wordt overigens de weergegeven en besproken rechtspraak opgelijst. Dat bij dit overzicht van rechtspraak soms
bijzonder uitvoerig wordt ingegaan op de feiten van deze rechtspraak is daarbij
noodzakelijk nu het precies veelal om niet-gepubliceerde rechtspraak gaat.
In het algemeen beschouwd is voormeld werk bijzonder interessant voor wie met
de materie van de internationale parentale kinderontvoeringen te maken krijgt.
Zeker voor magistraten en advocaten die in een concrete procedure verwikkeld
zijn, is het werk bijzonder nuttig omdat het heel wat niet-gepubliceerde rechtspraak
samenbrengt. Op dat vlak heeft de auteur een bijzonder waardevolle bijdrage
geleverd.
MichaeL traeSt

VARIA

Vranken, J.B.M., Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Algemeen Deel, een synthese (Deventer: Kluwer 2014),
234 p., € 69,00
Newsflash: de rechtswetenschappelijke onderzoeker heeft een eigen methodologie
1.

Inleiding

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de rechter is niet het rolmodel voor
de rechtswetenschappelijke onderzoeker. Dit is de opzienbarende mededeling die
prof. J.B.M Vranken doet in zijn derde Algemeen Deel: Een synthese(1).
Dit is opzienbarend in de zin dat Vranken hiermee dwars tegen de gangbare opvatting in gaat. In de heersende leer zijn de werkwijzen van de rechter en van de
rechtswetenschappelijk onderzoeker inwisselbaar: rechtswetenschap en rechterlijke rechtsvinding zijn nagenoeg identiek. Vranken stelt de vraag of er naast de
bekende methodologie van rechterlijke rechtsvinding, ook een methodologie van
juridisch dogmatisch onderzoek bestaat, en indien dit zo is, waarin deze verschilt
van en overeenkomt met de methode van de rechter. Hij veronderstelt dat er behalve overeenkomsten veel, soms wezenlijke verschillen zijn tussen de rechter en
de onderzoeker, ook al doen zij zich niet bij alle typen onderzoek en bij alle drie
de soorten publicaties in dezelfde mate voor. Om tot de beantwoording van deze
vraag te komen analyseert Vranken stap voor stap de werkwijze van de rechter in
vergelijking met die van de onderzoeker wanneer zij met het privaatrecht bezig
zijn. Hierbij beperkt Vranken zich tot dissertaties, tijdschriftartikelen en annotaties

(1) J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk Recht. Algemeen Deel. Een synthese (Deventer: Kluwer 2014).
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als publicatievormen van rechtswetenschappelijk onderzoek. De enige relevante
publicatievorm van de rechter is de uitspraak.
2.
Bespreking
In het navolgende bespreek ik allereerst kort de opzet van het boek. Bij de inhoudelijke bespreking die vervolgens aan bod komt, leg ik de main focus op de
volgende aspecten: de betekenis van rechtswetenschappelijk onderzoek, de forumgedachte en voorts de vrijheid en verantwoordingsplicht van de onderzoeker ten
opzichte van de rechter. Daaropvolgend behandel ik de boodschap van Vranken
waarmee hij mijns inziens de belangstelling voor methodologie wil aanwakkeren.
Hierbij betrek ik bovendien de schrijvers R.A.J. van Gestel en H.W. Micklitz, die
evenals Vranken fervent voorstander zijn van juridisch dogmatisch onderzoek en
pleiten voor een herleving hiervan. Ter afsluiting volgen enkele concluderende
opmerkingen.
3.
Opzet van het boek
De inleiding bevat een bespreking van de actuele ontwikkelingen in de rechtswetenschap, waarin Vranken tevens uiteenzet wat hij onder rechtswetenschappelijk onderzoek verstaat (hoofdstuk 1). Daaropvolgend introduceert Vranken zijn
nieuwe invalshoek: een rechtswetenschappelijk en rechterlijk forum (hoofdstuk
2). Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 dieper ingegaan op de keuzevrijheid die de
onderzoeker heeft ten opzichte van de rechter en de grotere verantwoordingsplicht
die daar tegenover staat. Vervolgens wordt de focus gelegd op de verzameling
en vaststelling van de feiten (hoofdstuk 4), waarna de behandeling over de bronnenverantwoording volgt (hoofdstuk 5). Hoofdstuk 6 is gewijd aan de bijzondere
aspecten van rechtsvergelijkend, empirisch en multidisciplinair onderzoek. In het
laatste hoofdstuk (7) volgt een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken en
een conclusie als antwoord op de centrale onderzoeksvraag.
4.
Rechtswetenschappelijk onderzoek
Als gezegd stelt Vranken in zijn derde Algemeen Deel de vergelijking tussen de
rechter en de rechtswetenschappelijk onderzoeker centraal. Wat verstaat Vranken
onder rechtswetenschappelijk onderzoek? Hieronder wordt begrepen juridisch
dogmatisch onderzoek, dat zich richt op het geldende positieve recht(2). In de
literatuur worden de bronnen van het geldende recht becommentarieerd of in zichzelf bewerkt zoals Vranken dit noemt. Hiermee wordt bedoeld dat het geldende
positieve recht wordt beschreven, uitgelegd, geanalyseerd en bekritiseerd. Voorts
omvat de bewerking vooronderstellingen, beginselen en veelal voorstellen tot verbetering(3). De onderzoeker maakt evenals de rechter gebruik van tekstanalytische
interpretatiemethoden, praktische argumenten en redeneerwijzen(4). Dit is echter
de strikte vorm van juridisch dogmatisch onderzoek die Vranken nadrukkelijk niet
wenst te hanteren. Vranken erkent dat juridisch dogmatisch onderzoek geen eenheidsconcept is en staat open voor nuanceringen en vernieuwingen(5).

(2) Geschreven en ongeschreven nationale, Europese en internationale regels, beginselen,
begrippen, leerstukken en rechterlijke uitspraken. Zie ook: Asser/Vranken 2014, nr. 8.
(3) Asser/Vranken 2014, nr. 8.
(4) Asser/Vranken 2014, nr. 9 en 110.
(5) Asser/Vranken 2014, nr. 19.
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5.
Forumgedachte
In het recht draait het om het debat: het overtuigen, argumenteren, uitleggen, verantwoorden en motiveren. De eerdere Algemene Delen uit 1995 en 2005 gingen
hier reeds van uit, maar dit maal komt Vranken met iets nieuws: de forumgedachte.
Dit wil zeggen dat de rechter en de onderzoeker als het ware lid zijn van een eigen
debatteam. De rechter treedt op voor het rechterlijk forum en de onderzoeker maakt
deel uit van het wetenschappelijk forum. Vanwaar dit onderscheid, wat voegt het
toe? Door aparte fora te onderscheiden krijgt men inzicht in de conventies, informele praktijken, eisen en spelregels die in het debat gelden, oftewel de methode
die wordt gehanteerd. Op deze manier zou duidelijk moeten worden waarin de
methodes van beide fora van elkaar verschillen en overeenstemmen(6). Dankzij
het strakke procedurele kader en de overvloed aan literatuur over rechtsvinding
bestaat ten aanzien van de conventies, informele praktijken, eisen en spelregels
die het rechterlijk forum in acht moet nemen niet veel onduidelijkheid. Voor het
rechtswetenschappelijk onderzoek daarentegen moet er nog veel gebeuren. Het
enkel toelichten van de regels die impliciet voor het rechtswetenschappelijk onderzoek gelden acht Vranken onvoldoende. Veel van die impliciete regels bestaan
simpelweg nog niet, literatuur op dit gebied is er amper, laat staan een vergelijking
tussen beide fora. Vranken neemt met zijn boek het voortouw(7).
6.
Vrijheid
Volgens Vranken hebben onderzoekers aanzienlijk meer (keuze)vrijheid dan
rechters. Terwijl de rechter als het ware opgesloten zit met de vordering die de
procespartijen hem voorleggen, is de onderzoeker zo vrij als een vogel. De onderzoeker is vrij in het kiezen van de vraag die hij aan zijn onderzoek ten grondslag
wil leggen. Voorts is hij niet verplicht zich te beperken tot juridisch dogmatisch
onderzoek en, anders dan de rechter, is hij niet gebonden aan bronnen van het
geldende recht. Als hij dat wil kan zijn onderzoek juridisch dogmatisch, empirisch,
multidisciplinair of rechtsvergelijkend van aard zijn of zelfs een combinatie behoort
tot de mogelijkheden. De werkwijze van de rechter zal daarentegen hoofdzakelijk
juridisch dogmatisch zijn(8).
Daarnaast heeft de onderzoeker meer vrijheid op het gebied van de feiten. Deze
mag hij namelijk zelf gaan verzamelen. Anders is dit bij de rechtspraak, waar de
feiten worden aangedragen door partijen(9). Ook ten aanzien van de publicatievormen komt het verschil in vrijheid duidelijk naar voren. De onderzoeker kan ervoor
kiezen zijn werk uit te brengen in de vorm van een handboek, een dissertatie, een
annotatie, tijdschriftartikel of preadvies. De rechter heeft daarentegen enkel de
uitspraak als publicatievorm tot zijn beschikking(10).
Toch geniet de onderzoeker niet op alle vlakken meer vrijheid dan de rechter. De
rechter móet een beslissing nemen en deze móet maatschappelijk aanvaardbaar zijn.
Hoewel dit ´´moeten´´ niet bepaald veel vrijheid lijkt te bieden, zit die vrijheid hem
in het gegeven dat het de rechter is toegestaan de argumenten, feiten en rechtsregels
op zodanige wijze te interpreteren dat dit leidt tot een maatschappelijk wenselijke
uitspraak. Voor de onderzoeker is dit absoluut uit den boze. In tegenstelling tot de
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Asser/Vranken 2014, nr. 4.
Asser/Vranken 2014, nr. 33.
Asser/Vranken 2014, nr. 37.
Asser/Vranken 2014, nr. 84.
Asser/Vranken 2014, nr. 35.
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rechter is de onderzoeker niet uitkomstgeoriënteerd, maar waarheidsgeoriënteerd
en vraaggestuurd. Een onderzoeker mag het door hem gevonden materiaal niet
sturen in de richting van een conclusie die hij wenselijk acht. Wanneer de uitkomst
van het onderzoek geen maatschappelijk aanvaardbare uitkomst biedt, dan zal de
onderzoeker dit moeten accepteren. Het was aan de onderzoeker om een antwoord
te vinden op zijn onderzoeksvraag, slaagt hij hierin dan is zijn werk klaar, of het
gevonden antwoord nu wenselijk is of niet(11).
7.
Verantwoordingsplicht
Aan de grote keuzevrijheid van de onderzoeker hangt wel een prijskaartje: de verantwoordingsplicht. Vanaf het moment dat de onderzoeksvraag rond is komt er een
aanzienlijke last op de schouders van de onderzoeker te rusten, aangezien hij nu
de door hem gemaakte keuzes – waarin hij aanvankelijk zo vrij was – zal moeten
verantwoorden(12). Hij zal, hoewel dit in mindere mate speelt bij annotaties, de
keuze voor de soort onderzoeksvraag dienen te verantwoorden(13). Tevens moet
hij verklaren waarom de onderzoeksvraag nieuwe kennis oplevert; wat is het wetenschappelijk belang ervan(14)? Voorts moet hij verantwoording afleggen over
de beperkingen van het onderzoek om zo te voorkomen dat de resultaten generaliserend worden opgevat. In het kader hiervan noemt Vranken het voorbeeld van
een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van toezichthouders
waarbij alleen wordt gekeken naar landen die een dergelijke aansprakelijkheid niet
kennen. Indien hiervan geen melding wordt gemaakt, zal dit een onvolledig beeld
schetsen(15).
Voor de onderzoeker geldt verder dat hij moet tegendenken, dit wil zeggen dat hij
zijn eigen veronderstelling op losse schroeven dient te zetten en moet bezien of
deze stand houdt(16).
Vranken veronderstelt dat de motiveringsplicht van de rechter ten opzichte van de
verantwoordingplicht van de onderzoeker gering is(17). Overigens erkent Vranken
dat dit op het eerste gezicht opmerkelijk lijkt, de uitspraken van de rechter hebben
immers de bindende kracht die de publicaties van de onderzoeker missen. Deze
tegenstrijdigheid vindt haar rechtvaardiging in het feit dat de rechter een beslissing
moet nemen op basis van hetgeen hem door partijen wordt aangereikt en die ook
nog eens maatschappelijk aanvaardbaar is(18). Waar we zojuist hebben gezien dat
de grote vrijheid van de onderzoeker een keerzijde kent, kan hetzelfde worden gezegd met betrekking tot de beperktere motiveringsplicht van de rechter. Die is min
of meer te beschouwen als een beloning voor de vrijheid die hij moet inleveren.
8.
Aandacht voor methodologie
Vranken steekt zijn toewijding aan het juridisch dogmatisch onderzoek niet onder
stoelen of banken. Met de bewering dat juridisch dogmatisch onderzoek lager in
rang zou staan dan bijvoorbeeld rechtsvergelijkend of empirisch onderzoek is hij
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Asser/Vranken 2014, nr. 84.
Asser/Vranken 2014, nr. 38.
Asser/Vranken 2014, nr. 49.
Asser/Vranken 2014, nr. 39.
Asser/Vranken 2014, nr. 48.
Asser/Vranken 2014, nr. 117.
Asser/Vranken 2014, nr. 5.
Asser/Vranken 2014, nr. 192.
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het hardgrondig oneens(19). Wel benadrukt hij dat rechtswetenschappelijk onderzoek haar eigen methoden moet ontwikkelen, los van de rechtspraktijk en het
bedrijfsleven(20). Meer aandacht voor de methodologische aspecten van rechtswetenschappelijk onderzoek is een absolute must(21). Hier is een taak weggelegd
voor de leden van het wetenschappelijk forum die moeten gaan bekijken welke
conventies, informele praktijken, eisen en spelregels bij rechtswetenschappelijk
onderzoek gelden.
Terwijl sommigen methodologie als een beperking beschouwen, ziet Vranken juist
talloze mogelijkheden. Methodologie zet de onderzoeker niet gevangen. Integendeel, aandacht voor methodologie is de sleutel tot zijn vrijheid. Zolang hij maar op
behoorlijke wijze verantwoording aflegt, kan de onderzoeker zijn creativiteit de
vrije loop laten. Volgens Vranken zou dit denken in mogelijkheden en onzekerheden de kern van het curriculum moeten zijn(22). De onderzoeker moet buiten de
gebaande paden treden. Dit houdt het juridisch dogmatisch onderzoek - op te vatten in ruime zin – spannend en inspirerend en doet de opponenten hopelijk inzien
dat het wel degelijk nog steeds bestaansrecht verdient.
9.
Herleving van juridisch dogmatisch onderzoek
Vranken is - gelukkig - niet de enige die het juridisch dogmatisch onderzoek hoog
in het vaandel heeft staan. Zo pleiten Van Gestel en Micklitz eveneens voor een
herleving van juridisch dogmatisch onderzoek. Om dit te bewerkstelligen hebben
de schrijvers een lijst met agendapunten opgesteld om het debat rondom de methodologie van juridisch dogmatisch onderzoek op te wekken(23). Bij een vergelijking
tussen het boek van Vranken en het betoog van Van Gestel en Micklitz valt meteen
een aantal overeenkomsten op. Net als Vranken zijn zij de mening toegedaan dat de
onderzoeker zich moet bevrijden van de rechter als rolmodel en zijn onderzoeksmethode(24). In plaats van te focussen op het perspectief van de rechter, moet
worden gekeken naar de toegevoegde waarde van de rechtswetenschap die verder
reikt dan louter het dienen van de rechtspraktijk(25). Voorts signaleren zij dat onderzoekers er vaak op voorhand vanuit gaan dat een maatschappelijk probleem
een juridische oplossing vergt(26). Ook Vranken merkt dit aan als een zwakte in
rechtswetenschappelijk onderzoek. De onderzoeker denkt niet na over eventuele
andere oplossingen, waaronder ook gewoon helemaal niets doen tot de mogelijkheden behoort(27). Daarbij hebben onderzoekers vaak weinig tot geen kennis van de
achtergrond van het probleem dat zij trachten op te lossen(28). Daarnaast spreken
Van Gestel en Micklitz hun bezorgdheid uit over het veelvoorkomende gebrek aan
(19) Asser/Vranken 2014, nr. 28.
(20) Asser/Vranken 2014, nr. 22.
(21) Asser/Vranken 2014, nr. 26.
(22) Asser/Vranken 2014, nr. 34.
(23) R.A.J. van Gestel & H.W. Micklitz, Lost in Transition? Why Methods Matter in European Legal Scholarship, European Law Journal 2014, p. 22. Geraadpleegd via http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12049/pdf. Hierna aangeduid als: Van Gestel & Micklitz
2014.
(24) Idem.
(25) Zij verwijzen hierbij naar: J.B.M. Vranken, Exploring the Jurist’s Frame of Mind,
Kluwer Law International 2006.
(26) Van Gestel & Micklitz 2014, p. 10.
(27) Asser/Vranken 2014, nr. 42.
(28) Vergelijk Asser/Vranken 2014, nr. 42 en Van Gestel & Micklitz 2014, p. 11.
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een geschikte onderzoeksopzet aan de hand waarvan de onderzoeksvraag beantwoord dient te worden(29). Voor de herleving van juridisch dogmatisch onderzoek
achten zij het vestigen van aandacht op een adequate onderzoeksopzet en in het
bijzonder het formuleren van een geschikte onderzoeksvraag dan ook van essentieel belang(30).
Alhoewel Vranken zich in tegenstelling tot Van Gestel en Micklitz niet uitsluitend
richt op de herleving van juridisch dogmatisch onderzoek in Europa, lijkt het er
mijns inziens op dat Vranken in zijn boek een aantal agendapunten heeft aangestipt. Zo gaat Vranken uitvoerig in op de eisen waaraan een goede onderzoeksvraag
moet voldoen. Tevens erkennen zij allen dat onderzoekers niet langer kunnen terugvallen op olifantenpaden. Dit zijn impliciete regels waarvan wordt verondersteld dat deze gevolgd moeten worden in rechtswetenschappelijk onderzoek. Er
moet bewustwording ontstaan over wat methodologie nu eigenlijk inhoudt(31).
Belangrijker nog is dat waar Van Gestel en Micklitz stellen dat de onderzoeker
zich zou moeten bevrijden van de rechter als rolmodel, Vranken concludeert dat hij
dit ook daadwerkelijk doet(32).
10.
Conclusie
Volgens Vranken kan de waarde van een publicatie enkel aan de van de inhoudelijke kwaliteit worden beoordeeld. Dit houdt in de grondigheid, degelijkheid,
creativiteit, kennis, vakmanschap, vooruitziende blik, intuïtie en inzicht waarmee
de onderzoeker te werk gaat(33). Als deze aspecten inderdaad de maatstaf vormen,
dan is dit derde Algemeen Deel naar mijn oordeel van zeer hoge kwaliteit. Vranken
heeft laten zien alle voornoemde elementen in huis te hebben. De invalshoek van
de forumgedachte alleen al getuigt van creativiteit en kundigheid. Vranken heeft
de gave zijn standpunt en argumenten op zodanige wijze over te brengen dat dit
alles heel logisch en vanzelfsprekend lijkt. Zijn scherpe betoog staat als een huis
en zelfs de grootste aanhanger van de gangbare opvatting – rechtswetenschappelijk
onderzoek is rechterlijke rechtsvinding – zal niet kunnen ontkennen dat dit boek
hem enigszins aan het twijfelen brengt. Wat ik voorts zeer kan waarderen is dat
Vranken practises what he preaches, oftewel hij schrijft niet alleen anderen de regels voor, maar hij houdt zich hier zelf ook aan. Zo acht hij het cruciaal dat een onderzoeker de houdbaarheid van zijn veronderstelling toetst. Dit doet Vranken zelf
ook, aangezien hij erkent dat zijn veronderstelling - dat er behalve overeenkomsten
veel, soms wezenlijke verschillen zijn tussen de rechter en de onderzoeker, ook al
doen zij zich niet bij alle typen onderzoek en bij alle drie de soorten publicaties
in dezelfde mate voor – pas stand houdt wanneer blijkt dat juridisch dogmatisch
onderzoek zich in alle drie publicatievormen naar conventies, informele praktijen,
eisen en spelregels in essentie wél onderscheidt van rechtspraak, maar juist niet of
in mindere mate van bijvoorbeeld empirisch en multidisciplinair onderzoek(34).
Zoals hierboven besproken wijst Vranken er op dat de onderzoeker zijn keuzes
(29) Van Gestel & Micklitz 2014, p. 10.
(30) Van Gestel & Micklitz 2014, p. 24.
(31) Vergelijk Van Gestel & Micklitz, p. 24 en Asser/Vranken 2014, nr. 33.
(32) Asser/Vranken 2014, nr. 183.
(33) Asser/Vranken 2014, nr. 28.
(34) Op overeenkomsten en verschillen met andere typen onderzoek (hoofdstuk 6) ben ik
niet nader ingegaan. Dit is enkel een voorbeeld om aan te tonen dat Vranken zich aan zijn
eigen regels houdt.
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moet motiveren. Dit betekent ook dat hij zal moeten verklaren waarom hij bepaalde
zaken onbesproken laat. Zelf houdt Vranken zich hier ook aan, bijvoorbeeld wanneer hij zijn keuze voor de drie publicatievormen die in dit boek centraal staan
nader toelicht.
Buiten deze lofzang op het boek, maak ik ook nog even van de gelegenheid gebruik
om enkele punten van kritiek te uiten. Deze kritiek heeft betrekking op de conclusie
die jammer genoeg de onoverzichtelijke en hier en daar wat slordige afronding is
van een verder goed leesbaar en helder betoog. De tekst die vaak letterlijk geknipt
en geplakt is uit eerdere hoofdstukken maakt het onnodig onoverzichtelijk. Dit
geldt eveneens voor de vele terugverwijzingen. Een beknopte conclusie was fijner
geweest en had wellicht kunnen leiden tot een (nog) hoger waardeoordeel. Hoe dan
ook, Vranken heeft een prachtig, goed doordacht en intelligent laatste Algemeen
Deel afgeleverd dat bovendien meer dan genoeg aanleiding geeft tot debat. Zoals
Vranken het zo mooi brengt: het is nu aan het wetenschappelijk forum om de conventies, informele praktijken, eisen en spelregels van dat debat vorm te geven.
chaya Sikken
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