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I. Giesen, S.N.P. Wiznitzer, A.L.M. Keirse & W.S. de Zanger (red.) (2019) Assump‐
ties annoteren: Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst, UCALL-
reeks, deel 15; Den Haag: Boom juridisch 2019 (www.ivogiesen.com/media/1456/
giesen-ea-assumpties-annoteren-compleet.pdf).

De eerste auteur van de hier besproken bundel heeft aan de wieg gestaan van de
introductie van de civilologie in Nederland: de empirische bestudering van het
privaatrecht. Deze introductie was mede ingegeven door de toegenomen belang‐
stelling voor empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek en is daar zelf aanjager
van geweest. Inmiddels is empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek niet meer
weg te denken uit de rechtenfaculteiten. Ook in de rechtspraktijk is er aandacht
voor empirie door de inschakeling van expertgetuigen en de invoering van talloze
initiatieven die zijn gericht op maatschappelijk effectieve rechtspraak.
Tegelijkertijd blijft het zoeken naar manieren om koudwatervrees voor empirisch
onderzoek weg te nemen bij juristen. Deze bundel biedt hiertoe mijns inziens een
originele mogelijkheid, die reeds in de hoofdtitel tot uitdrukking komt. Voor
juristen zijn annotaties een gangbare manier om over rechtspraak te
communiceren. In deze bundel worden empirische in plaats van juridische anno‐
taties geplaatst bij rechterlijke uitspraken. Als zodanig bouwt de bundel voort op
eerdere publicaties van rechtseconomische, rechtsfilosofische of rechtssociologi‐
sche annotaties bij rechterlijke uitspraken.1 De annotaties hebben betrekking op
rechterlijke uitspraken die refereren aan een betwistbare empirische werkelijk‐
heid. Zo worden juristen als het ware verleid om rechterlijke uitspraken met een
empirische bril te bekijken. Het is vanwege deze originele formule dat ik deze
bundel met veel plezier bespreek en onder de aandacht breng.
Als opgemerkt, is het doel van de bundel om de houdbaarheid na te gaan van
empirisch georiënteerde veronderstellingen die rechters benutten in hun argu‐
mentatie en in hun uitspraken. De auteurs maken allen deel uit van het ‘Utrecht
Centre for Accountability and Liability Law’ (Ucall). Dit verklaart waarom alle elf
onderzochte veronderstellingen in verband staan met strafrechtelijke of civiel‐
rechtelijke aansprakelijkheid: het vestigen van aansprakelijkheid, het vaststellen
van de omvang daarvan, of de wijze waarop aansprakelijkheid wordt afgedaan. De
veronderstellingen zijn betrekkelijk willekeurig gekozen, met als gevolg dat de

1 Doornbos, Huls & Van Rossum 2010, p. 13.
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generaliseerbaarheid van de bevindingen begrensd is, zoals de redacteuren zelf
onderkennen.
Welke assumpties worden geannoteerd in de achtereenvolgende bijdragen? Renée
Kool annoteert de wijze waarop de feitenrechter vaststelt of een geloofsovertui‐
ging bepalend is geweest voor het gedrag van de verdachte die zich beroept op het
bestaan van ‘kwade geesten’. Wouter de Zanger gaat in op het waarheidsgehalte
van de veronderstelling dat een openbaar strafproces invloed heeft op de reputa‐
tie van een verdachte rechtspersoon. Dit doet hij aan de hand van bestaand
onderzoek naar de vraag of een buitengerechtelijke afdoening door middel van
een transactie voor een bedrijf minder reputatieschade oplevert dan een beoorde‐
ling door de strafrechter. Ivo Giesen gebruikt empirische studies om de veronder‐
stelling tegen het licht te houden dat journalisten hun gedrag laten beïnvloeden
door de vrees voor mogelijke aansprakelijkheid (het zogenoemde ‘chilling effect’)
en daarom bijvoorbeeld afzien van het publiceren van bepaalde verhalen. Elbert de
Jong beproeft de tegengestelde veronderstellingen dat het aansprakelijkheids‐
recht (medische) innovatie belemmert dan wel bevordert. Emanuel van Dongen
problematiseert de assumptie van de rechter dat het mogelijk is voor een enkele
persoon om zich te onttrekken aan een groep. Dit tegen de achtergrond van de
toepassing van de groepsaansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6:166 BW.
Shosha Wiznitzer onderwerpt twee veronderstellingen aan empirisch onderzoek
die verband houden met de ‘informed consent’-problematiek binnen het medisch
aansprakelijkheidsrecht. Ten eerste de veronderstelling dat het noemen van een
uiterste consequentie van een medische handeling (denk aan een kans op overlij‐
den) patiënten afschrikt en verwart. Ten tweede de veronderstelling dat
patiënten zeer kleine percentages (met een kans die kleiner is dan 1%) niet op
waarde kunnen schatten. Tom Bouwman gaat in het kader van de bestrijding van
oneerlijke handelspraktijken in op twee elkaar in de tijd opeenvolgende veronder‐
stellingen. Ten eerste de inmiddels verworpen veronderstelling bij het Europese
Hof van Justitie dat de gemiddelde consument voor wie de samenstelling van een
product van belang is, de ingrediëntenlijst bestudeert en zich daarom niet laat
misleiden door de foutieve indrukken die de verpakking kan opwekken. Ten
tweede de nieuwe, vervangende veronderstelling bij het Hof dat, ook al bestu‐
deert de gemiddelde consument de ingrediëntenlijst, het dan nog kan zijn dat de
indruk die de verpakking opwekt ervoor zorgt dat de gemiddelde consument mis‐
leid wordt. Esther Engelhard pakt de veronderstelling aan dat beperkte financiële
overheidsmiddelen het voldoen aan een eventuele rechtsplicht tot het nemen van
benodigde veiligheidsmaatregelen in de weg kunnen staan. Dit naar aanleiding
van het verweer van de overheid dat haar financiële draagkracht als wegbeheerder
ontoereikend was voor de door de eiser verlangde mate van zorg. Zo’n verweer
werd bijvoorbeeld in het arrest Reaal/Deventer naar voren gebracht (HR
4 april 2014, NJ 2014/368 m.nt. T. Hartlief). Anne Keirse belicht de assumptie dat
een zeer kleine kans op schade (juridisch) niet relevant is en nimmer tot (propor‐
tionele) aansprakelijkheid aanleiding geeft. Jessy Emaus annoteert de assumptie
van beperktere arbeidsparticipatie door vrouwen dan door mannen die de begro‐
ting van verlies van verdienvermogen van geslacht afhankelijk maakt. Rianka Rijn‐
hout en Nanouk Schipper problematiseren de assumptie dat de begroting van
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smartengeld kan geschieden via de vergelijking van het voorliggende geval met
eerdere zaken door middel van twee breed erkende psychologische valkuilen, te
weten ‘anchoring’ en ‘framing’. Zij doen dit tegen de achtergrond van de discussie
over de betrekkelijke laagte van smartengelden in Nederland.
De bundel is het eerste tastbare resultaat van een in 2017 gestarte groep binnen
Ucall (‘Ucall empire’), die zich bezighoudt met het begrijpen en uitvoeren van
empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek. Mijns inziens verdient de insteek
van het maken van empirische annotaties bij rechterlijke uitspraken zonder meer
navolging. Tegelijkertijd zie ik verschillende mogelijkheden om deze te verrijken.
De eerste mogelijkheid ligt nogal voor de hand. Geen van de auteurs heeft zelf
data verzameld om rechterlijke aannames te toetsen of data die anderen hebben
verzameld opnieuw geanalyseerd. Alle auteurs hebben zich beperkt tot het inter‐
preteren van bestaand empirisch onderzoek met het oog op de eigen vraagstel‐
ling. Zelf data verzamelen maakt het mogelijk om de gekozen veronderstellingen
preciezer te toetsen. Aan de interpretatie van bevindingen die betrekking hebben
op een andere sociale en juridische context dan die waarop het eigen onderzoek
betrekking heeft, kleven nu eenmaal beperkingen. Om een concreet voorbeeld te
noemen: Amerikaans onderzoek naar defensieve medische innovatie uit begin
2000 laat zich niet zonder meer vertalen naar de huidige Nederlandse context.

Een tweede mogelijkheid om vooruitgang te boeken heeft betrekking op de keuze
van de wetenschapsopvatting waarmee empirisch betwistbare rechterlijke veron‐
derstellingen worden onderzocht. De meeste auteurs hebben dat al dan niet
bewust gedaan vanuit een positivistische wetenschapsopvatting. Hierin staat de
objectivering van de te bestuderen verschijnselen centraal en meent de
onderzoeker dat vanuit een onafhankelijke positie als ‘legislator’ het waarheidsge‐
halte van de gehanteerde veronderstellingen kan worden bepaald. Een uitzonde‐
ring betreft de bijdrage van Renée Kool. Zij vertrekt vanuit een subjectivistische
wetenschapsopvatting. Hierin neemt de wetenschapper het op zich om als ‘inter‐
preter’ inzichtelijk te maken hoe het denken en handelen van individuen en col‐
lectiviteiten valt te begrijpen vanuit hun eigen betekeniswereld.2 Deze weten‐
schapsopvatting komt in haar bijdrage het duidelijkst tot uitdrukking in haar stel‐
lingname dat de rechter een kans heeft gemist om de interpretatie van juridische
normen te verduidelijken door in twee uitspraken geheel voorbij te gaan aan de
vraag of cultureel bepaalde geloofsovertuigingen, zoals het geloof in bezetenheid
door een kwade macht, ‘onder omstandigheden een grond kunnen vormen voor
een geslaagd beroep op psychische overmacht’. Deze veronachtzaming valt goed
te begrijpen vanuit een objectivistische wetenschapsopvatting. Het al dan niet
bezeten zijn door een kwade macht is immers empirisch niet beslisbaar. Vanuit
een subjectivistische wetenschapsopvatting valt deze veronachtzaming echter
niet goed te begrijpen. Hierin gaat het namelijk niet om de vraag of iemand al dan
niet bezeten is of kan zijn door een kwade macht, maar om de vraag of het geloof
in bezetenheid van een kwade macht reële gedragsconsequenties kan hebben.
Renée Kool stelt terecht dat als de rechter deze laatste vraag wel zou hebben

2 Bauman 1991.
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behandeld, zij daarmee aan alle justitiabelen zou hebben kunnen uitleggen
waarom de erkenning van het verweer dat mensen zich in hun (strafbare) gedrag
kunnen laten leiden door het geloof in bezetenheid door een kwade macht in de
meeste gevallen nog geen vrijstelling van strafrechtelijk verwijtbaar handelen
oplevert. Zowel de positivistische als de subjectivistische wetenschapsopvatting
heeft een volwaardige positie binnen de sociale wetenschappen en de uitzonde‐
ring in de bundel laat mooi zien dat er bewust kan worden gekozen om veronder‐
stellingen vanuit verschillende wetenschapsopvattingen te bestuderen.
Een derde mogelijkheid om voort te borduren op de formule van de bundel hangt
samen met de vorige. De meeste bijdragen uit de bundel eindigen met de conclu‐
sie dat er geen algemeen geldende uitspraken kunnen worden gedaan over de
houdbaarheid van de onderzochte veronderstellingen. De onzekerheidsmarges
van het bestaande onderzoek zijn te groot of veronderstellingen blijken in het ene
geval wel op te gaan en in het andere geval niet: ‘it depends’. Deze conclusies zal
weinig lezers verbazen. De heilige graal van universeel geldige uitspraken is in de
sociale wetenschappen immers nog niet gevonden. Robert Merton’s ‘middle
range’ theorieën, waarin de onderzoeker de reikwijdte van theorieën specificeert
en de mechanismen die erin worden verondersteld onderzoekt, lijken het maxi‐
maal haalbare.3 Dit besef is allicht minder ver doorgedrongen bij rechters, aange‐
zien de meeste assumpties die in deze bundel aan de orde komen universele pre‐
tenties hebben. Het verdient nader onderzoek om na te gaan of rechters ook meer
contextspecifieke assumpties gebruiken in hun rechtsspraak. Om laatstgenoemde
assumpties te annoteren, komen wellicht ook andere wetenschappelijke discipli‐
nes in beeld dan die waaraan de meeste auteurs hun empirische bevindingen heb‐
ben ontleend, te weten (rechts)economie, psychologie, statistiek en geneeskunde.
In deze disciplines krijgt de contextualisering van het gedrag en de keuzes die
individuen maken doorgaans namelijk minder aandacht dan bijvoorbeeld in soci‐
ologisch en antropologisch onderzoek dat slechts mondjesmaat is vertegenwoor‐
digd in de bundel.

De laatste suggestie voor vervolgonderzoek die ik wil noemen is afkomstig van de
redacteuren van de bundel zelf. Deze heeft betrekking op de verdere problemati‐
sering van de verhouding tussen feiten en normen. Ze merken terecht op dat
empirische argumenten niet doorslaggevend hoeven te zijn bij de keuze om een
rechterlijke veronderstelling te behouden of aan de kant te schuiven, aangezien
ook de juridische verantwoording in het geding is. De rechter kan het bijvoorbeeld
feitelijk bij het rechte eind hebben wanneer zij zich beroept op de lagere arbeids‐
participatie van vrouwen dan mannen bij de bepaling van het verdienverlies van
inkomen in letselschadezaken. Dit laat onverlet dat er juridisch gezien toch aan‐
leiding kan zijn om een andere koers te gaan volgen, bijvoorbeeld om discrimina‐
tie op grond van geslacht tegen te gaan. In welke situaties een juridische ‘norma‐
tieve correctie’ al dan niet gerechtvaardigd is, vergt inderdaad nader onderzoek.
Deze conclusie nodigt daarmee uit tot een verdere doordenking van de verhou‐

3 Kaidesoja 2019.
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ding tussen empirische en juridische argumenten en mogelijkheden om eventuele
spanningen hiertussen te overstijgen.
Kortom, ik vind dat deze bundel op een originele manier probeert om juristen
warm te maken voor empirisch rechtswetenschappelijk onderzoek en denk dat er
legio mogelijkheden zijn om erop voort te borduren.
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