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De rubriek Mening
Naast de artikelen en het redactioneel is er behoefte aan een rubriek waarin lezers ideeën naar voren
kunnen brengen, kritiek kunnen uiten, dan wel stelling kunnen nemen.
Wij nodigen iedereen uit van deze mogelijkheid gebruik te maken, maar: houd het kort! De omvang van een bijdrage mag niet langer zijn dan 4 pagina's A4, 37 regels per pagina. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten.
Daarnaast wordt in elk nummer een op uitnodiging van de redactie geschreven 'Mening' van een
jurist uit wetenschap of rechtspraktijk geplaatst.

Privaatrechtelijk onderzoek? Niet meer nodig!
Prof.mr. E.H. Hondius*

l Inleiding

meer worden verricht op het terrein van het privaatrecht? Het lijkt ondenkbaar. Dat dachten
ook de criminologen toen hun onderzoek werd
bedreigd. Nu loopt er aan de Nederlandse universiteiten vrijwel geen criminoloog meer rond.

Het privaatrechtelijk onderzoek staat onder
druk. In een tijd waarin het private domein zich
aan het uitbreiden is, waarin de praktijk steeds
nieuwe vermogensrechtelijke rechtsvormen weet
voort te brengen, waarin de aansprakelijkheid
immer groeit, waarin de grondslagen van het familie- en erfrecht nieuw moeten worden doordacht, waarin het procesrecht grondig wordt herzien, waarin de gemeenschappelijke binnenmarkt
dwingt tot nadere studie van het recht van aangrenzende rechtsstelsels en waarin alle statistieken erop wijzen dat het rechtsbedrijf een groeisector is,1 lijkt het privaatrechtelijk onderzoek
door onze beleidsmakers een — bewust — vergeten terrein. Dat komt in een tijd waarin het wetenschappelijk onderzoek als geheel de wind tegen heeft2 en waarin de gesuggereerde samenvoeging van universiteiten en hbo (Engeland
ging ons daarin voor) de druk alleen maar zal
opvoeren.3 Zal er binnenkort geen onderzoek

Het onderzoek aan de universiteiten, dus ook aan
de juridische fakulteiten, wordt traditioneel bekostigd uit drie bronnen, die niet verrassend de
eerste, tweede en derde geldstroom worden

Prof.mr. E.H. Hondius is hoogleraar privaatrecht aan
de universiteit Utrecht. De hiernavolgende 'Mening' is
op verzoek van de redaktie op verkorte termijn en dientengevolge ongenuanceerd en 'uit de losse pols', zonder
het gebruikelijke notenapparaat, geschreven.
Zie met betrekking tot dit laatste: N.J.H. Huls, H.
Franken, Hoe zal hel recht :ijn hop hebhen Startnititie
voor een strategische verkenning rechtsgeleerdheid voor
de Overlegcommissie Verkenningen, 29 maart 1995, p.
25.
Blijkens een recente NWO-publikatie is het percentage

van het bruto nationaal produkt dat in ons land aan wetenschappelijk onderzoek wordt besteed in korte tijd teruggelopen van 2,2 naar 1,8% — voordracht W. Hutter
over toekomstig beleid van NWO, Richting de toekomst/REOB Verkenningen, Symposium 19 mei 1995.
Van de baan lijkt voorlopig de gedachte van een algemene universitaire basisvorming van driejaar (niet-juridisch), gevolgd door een (juridische) specialisatie — zie
de instructieve voordracht van M.J. Cohen op een lustrumcongres van de Grotius Academie, Nijmegen 24
mei 1995.
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2 Driestromenland

Privaatrechtelijk onderzoek geschiedt overal
waar juristen zich met privaatrecht bezighouden.
Tot publikaties leidt dat onderzoek hoofdzakelijk aan drie centra: de advocatuur, de Hoge
Raad en zijn bureau, en de universiteiten. In deze bijdrage zal ik mij alleen op de universitaire
bijdrage richten, omdat deze het meest wordt bedreigd.

Mening
genoemd.4 De eerste geldstroom is het geld dat de
universiteiten rechtstreeks van de rijksoverheid
ontvangen voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek; de tweede geldstroom bestaat uit
fondsen die door de overheid worden verdeeld via
de organisatie voor Nederlands Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) en waarvoor individuele
onderzoekers of collectiviteiten projecten kunnen
indienen. De derde geldstroom ten slotte bestaat
uit de gelden die de universiteiten ontvangen op
basis van contracten voor het uitvoeren van
bepaalde, meestal meer praktijk-georiënteerde
projecten. Die contracten worden overigens ook
wel met overheidsinstanties gesloten.
Voor de juridische fakulteiten is de eerste geldstroom het meest belangrijk. De tweede geldstroom is aardig om wat te innoveren en de derde eigenlijk van het minste gewicht. Wat gebeurt
er met de eerste geldstroom als het om privaatrechtelijk onderzoek gaat?

Of: afgekeurd. In het laatste geval zouden de
middelen aan andere onderzoeksgroepen worden
toebedeeld. Maatstaf was mede de kwaliteit van
het onderzoek.
Onder de voorwaardelijke financiering (vf) gedijde het privaatrechtelijk onderzoek goed. Er
waren enige fakulteiten die niet met de Zoetermeerse nieuwlichterij wilden meedoen, maar andere groepen zagen wel intrinsieke voordelen in
meer samenwerking.
Op het stelsel van voorwaardelijke financiering is
ook kritiek geuit. Niet alle onderzoek zou zich
voor groepsverband lenen. Het stelsel leidde tot
een hele papierwinkel. De wetenschappelijke
produktie moest opeens worden uitgedrukt in
kubieke centimeter papier. Uiteindelijk ging het
stelsel evenwel ten onder aan het onvermogen
om koren en kaf te scheiden. Ik geloof dat tegen
de tijd dat het stelsel werd afgeschaft, zo ongeveer iedere onderzoeker in een vf-programma
participeerde. Het werd tijd voor iets nieuws.

3 De voorwaardelijke financiering

De eerste geldstroom heeft in het recente verleden voor het privaatrecht rijkelijk gevloeid. Pogingen om de stroom via het stelsel van voorwaardelijke financiering in te bedden hebben uiteindelijk weinig sukses gehad. Wat houdt — of
liever: hield — dat stelsel in? Laat ik proberen
dit in eigen woorden te zeggen.
Aanvankelijk werden de onderzoeksgelden die
de overheid aan de juridische fakulteiten toekende min of meer pondspondsgewijs over de vakgroepen c.q. leerstoelen verdeeld. Uitgangspunt
was dat docenten wetenschappelijk onderwijs
moesten geven en zich dus ook wetenschappelijk
moesten kunnen ontplooien. Een mooie gedachte, maar toen de studentenpopulatie aan de juridische fakulteiten explosief ging groeien ontstond twijfel. Als het aantal studenten verdrievoudigt, verdrievoudigt ook het budget voor juridisch onderzoek. Maar heeft de maatschappij
wel behoefte aan driemaal zoveel onderzoek?
Onder impuls van deze gedachte is het stelsel van
'voorwaardelijke financiering' ontstaan. Juridisch onderzoek moest voortaan plaats vinden in
grotere groepen. De onderzoeksprogramma's
van deze groepen zouden worden goedgekeurd.
4

4 De onderzoekscholen

Dat nieuws bestaat sinds enige jaren. Het is de
onderzoekschool. Ook deze wordt voor een belangrijk deel uit de eerste geldstroom gefinancierd. Niet langer is het voldoende om samen een
onderzoeksthema te bedenken: het moet profileren, de eigen universiteit een eigen gezicht geven.
Inmiddels zijn er, ook aan juridische fakulteiten,
diverse van dergelijke scholen opgericht. En hier
is het met het privaatrecht misgegaan. Want is
het zo dat privaatrecht profileert? Natuurlijk
niet. Gelukkig niet. Ik moet er niet aan denken
dat het departement zou zeggen: gaan jullie in
Utrecht maar privaatrecht doen, dan doen ze in
Groningen wel strafrecht. Het zou een verarming
betekenen voor zowel de Groningse als de
Utrechtse fakulteit.
De onderzoekscholen moeten dus profileren. En
dat doe je op een terrein dat wat buitenissig is,
wat in de marge ligt. In Utrecht hebben we er
drie: arbeid, welzijn en sociaal beleid (AWBZ),
milieurecht en ruimtelijke ordening (NETHUR)
en mensenrechten. Nu zal ik van deze drie onderzoekscholen geen kwaad woord zeggen. Zelf

Zie P. Zoontjens, Wetenschappelijk onderzoek: georganiseerde vrijheid. AA 1995, pp. 201-203.
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participeer ik er ook in. Het is op papier heel
nuttig om met andere vakgenoten te moeten samenwerken. Mijn kritiek richt zich op de fakulteiten die vrijwel al hun vrij beschikbare onderzoeksruimte in deze scholen willen steken. Met
als gevolg dat er voor de hoofdvakken burgerlijk
recht, handel srech t, procesrecht, staats- en strafrecht geen afzonderlijke fondsen meer zijn.
Eigenlijk kan ook de fakulteiten weinig worden
verweten: ze hebben gewoon het nieuwe overheidsbeleid willen uitvoeren. En dat kan alleen
maar door ongeveer alle beschikbare aio-plaatsen in de onderzoekscholen onder te brengen.
Voor de traditionele vakgroepen blijft vrijwel
niets over. Gelukkig maar, dat er ook nog zoiets
als een tweede geldstroom bestaat. Of niet soms?

kwamen, hebben nu dus privaatrecht en strafrecht het moeten afleggen tegen het staats- en bestuursrecht dat in de nieuwe stichting een quasimonopolie heeft verworven/' Biedt de eerste
geldstroom al geen soulaas, ook de tweede blijkt
niet meer voor privaatrechtelijk onderzoek beschikbaar. Resteert de derde geldstroom. Maar
of het privaatrechtelijk onderzoek erin zal slagen
zich met steun van het bedrijfsleven staande te
houden, moet nog worden afgewacht. Onderzoeksterreinen als (privaatrechtelijk) consumentenrecht, jeugdrecht, milieurecht en meer in het
algemeen de onderdelen van het privaatrecht die
de zwakke partij beogen te beschermen tegen de
sterke partij zullen zich bij hun fondswerving bij
die sterke partijen niet steeds in de volle sympathie kunnen verheugen.

5 Recht en openbaar bestuur

6 Visitatie

Is het privaatrechtelijk onderzoek in de eerste
geldstroom binnenkort dus van de baan, gelukkig
is er een tweede geldstroom die door NWO wordt
geadministreerd. Deze organisatie verdeelt haar
fondsen via stichtingen. Voor rechten is dat de
Stichting Recht & Openbaar Bestuur (REOB).
Aanvankelijk waren er voor rechten en openbaar
bestuur aparte stichtingen, maar NWO wilde
schaalvergroting, vandaar dit huwelijk. Een
huwelijk dat privaatrecht duur komt te staan.
Want wat lezen we in een beleidsnotitie van
REOB: 'Bovendien geeft het bestuur in haar
steunverlening de voorrang aan initiatieven die de
grenzen van de verschillende disciplines waarop
zij zich beweegt, overschrijden. Het terrein van de
Stichting is immers Recht én Openbaar Bestuur,
niet Recht, Openbaar Bestuur. Het thema van
recht en openbaar bestuur dient een zekere prioritering in de activiteiten van REOB te krijgen'.5

Kan dit nu allemaal maar, om met Barend Servet te spreken? Binnenkort zal blijken of dit het
geval is. Een visitatiecommissie zal weldra haar
licht laten schijnen over de kwaliteit van het universitaire onderzoek. Als een groot-inquisiteur in
teamverband zullen enige prominente juristen,
onder aanvoering van een beroemd Belgisch
hoogleraar (W. van Gerven), de vf-programma's
en wellicht ook de onderzoekscholen wegen en
wellicht te licht bevinden.
Al te veel moet men zich hier overigens niet van
voorstellen. Zo'n visitatiecommissie zal wel uit
haar hoofd laten om juridisch onderzoek in het
algemeen een onvoldoende te geven. Dat zou immers kunnen leiden tot vermindering van de
financiering van dit onderzoek en zoiets wil natuurlijk geen enkele commissie voor haar rekening nemen.

Terwijl onder de oude stichting (NESRO) de traditionele hoofdvakken goed aan hun trekken

Wel mag worden gehoopt dat de commissie het
geschetste gevaar van de eenzijdige bevoordeling

5

6

J.B.J.M, ten Berge, A.B. Ringeling, Wetenschapsverkenning/Trends in het onderzoek op het terrein van de
REOB, in: Richting de toekomst/REOB Verkenningen,
Symposium 19 mei 1995, pp. 3-7. Tijdens het symposium werd door sommige sprekers erkend dat het publieke domein terrein verliest aan het private domein, maar
dat zou in de woorden van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid J.P.H.
Donner aanleiding moeten zijn om juist meer aandacht
Ie besteden aan het publieke domein teneinde te kunnen
achterhalen wat de oorzaken van de privatisering zijn.
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Dat blijkt ook uit een ander punt. Terwijl NESRO hel
accent legde op het aanstellen van Onderzoekers in opleiding' (oio's), wil REOB juist 'postdocs' en ervaren onderzoekers gaan financieren. Voor privaatrecht is de
aanstelling van oio's veel aantrekkelijker. Een koslenbaten analyse leert dat de opbrengst van het geld bij
aanstelling van oio's veel groter is dan bij ervaren onderzoekers (die echter bij openbaar bestuur veel minder
doorstromingsmogelijkheden lijken te hebben dan de
goed in de markt liggende privaatrechtelijke promoties).

Mening
van multidisciplinair opgezette onderzoekscholen zal onderkennen.

geval mocht zijn, dan is hiermee overigens nog
niet gezegd dat het privaatrechtelijk onderzoek
aan de universiteiten is veilig gesteld.

7 Verkenningscommissie
8 Besluit
Neêrlands Hoop in deze bange dagen voor het
privaatrecht heet mr. N. Huls. Hij is secretaris
van de zogenaamde Verkenningscommissie aan
het werk. Wat is dat nu weer, hoor ik de lezer
mompelen: voorwaardelijke financiering, visitatie, verkenning ... De verkenningscommissie
rechtsgeleerdheid is ingesteld door de Overlegcommissie Verkenningen. Deze commissie stelt
in het algemeen de vraag waarom onderzoek uit
publieke middelen moet worden gefinancierd.
Ook voor juridisch onderzoek wordt dit momenteel nagegaan en daartoe heeft de Overlegcommissie een (sub)commissie in het leven geroepen waarvan voormelde Huls de secretaris is.
Wat stelde Huls nu op een studiedag dd. 19 mei
1995 van de Stichting REOB te Zeist? Dat het
een eerste klas fout is om de klassieke rechtsgebieden bij de vorming van onderzoekscholen
buiten spel te plaatsen. Huls bepleit de oprichting van scholen waarin juist privaatrecht, strafrecht en staatsrecht, samen met rechtstheorie, de
dienst uitmaken.
Deze herfst wordt het eindrapport van de Verkenningscommissie verwacht. Het zal interessant
zijn om te zien of de beschouwingen van Huls
hierin zullen zijn terug te vinden. Zo dat al het

7
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Ongeveer de helft van de afgestudeerden in ons land
heeft de privaatrechtelijke richting gekozen.
Het Belgische Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk

Het privaatrechtelijk onderzoek staat onder
druk. Dat is jammer, want er is een duidelijke behoefte aan dergelijk onderzoek. Er zijn ook veel
personen die belangstelling hebben voor het verrichten van onderzoek op het terrein van het privaatrecht.7 Steeds minder bieden universiteiten
de mogelijkheid om dergelijk onderzoek te verrichten. De universiteiten hebben al hun kaarten
gezet op de onderzoekscholen. Die moeten
profileren en dat sluit de hoofdvakken uit.
De tweede geldstroom, tradioneel het toevluchtsoord voor minderbedeelde vakken, heeft
dit jaar geopteerd voor één van de hoofdvakken,
te weten het staats- en bestuursrecht. Dat betekent voor het privaatrecht en strafrecht dat zij
onherroepelijk in het gedrang komen. Niet alle
onderzoek op deze twee vakgebieden is straks
van financiering uitgesloten. Wie zijn onderzoek
presenteert als aansluitend bij de maatschappelijke aandachtsgebieden waarop de onderzoekscholen zich richten, kan aanspraak maken op
financiering. Maar voor onderzoek naar de
grondslagen van privaatrecht — en strafrecht —
is binnenkort geen ruimte. Dat moet dan maar
naar België verhuizen.8

Onderzoek verdeelt het geld nog wel zoals het moet:
naar kwaliteitsmaatstaven in plaats van naar melkquota.
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