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Voorwoord van de Commissievoorzitter 
 

De MTR-visitatiecommissie (‘de Commissie’) wenst de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
(FdR), en in het bijzonder de decaan, de vice-decaan onderzoek, de medewerkers van het E.M. 
Meijers Instituut en de onderzoeksprogrammaleiders, van harte te bedanken voor hun transparantie 
en hun bereidheid het gesprek aan te gaan met de Commissie.  

De Commissie beschouwt de site visit van 28 juni 2019 als erg succesvol. Deze visit was 
conference-style opgezet, met inhoudelijke onderzoekspresentaties, poster presentations, en Q&A. 
Tijdens de site visit kwam het ‘aangeleverde papier’ tot leven en was het enthousiasme van junior 
en senior onderzoekers duidelijk voelbaar. Dankzij de site visit heeft de Commissie een beter 
oordeel kunnen vellen over de kwaliteit van het Leidse onderzoek. De Commissie begrijpt dat de 
site visit Leidse onderzoekers ook in staat heeft gesteld elkaars werk beter te leren kennen. Mogelijk 
is hiermee de kiem gelegd voor een jaarlijkse facultaire onderzoeksdag.   

Als voorzitter wil ik ten slotte de leden van de visitatiecommissie bedanken voor de aangename 
samenwerking, de kwaliteit van de aangeleverde rapporten, en hun input wat betreft de algemene 
beoordeling van het onderzoek van de FdR.  

Cedric Ryngaert 
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1. Werkwijze en samenstelling van de visitatiecommissie 
 

Terms of reference 

Het doel van de Mid Term Review (MTR) is na te gaan of de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) 
en haar acht onderzoeksprogramma’s op de juiste weg zijn voor de onderzoeksbeoordeling die in 
2022 zal plaatsvinden. De MTR betreft ook follow-up die is gegeven aan de aanbevelingen van het 
Hammerstein-rapport (2016). De Commissie is tevens gevraagd haar eigen, onafhankelijk oordeel 
te vellen over de kwaliteit van het Leidse juridische onderzoek, alsook de maatschappelijke 
relevantie en de levensvatbaarheid (viability) van het onderzoek, zoals het door de 
onderzoeksprogramma’s werd uitgevoerd in de periode 2016-2018. De beoordeling betreft de 
strategische onderzoeksdoelstellingen van de FdR en de mate waarin elk programma in staat is om 
deze te halen. De Commissie is verzocht aanbevelingen voor verbetering te suggereren, waar nodig.  
De drie belangrijkste beoordelingscriteria (research quality, relevance to society, viability) zijn 
ontleend aan het SEP-Protocol. Internationale trends en ontwikkelingen konden in overweging 
worden genomen bij de beoordeling van de acht onderzoeksprogramma’s. Voor de algemene 
beoordeling van het Meijers Instituut heeft de Commissie ook gekeken naar het promovendibeleid, 
het beleid inzake wetenschappelijke integriteit en het diversiteitsbeleid. In het licht van de 
sectorgelden, is de Commissie verzocht om te adviseren over de lengte van de AIO-trajecten. Ook 
werd de input van de Commissie gevraagd met betrekking tot de mogelijkheden van promoveren 
op artikelen.  

De voormelde SEP-criteria zijn gebruikt als elementen om de rapporten per programma te 
structureren, maar de Commissie heeft ervoor geopteerd geen vast format voor te schrijven. Dit 
laatste impliceert dat de opbouw van de rapporten enigszins varieert per programma. Ook de taal 
(Engels/Nederlands) varieert. De algemene beoordeling is in het Nederlands gesteld.  

De Commissie geeft geen cijfer aan onderzoeksprogramma’s, anders dan wat gebruikelijk is in 
formele NVAO-visitaties. Ook worden de programma’s niet gerangschikt. Er wordt slechts een 
kwalitatieve beoordeling in narratieve stijl gegeven. De Commissie begrijpt dat deze beoordeling 
intern wordt verspreid binnen de FdR alsook aan het College van Bestuur wordt voorgelegd. De 
Commissie heeft ervoor geopteerd de hele beoordeling openbaar te maken. Er is geen confidentieel 
luik.   

Samenstelling van de Commissie 

De Commissie was als volgt samengesteld:  

1.      Prof. C.M.J. (Cedric) Ryngaert – (Exploring the Frontiers of International Law) 
(voorzitter visitatiecommissie), hoogleraar Internationaal Recht, UU, voorzitter. 
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2.      Prof. J.M. (Hans) Nelen – (Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and 
Effectivity), hoogleraar Criminology, UM. 

3.      Prof. W. (Wouter) Vandenhole – (Effective Protection of Fundamental Rights in a 
Pluralist World), hoogleraar Mensenrechten en Kinderrechten, Universiteit 
Antwerpen. 

4.      Prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink – (The Legitimacy and Effectiveness of Law 
& Governance in a World of Multilevel Jurisdiction), hoogleraar Bestuursrecht, UvA. 

5.      Prof. F. (Frans Leijnse – (Hervorming van sociale regelgeving), Onderwijs en 
arbeidsmarkt,  Universiteitshoogleraar, Open Universiteit. 

6.      Prof. H.E.G.S. (Hildegard) Schneider – (The Progression of EU law: 
Accommodating change and upholding values), hoogleraar European Law, UM. 

7.      Mr. T. (Theo) Groeneveld – (Grenzen van fiscale soevereiniteit), oud-raadsheer in 
belastingkamer Hoge Raad. 

8.      Prof. B. (Bernard) Tilleman (Coherent Privaatrecht), hoogleraar Privaatrecht, 
Universiteit Leuven. 

 

Ontvangen documenten  

Begin juni 2019 heeft de Commissie informatie over de acht onderzoeksprogramma’s ontvangen. 
Deze informatie bestond uit de jaarrapporten van ieder programma met een korte rapportage incl. 
SWOT-analyse. Daarnaast ontving de Commissie een algemene rapportage over PhD-beleid, 
diversiteit en wetenschappelijke integriteit. Op 18 juni 2019 werden ook nog aangeleverd: het 
rapport-Hammerstein uit 2016 (visitatie 2009-2015), de formele Terms of Reference, en Facts and 
Figures (cijfermateriaal). 

Werkwijze van de Commissie 

De Commissie hield op 17 juni 2019 een voorvergadering in Utrecht. De voorzitter heeft 
telefonisch overleg gepleegd met de Commissieleden die niet aanwezig konden zijn.  

Op 28 juni 2019 vond de site visit plaats in Leiden. Hierbij waren alle Commissieleden aanwezig. 
Tijdens de site visit schoven de Commissieleden individueel aan bij presentaties van hun eigen 
programma. De besprekingen met de programmaleiders werden vervolgens geclusterd, waarbij 
telkens twee Commissieleden twee programmacoördinatoren bevroegen naar aanleiding van hun 
indrukken van de dag. De clustering gebeurde als volgt:   

o PEUL + LELG (prof. Hildegard Schneider en prof. Jacobine v.d. Brink) 
o CJ + GFS (prof. Hans Nelen en mr. Theo Groeneveld) 
o HSR + CP (prof. Frans Leijnse en prof. Bernard Tilleman) 
o EFIL + EPFR (prof. Cedric Ryngaert en prof. Wouter Vandenhole) 

 
Ten slotte schoof de Commissie collectief aan bij het gesprek met het Meijers Instituut.  

Bij de besloten vergaderingen van de Commissie was Laura Lancée, hoofd van het Meijers 
Instituut, aanwezig om context en ondersteuning te bieden waar nodig.   
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Het ontwerprapport werd op 28 augustus 2019 ingediend bij de FdR. Na enkele technische 
correcties werd het eindrapport op 6 september 2019 ingediend. 

De programma’s werden beoordeeld door een eerste en een tweede lezer overeenkomstig 
voornoemde clustering. De voorzitter hield de pen vast bij de algemene beoordeling, maar kreeg 
daarbij input van alle Commissieleden.  

 

2. De Faculteit Rechtsgeleerdheid – algemene 
onderzoeksomgeving 

 

De onderzoeksprogramma’s: sterktes en uitdagingen 
 

Ondanks hun verschillen kenmerken alle onderzoeksprogramma’s zich door een duidelijke 
inhoudelijke visie. De individuele onderzoekers hebben een groot hart voor onderzoek. Het 
onderzoek sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen en heeft een sterke link met de rechtspraktijk. 
Onderzoekers zijn voorts aanwezig in het maatschappelijk debat en valoriseren op die manier hun 
onderzoek. Senior onderzoekers vervullen verder belangrijke adviesfuncties, met name voor de 
overheid. Alle programma’s hebben aandacht voor de Europese en internationale inbedding van 
hun onderzoeksgebied. De betrokken onderzoekers publiceren steeds meer internationaal. Dit geldt 
ook voor gebieden die meer klassiek nationaalrechtelijk zijn georiënteerd. In de verslagperiode is 
een aanzienlijk aantal proefschriften verdedigd. Verschillende onderzoekers hebben prijzen voor 
hun onderzoek gewonnen.  

De programma’s leveren een lovenswaardige inspanning om zich multidisciplinair te oriënteren. 
In sommige programma’s is ook sprake van samenwerking tussen juristen en niet-juristen, al is 
samen publiceren niet evident. De financiële basis van de programma’s lijkt gezond. Wel zijn 
sommige programma’s, meer dan andere, erg succesvol gebleken in het aantrekken van externe 
financiering. De programma’s hanteren een goede mix van jonge en meer senior onderzoekers. 
Wel zijn er programma’s met weinig capaciteit op niveau hoogleraar, terwijl de onderzoekers van 
andere programma’s juist uit veel hoogleraren bestaan. Ook zijn bepaalde programma’s aanzienlijk 
groter (in fte) dan andere. De programma’s achten het vasthouden van jong talent belangrijk, al is 
dat niet steeds vanzelfsprekend.  

De programma’s signaleren de spanning tussen onderzoek en andere taken (onderwijs, bestuur) als 
een punt van aandacht. Nu ook een aanzienlijk aantal niet-Nederlandstalige medewerkers 
werkzaam zijn aan de FdR, terwijl het onderwijs toch vooral in het Nederlands is, kan de druk op 
Nederlandstalige medewerkers toenemen, waardoor zij minder tijd voor onderzoek overhouden.  
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Onderzoeksbeleid 
 

De Commissie merkt op dat het aandeel onderzoek in de aanstelling van medewerkers is verhoogd 
en dat een inspanning wordt geleverd om via de programma’s transversaal (discipline-overstijgend) 
onderzoek te doen. Dit is onderzoek dat niet per se samenvalt met de historisch gegroeide Instituten, 
Centra en Afdelingen. De FdR maakt steeds meer thematische keuzes, die al dan niet financieel 
worden gestuurd (bijvoorbeeld door de Meijers grants, sectorgelden). 

Hoewel de FdR stelt dat de programma’s thematisch georganiseerd zijn en niet per se samenvallen 
met Instituten en Afdelingen, en ter zake inderdaad inspanningen worden geleverd, is het de stellige 
indruk van de Commissie, ook na de site visit, dat de meeste programma’s het onderzoeksmatige 
verlengstuk zijn van bestaande Instituten en Afdelingen. Alleen het EPFR-programma lijkt de 
bestaande structuren helemaal te ontstijgen. De nauwe aansluiting van programma’s bij deze 
structuren heeft ongetwijfeld voordelen qua organisatorische effectiviteit en 
gemeenschapsvorming. Evenwel rijst de vraag of er een vorm van kwaliteits- of 
excellentiebenchmarking  op het niveau van de onderzoeksprogramma’s of de FdR als geheel 
bestaat, dan wel of de ambities vooral worden bepaald in de Instituten en Afdelingen. 

Naar het oordeel van de Commissie kunnen de programmaleiders nog meer in staat worden gesteld 
een eigen onderzoeksbeleid te voeren en het onderzoek meer reliëf en profiel te geven. Dit is ook 
wat door (onder andere) de Commissie Hammerstein onder ‘focus’ wordt verstaan, de duurzame 
en gelegitimeerde concentratie op een beperkt aantal onderzoeksthema’s, alsook de selectieve 
verdeling van beschikbare middelen over die thema’s (‘massa’). Programma’s van de FdR geven 
daarentegen soms aan dat zij vooral voor ‘breedte’ en ‘creativiteit’ kiezen en aansluiten bij de 
noodzakelijke thematische breedte van het onderwijsprogramma, hetgeen eerder duidt op een ‘laat 
duizend bloemen bloeien’ strategie.  

De Commissie beveelt de FdR aan manieren te blijven verkennen om het potentieel van de 
programma’s verder te maximaliseren. Een (gedeeltelijke) loskoppeling van onderwijs- en 
onderzoeksfinanciering is een extreem middel hiertoe, maar ook meer gerichte subsidies kunnen 
functioneel zijn. Specifieke onderzoeksgelden kunnen selectief worden ingezet op programma’s 
met focus, waardoor daarop massa (volume) kan worden gemaakt. Wellicht moet worden 
vermeden dat onderzoeksmiddelen even versnipperd worden ingezet als het onderwijs 
noodzakelijkerwijs is. Zeker in een faculteit die ten principale in zijn onderwijs de volle breedte 
van het domein moet dekken is de onderwijsorganisatie vanzelfsprekend divers, kleinschalig in 
zijn onderdelen en versnipperd naar thematiek en deskundigheid. Als de onderzoeksgelden vrijwel 
1:1 deze versnippering volgen, wordt de vorming van stevige en duurzame 
onderzoeksprogramma’s bemoeilijkt. 
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De Commissie beseft dat de profilering die met autonomie van onderzoeksprogramma’s gepaard 
gaat, ten koste kan gaan van inclusiviteit en individuele onderzoeksvrijheid. De Commissie begrijpt 
dat dit belangrijke waarden zijn van de FdR. De huidige programma’s lijken inderdaad zo breed 
opgevat dat ze het onderzoek van nagenoeg alle onderzoekers recht kunnen doen. Er zijn op dit 
moment nauwelijks onderzoekers die buiten de programma’s vallen.  

Additionele profilering kan het onderzoek op een hoger niveau brengen. Het gevaar dat daarmee 
het onderzoek verder los komt te staan van het onderwijs, waarin nog steeds de algemene 
leerstukken worden gedoceerd op basis van het met het afnemende veld ondertekende Convenant 
inzake civiel effect, moet daarbij worden geadresseerd. De ervaring elders leert dat het heel wel 
mogelijk is goed en hoogwaardig onderzoek ten nutte te maken van de kwaliteit van het onderwijs. 

De Commissie merkt op dat de FdR geen research support office meer heeft die kan adviseren over 
onderzoeksvoorstellen (vb. Vernieuwingsimpuls, ERC, Horizon…). In het licht van de (licht) 
gedaalde inkomsten uit de tweede geldstroom kan een dergelijke entiteit nuttig zijn. De Commissie 
ziet wel in dat de afgenomen inkomsten uit de tweede geldstroom ruimschoots worden 
gecompenseerd door stijgende inkomsten uit de derde geldstroom. Het kan een legitieme keuze 
zijn om niet langer sterk in te zetten op de tweede geldstroom, zeker nu het in de rede ligt dat 
aanzienlijke middelen van NWO zullen worden overgeheveld naar de universiteiten.  

De FdR maakt zich kennelijk enige zorgen over het afnemend aantal publicaties per fte onderzoek. 
Het gaat om een trend die waarneembaar is bij bijna alle programma’s. De Commissie acht deze 
teruggang niet meteen problematisch. Sommige Commissieleden hebben deze teruggang ook 
waargenomen bij hun eigen universiteiten. De teruggang kan worden verklaard door een grotere 
focus op onderzoekskwaliteit (in plaats van kwantiteit), alsook door inspanningen van 
onderzoekers voor het verwerven en uitvoeren van (toegenomen) derdegeldstroomonderzoek. In 
ieder geval voldoen nagenoeg alle onderzoekers aan de individuele minimumnorm voor 
publicaties. De Commissie is van oordeel dat de kwaliteit van de publicaties hoog is. De FdR weet 
een goed evenwicht te vinden tussen internationale en nationale publicaties, alsook 
wetenschappelijke en vakpublicaties. Er moet in ieder geval worden vermeden dat slechts 
Engelstalige publicaties in internationale refereed journals als solide wetenschappelijke bijdragen 
worden geteld. Deze ‘norm’ doet geen recht aan de wetenschappelijke kwaliteit van een aantal 
publicaties vanuit de verschillende onderzoeksprogramma’s. Deze kwaliteit dient beoordeeld te 
worden aan de hand van normen die gedeeld worden door de Nederlandstalige deskundigen op dit 
terrein en de tijdschriften waarin zij publiceren.  

De Commissie prijst de FdR voor het leveren van aanzienlijke inspanningen op het vlak van 
diversiteit. Wat gender betreft is het aantal vrouwelijke onderzoekers sneller gestegen dan het 
aantal mannelijke onderzoekers. CJ, EPFR en EFIL hebben (in fte) meer vrouwelijke dan 
mannelijke onderzoekers. PEUL, LELG, CP en HSR kunnen daarentegen nog wat extra 
inspanningen ter zake leveren. Bij de presentaties tijdens de site visit viel het de Commissie voorts 
op dat sommige onderzoeksprogramma’s bij de samenstelling van het programma meer aandacht 
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hadden kunnen besteden aan diversiteit. Faculteitsbreed kan nog meer worden ingezet op diversiteit 
qua afkomst. De FdR geeft aan ook op ideologische diversiteit te willen inzetten. Dit lijkt met name 
gebeurd te zijn in één programma. Het is de Commissie niet duidelijk of andere programma’s ook 
aandacht (willen) besteden aan politieke diversiteit. Bovendien is het de Commissie niet duidelijk 
hoe ideologische diversiteit precies wordt gemeten.  

 

Maatschappelijke relevantie 
 

De Commissie beoordeelt de maatschappelijke relevantie van het onderzoek aan de FdR als hoog. 
Onderzoekers leveren inspanningen om wetenschappelijk onderzoek te valoriseren en 
populariseren, treden op in de media, nemen deel aan wetenschappelijke commissies, en voeren 
direct beleidsrelevant onderzoek uit. Voor een aantal van de onderzoeksprogramma’s van de FdR-
Leiden zijn wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie gelijkwaardig nevengeschikt: op 
beide normen dient het programma voldoende te scoren. Het is daarbij legitiem dat de 
onderzoeksgroep zich in zijn onderwerpkeuze en benadering primair laat leiden door de 
maatschappelijke relevantie (bijv. het belang voor de rechtspraktijk of het beleidsdebat) en niet 
door wat in het wetenschappelijk debat op dat moment trending is (dat is namelijk niet altijd 
hetzelfde). Die keuze voor het primaat van maatschappelijke relevantie in de onderwerpkeuze kan 
en moet dan wel onderbouwd worden met een solide analyse van de trends en (toekomstige 
ontwikkelingen) in het betreffende maatschappelijk domein. 

Het zou goed zijn als de verschillende onderzoeksprogramma’s bij gelegenheid van de volgende 
NVAO-visitatie hun keuzes in dit opzicht expliciet maken en legitimeren. Daar hoort ook een 
verhandeling bij over de belangrijkste ontwikkelingen in het (rechts)praktijk, politiek en beleid, en 
de wijze waarop het programma daarbij aansluit, alsook een argumentatie dat en waarom de 
verschillende publicaties door het wetenschappelijk forum als voldoende of goed worden 
beoordeeld. Nu lijkt het in de presentaties er soms te veel op dat men lippendienst bewijst aan 
normen, zoals internationaal publiceren, die men feitelijk niet deelt. 

 

Promovendibeleid 
 

Het valt de Commissie op dat de FdR een onderscheid maakt tussen 4- en 6-jarige AIO-trajecten. 
Aan sommige andere universiteiten is het AIO-traject in de regel beperkt tot vier jaar. De 
Commissie ziet de meerwaarde van het 6-jarige traject in op voorwaarde dat de 
proefschriftvoortgang goed bewaakt wordt. Deze AIO’s doen in dit traject belangrijke 
onderwijservaring op en worden verondersteld een basiskwalificatie onderwijs (BKO) te behalen. 
Dit bevordert de doorstroom naar een UD-positie na promotie. De Commissie vindt de door de 
FdR geïdentificeerde best practices inzake de inzet van aangestelde promovendi in het onderwijs 
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overtuigend. Nu in het kader van de sectorgelden de promotieduur echter op vier jaar wordt 
vastgesteld en het tegelijk de bedoeling is jonge mensen op te leiden voor een latere UD-positie, 
wordt het niet eenvoudig om deze mensen zowel voldoende onderzoekstijd te geven als voldoende 
onderwijservaring te laten opdoen.  

De FdR wil de mogelijkheden verkennen om op artikelen te promoveren, zoals gebruikelijk is in 
andere disciplines. De Commissie staat niet negatief tegenover deze optie, maar dan moeten de 
randvoorwaarden wel goed worden vastgelegd. De Commissie is van oordeel dat een manuscript 
dat uit artikelen bestaat, een coherent geheel dient te vormen. Artikelen hoeven wat de Commissie 
betreft niet per se allemaal in peer-reviewed international journals te worden gepubliceerd. Ook 
een hoofdstuk in een peer-reviewed nationaal tijdschrift of een hoog aangeschreven edited volume 
kan in aanmerking komen. Ook artikelen die samen met de promotor zijn geschreven, kunnen 
kwalificeren, voor zover de promovendus een substantiële bijdrage (minstens 50 pct.) heeft 
geleverd aan het schrijven van een dergelijk artikel. Niet alle artikelen/hoofdstukken dienen per se 
gepubliceerd of aanvaard te zijn voor de verdediging kan plaatsvinden. De keuze om op artikelen 
dan wel een monografie te promoveren, kan afhangen van de discipline of rechtstak. Zo ligt het 
meer in de rede dat AIO’s in de criminologie promoveren op artikelen.  

 

Integriteit  
 

De Commissie is van oordeel dat de FdR voldoende aandacht besteedt aan wetenschappelijke 
integriteit in de intern georganiseerde AIO-opleiding. De Commissie raadt de FdR echter aan ook 
voldoende aandacht te besteden aan de wetenschappelijke integriteit van senior onderzoekers.  

De Commissie juicht de benoeming van een vertrouwenspersoon inzake integriteit toe. Deze 
benoeming past in een breder kader van overleg en het ‘gesprek aangaan’ over integriteitskwesties 
binnen de FdR. De Commissie is van oordeel dat een en ander evenwel niet mag verhinderen dat 
in geval van ernstige integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag heldere - en eventueel 
harde - beslissingen worden genomen door bestuurders.   
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3. De onderzoeksprogramma’s   
 

3.1.  Coherent Privaatrecht  
 
Voor het midterm onderzoeksverslag beschikte de Commissie over i) de keyfigures inzake 
onderzoek; ii) de uitgebreide jaarverslagen van CP 2016-2017-2018; iii) de midtermreview nota 
van het onderzoeksprogramma; iv) de toegestuurde proefschriften uit de betrokken periode 2016-
2019; iii)  de presentaties en gesprekken op 28 juni; v) de website van de faculteit en de 
onderzoeksgroep. 
 
Onderzoekscapaciteit en geldstromen  
 
CP beschikt over ongeveer 25 FTE onderzoekscapaciteit, voornamelijk met middelen uit de eerste 
geldstroom. In totaal zijn er 69 promotieonderzoeken lopend: 13 promovendi op een vierjarig 
traject, 19 PhD fellows op een zesjarig traject, 3 beurspromovendi op een vierjarig traject en 34 
buitenpromovendi.  CP zet bewust niet erg hard in op de verwerving van derde geldstroom. De 
motivering hiervoor is dat dit in het betrokken vakgebied al snel betekent dat marktconforme 
consultancy diensten worden aangeboden die partijstandpunten in procedures moeten 
ondersteunen. Dat pad wil men bewust niet actief bewandelen om de academische 
onafhankelijkheid niet in gevaar te brengen. Daarnaast zijn er wel kansen om beleidsrelevant werk 
aan te trekken, maar de mogelijkheden daartoe zijn aanzienlijk beperkter dan in andere 
vakgebieden. De verwerving van extra middelen uit eerste en tweede geldstroom heeft wel volop 
aandacht. Het universitaire SAILS-project (toewijzing voor CP ong.  400.000 euro) en het 
facultaire ILS-project (toewijzing voor het gezamenlijke project van CP en EPFR ong. 230.000 
euro) zijn voorbeelden van eerste geldstroom activiteiten. Het op de grondslag van een legaat 
opgerichte Hazelhoff Centre for Financial Law kan ook worden genoemd. In de tweede geldstroom 
zet CP primair in op middelen uit NWO. In 2018 was er bijvoorbeeld de toewijzing aan Van Boom 
& Knigge van ong. 45.000 euro Stimuleringsactie Empirical Legal Studies Fase II. Hoewel het 
technisch gesproken eerste geldstroom betreft, kan ook worden genoemd het speerpunt Empirical 
Legal Studies uit het Sectorplan Rechtsgeleerdheid (2019-2025 toekenning ad 1,8 miljoen euro) 
als een succes op de tweede geldstroom. 
 
Onderzoeksoutput 
 
Wat de globale output betreft gerelateerd aan FTE behoort het onderzoeksprogramma volgens de 
verstrekte outputgegevens puur kwantitatief op GFS na tot de beste scorende onderzoeksgroepen. 
Het aantal internationale publicaties bedraagt 35%. Dit betreft gelet op de aard van het 
onderzoeksdomein minder internationale publicaties en minder Engelstalige publicaties dan andere 
onderzoeksprogramma’s. Wetenschappelijk onderzoek richt zich op een veelheid van menselijke 
en maatschappelijke activiteiten. De kennisbasis van deze activiteiten is soms generiek 
internationaal, soms grotendeels nationaal. In de natuurwetenschappen en de geneeskunde kan men 
spreken van een overwegend internationale kennisbasis: vele natuurverschijnselen en ziekten zijn 
generiek en globaal. Het wetenschappelijk onderzoek op deze domeinen is ipso facto internationaal 



11 
 

van karakter en een publicatie is het Engels in internationale tijdschriften is aangewezen om aan 
het relevante wetenschappelijke debat deel te nemen. In sommige sociale wetenschappen, zoals 
zeker in de rechtsgeleerdheid, zijn de te bestuderen menselijke activiteiten daarentegen 
overwegend specifiek nationaal van karakter. Recht is immers vooral nationaal gevormd. 
Vanzelfsprekend is dit anders in internationaal en EU-recht en bij rechtsvergelijking tussen landen, 
en convergentie van rechtssystemen kan men soms het best in een internationale lingua franca 
publiceren. Maar grote delen van het recht, en zeker het privaatrecht, hebben een kennisbasis die 
voor niet-Nederlanders simpelweg niet interessant is. Wetenschappelijk onderzoek daarover zal 
dus vooral resulteren in Nederlandstalige publicaties. In die zin is de score van 35% in 
internationale publicaties perfect verdedigbaar. 
 
Internationalisering van (promotie)onderzoek 
 
Op het vlak van internationalisering van het promotieonderzoek is vast te stellen dat de 
onderzoeksgroep bijzonder succesvol is in de aantrekking van internationale  promovendi met i) 
een basis common-law opleiding1, of naast een Nederlandse basisopleiding, een aanvullende 
opleiding in common law2, in Oost-Europa3, ii) een professionele ervaring in het buitenland4, iii) 
hetzij minstens een voorafgaandelijke buitenlandse uitwisseling binnen hun opleiding5 genoten.  In 
de afgelopen perioden werden ook een aantal dubbeldoctoraten verdedigd.6  Dat is zeker aan te 
moedigen, in de mate dat hier een reële input van de beide universiteiten gegarandeerd is. Dat blijkt 
bij de vermelde dubbeldoctoraten ook het geval.  Daarnaast is het belangrijk dat ook in reguliere 
doctoraatstrajecten de mogelijkheid geboden wordt om aan rechtsvergelijkend onderzoek te doen 
in het kader van een onderzoeksverblijf in het buitenland en/door de organisatie van internationale 
doctorandidagen, waar doctorandi hun onderzoek aan elkaar voorstellen. Voor 
onderzoeksverblijven maken promovendi van de onderzoeksgroep nuttig gebruik van de 
doctorandi uitwisselingen in het kader van het lidmaatschap van de Law Deans’ Group in het kader 
van de League of European Research Universities (Leuven/Oxford/Ludwig Maximilians 
Universiteit München) maar ook daarbuiten zoals een deelname aan graduate program of visiting 
research students in Law van LSE. Het valt aan te moedigen om daar nog meer gebruik van te 
maken zodat de rechtsvergelijkende dimensie, die van toenemend belang is in het kader van de 
europeanisering van het privaatrecht, nog kan worden uitgebreid. Rechtsvergelijking kan bijzonder 
verrijkend zijn als zij functioneel is en oplossingen aanreikt voor het eigen rechtssysteem en niet 
beperkt wordt tot een beschrijvende juxtapositie van nationale regels. Ook de PhD workshops die 
het Hazelhoff centre for Financial law organiseerde in 2019 (rond insolventierecht) met doctorandi 
uit Oost-Europa en de samenwerking met European Institute of Florence en de activiteiten van de 
Grotius academie (Leiden-Leuven-Paris II) rond het Franse verbintenissenrecht zijn mooie 

 
1 Morshed Mannan, Universiteit van Warwick (Coventry, Verenigd Koninkrijk). In 2012 is hij toegelaten tot de Orde van 
Advocaten in Engeland & Wales (the Bar of England and Wales). Na zijn bachelorstudie heeft Morshed ervaring opgedaan als 
advocaat (barrister); R. Spence (LLM, LLB, Edinburgh). 
2 Marishka Neekilappillai, LLM LSE; Thijmen Nuninga (LLM (Research)), Cambridge (Erasmus), en Oxford (MJur)); R.C.P. van 
Uden (LLM in Comparative and European Private Law aan de University of Edinburgh).  
3 Ilya Kokorin (master Comparative Constitutional Law aan Central European University (Hongarije). 
4 Niek Strohmaier, twee jaar actief in executive search sector in Engeland. 
5 Frank Bentvelzen (Mc Gill, Canada); Maral Darouei (uitwisseling the State University of New York (SUNY) at Buffalo;  
Apollonia Bolscher (Rhodes Universiteit Zuid-Afrika). 
6 Bv. Rosmarijn van Kleef (Leiden/Neuchatel); Eesa Fredericks (Leiden/Johannesburg); Alexandre Genest 
(Leiden/Ottawa). 
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lovenswaardige initiatieven. Ook de opening naar Azië, die volgens de facultaire website een 
profileringsdomein is, wordt mee in acht genomen. 
 
Op stafniveau is er actieve participatie van CP aan de TPR-wisselleerstoelen (Haentjens in Gent en 
Vananroye in Leiden) voortbouwend op een bestaande historische traditie (Van Boom in Leuven, 
Bart Krans in Gent) en veelvuldige participatie van de staf aan internationale conferenties en fora.   
                                                                                                                                                                                                                               
Doctoraatstraject en doorstroom 
 
Het systeem van de dubbele promotor en de begeleiding en voortgangsbewaking blijkt zowel de 
hoogleraren al de promovendi te ervaren als een degelijk systeem. Belangrijk zijn ook de 
uitwisselingen tussen de onderzoekers op de regulier geplande interne onderzoeksmeeting. De 
dropout van promovendi blijkt laag. Van de in jaarverslagen nieuw benoemde promovendi blijken 
allen nog op post. Al is hier een meer doorgedreven analyse wellicht aan de orde op facultair niveau 
met een differentiatie volgens het statuut van de betrokken promovendus. Kwantitatief werden in 
de periode van 2016-2019 volgens de verstrekte gegevens binnen CP 16 promoties afgelegd in de 
periode 2016-2019, d.i. 18% van het totaal aantal promoties van de Leidse faculteit 
Rechtsgeleerdheid. Dit moet gerelateerd worden aan het relatieve aandeel van de promovendi van 
CP. De kwaliteit van het promotieonderzoek blijkt uit de  prijzen die de jonge onderzoekers 
behaalden, maar ook uit de doorstroom van de gepromoveerden naar een academische positie. 
Globaal stroomt 36% van de Leidse gepromoveerde in de periode van 2016-2019 door naar het 
onderzoek. Bij CP werden van de 16 tussen 2016-2019 gepromoveerden na afloop 4 docent in 
Leiden, 1 docent in hetzij Groningen,  hetzij Tilburg, hetzij Johannesburg en Utrecht (=50%). 
Daarnaast werden nog 2 gepromoveerden op het bestuursniveau van de Universiteit Leiden 
benoemd, als wetenschappelijk medewerker van de Hoge Raad, 2 werden advocaat, 1 notaris en 1 
bedrijfsjurist. Hoewel de periode 2016-2018 betrekkelijk kort is om lange termijn trends uit te 
extrapoleren, is de oogst niettemin zeer bemoedigend. 
 
Samenstelling en structuur van CP  
 
Aan het Onderzoeksprogramma CP participeren de onderzoekers van het Instituut voor 
Privaatrecht, met de afdelingen civiel recht (waaronder ressorteren de secties burgerlijk recht, 
burgerlijk procesrecht en internationaal privaatrecht), jeugdrecht, financieel recht (Hazelhoff 
Centre for Financial Law), notarieel recht en ondernemingsrecht (waaronder ressorteren de sectie 
ondernemingsrecht/insolventierecht en de sectie intellectueel eigendomsrecht), van de afdeling 
rechtsgeschiedenis van het Instituut voor Meta-juridica, de afdeling Bedrijfswetenschappen van 
het Instituut voor Fiscale en Economische vakken en de rechtseconomen van dat Instituut. Tijdens 
de periode 2016-2019 werden drie hoogleraren gerekruteerd: Reinout Vriesendorp (hoogleraar 
initieel aangesteld in Tilburg met een rijke praktijkervaring), Bart Krans (gepromoveerd in Leiden, 
hoogleraar in Groningen) en Ewan McKendrick (Oxford) en een Universitair hoofddocent Tycho 
de Graaf (na een rijke loopbaan aan de balie).  Zij hebben allen een gevestigde reputatie in hun 
vakgebied.  De mogelijkheid om hoogstaande kwalitatieve personen aan te trekken is een relevante 
graadmeter voor hoe CP door peers wordt gepercipieerd 
 
De samenstelling van het onderzoeksprogramma is voor een stuk historisch gegroeid. Optimale 
personele verhoudingen zijn echter in een onderzoekssamenwerking weliswaar van groot belang.  
Tijdens het bezoek bemerkte de Commissie de grote betrokkenheid van de medewerkers van het 
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onderzoeksprogramma op alle niveaus. Zo was een  medewerker die binnenkort zijn proefschrift 
verdedigt, ondanks heel recente moeilijke persoonlijke omstandigheden op de middagpresentatie 
toch aanwezig. De samenstelling  van dit onderzoeksprogramma is heel breed en divers. Het kan 
precies de sterkte of de zwakte uitmaken van het onderzoeksprogramma. De uitdaging om tot een 
coherent onderzoeksprogramma te komen is groot.   
 
Elke (functionele) indeling van onderzoek houdt onvermijdelijk haar beperkingen in. Zo kan het 
onderdeel jeugdrecht natuurlijk niet los gezien worden van het ruimere familierecht en 
kinderrechten (waarvoor inderdaad samenwerking is voorzien in het onderzoeksprogramma 
protection of fundamental rights in the pluralist world). Intellectuele eigendomsrecht leunt dan 
noodzakelijkerwijs dicht aan bij digitalisering waarvoor de faculteit beschikt over een apart e-law 
Center for law and Digital Technologies. De compartimentering nodigt sowieso uit tot 
onderzoekssamenwerking buiten de onderzoeksgroep met andere leden van de faculteit. Dat is een 
algemene aansporing van de Commissie. In dit opzicht zijn algemene facultaire initiatieven van 
onderzoekspresentaties van belang, zoals op 28 juni onder de vorm van facultaire doctorandidagen 
of uitwisseling van onderzoeksinformatie van belang. 
 
Onderzoeksthema’s 
 
Wanneer men de onderzoeksthema’s van de lopende en afgelopen 
promotieonderzoeken/publicaties bekijkt, valt de diversiteit van de onderzochte themata op.  Een 
mogelijk punt van kritiek is dan ook de samenhang (coherentie) in het programma CP. Dit is ook 
wat door (onder andere) de Commissie Hammerstein onder ‘focus’ wordt verstaan: de langdurige 
en doordachte concentratie op een beperkt aantal onderzoeksthema’s, alsook de selectieve 
verdeling van beschikbare middelen over die thema’s (‘massa’). Het programma Coherent 
Privaatrecht stelt dat het deze aanwijzing van Hammerstein volgt, maar geeft tegelijk aan vooral 
voor ‘breedte’ en ‘creativiteit’ te kiezen, hetgeen eerder zou kunnen duiden op een ‘laat duizend 
bloemen bloeien’ strategie. Het is vooral belangrijk dat CP de gekozen onderzoeksthemata kan 
verantwoorden.   
 
De diversiteit van themata kan enerzijds ingegeven zijn door de diversiteit van 
onderzoeksdisciplines die men groepeert binnen CP: bedrijfswetenschappen (met een duidelijke 
klemtoon op turnaround management met een evidente link naar het insolventierecht), 
rechtsgeschiedenis (met linken naar kernstukken in het privaatrecht, inclusief procesrecht en zelfs 
met AI), rechtseconomie en het ruime privaatrecht. Hier ligt de grootste klemtoon op economisch 
privaatrecht, naast het jeugdrecht en procesrecht. Binnen het economisch privaatrecht wordt sterk 
gefocust op insolventierecht, het ondernemingsrecht, het financieel recht en het 
aansprakelijkheidsrecht, samen met vormen van schade en de daaraan gerelateerde problemen van 
gerechtelijk recht (rechtsbijstandverzekering, collectieve vorderingen, rampenfondsen). Een aantal 
gebieden worden bewust minder bestudeerd zoals het familiaal vermogensrecht, en klassieke 
handelsrechtelijke onderwerpen zoals vervoersrecht; verzekeringsrecht wordt enkel door de 
onderzoekscoördinator bedreven. Er wordt wel onderwijs gegeven in huurrecht maar nauwelijks 
onderzoek gedaan rond dit thema. Het is goed deze noodzakelijke focus ook te expliciteren. 
Ofschoon één van de grote sterktes van CP ongetwijfeld ligt op de interactie met andere disciplines, 
is het belangrijk dat ook zuiver disciplinair onderzoek blijvend wordt verricht rond basisbegrippen. 
In dit verband kan het promotieonderzoek worden vermeld rond klassieke onderwerpen in het 
privaatrecht zoals bijvoorbeeld de prioriteitsregel in het vermogensrecht (L.M. de Hoog), het 
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begrip verdeling (T.H.H. Sikkema), aanvullend verrijkingsrecht (T. van der Linden), of publicaties 
rond basisbegrippen in het privaatrecht, zoals hoofdelijkheid (W. van Boom 2016) en de door de 
CP verzorgde delen van de Asser-serie. Sterk multidisciplinair onderzoek vereist immers een sterke 
onderbouw van de diverse samenwerkende disciplines. 
 
De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is zowel omwille van de fundamentele vragen 
die zich stellen in de juridische praktijk als het beleid zonder twijfel aanwezig. Het is daarbij 
belangrijk dat er binnen CP aandacht is voor de sociaal zwakkere. Wij vermelden in dit verband de 
verschillende studies om de rechtstaal begrijpelijk te maken in algemene voorwaarden en exploten 
en  de studie rond de rol van het privaatrecht bij armoede en de law clinic over toegankelijkheid 
van het spoorverkeer. 
 
Samenwerking met andere disciplines en rechtsdomeinen 
 
Tijdens de onderzoekspresentaties (pitches en posterpresentaties) kwam de sterkte van de 
samenwerking met andere disciplines en andere rechtsgebieden duidelijk naar voor. Hier valt te 
vernoemen: de samenwerking in het domein van aansprakelijkheid met psychologen, zoals de 
civilologische kijk op gedragseffecten van wet- en regelgeving omtrent insolventie (bv. Niek 
Strohmaier), de rechtseconomische kijk op kartelschade, conflictoplossing, proceskosten etc., maar 
ook de rechtshistorische kijk op het concept goed, waarbij Romeinsrechtelijke inzichten nieuw licht 
kunnen werpen op digitale goederen. Dit resulteert in multidisciplinaire co-publicaties met de 
verschillende hoogleraren van CP.  Het zou goed zijn mocht bij het promotieonderzoek precies van 
deze multidisciplinaire rijkdom van CP nog meer gebruik gemaakt worden, doordat promovendi 
aangespoord zouden worden om de meerwaarde van een rechtshistorische of rechtseconomische 
dimensie van hun onderzoek ook mee te nemen.  In dit opzicht is het goed te constateren dat 
promovendi worden aangeworven die opgeleid zijn in meerdere disciplines naast een juridische 
basisopleiding. Daarbij is de onderzoeksgroep zich ook bewust van de beperkingen van het 
empirisch onderzoek. Dat blijkt uit de doordachte bijdragen van de programmacoördinator rond 
juridisch en empirisch onderzoek (Utrecht Law Review) en civilologie. 
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3.2. Criminal Justice 
 

Blijkens het zelfevaluatierapport wordt binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice 
juridisch, sociaalwetenschappelijk en interdisciplinair onderzoek gedaan door bijna negentig 
onderzoekers (waarvan ongeveer de helft aan het programma verbonden is als (buiten-
)promovendus). Tussen 2016 en eind 2018 is de omvang van de groep gegroeid (van bijna 19,5 fte 
naar iets meer dan 22,5 fte onderzoekstijd). De meeste onderzoekers zijn werkzaam bij het Instituut 
voor Strafrecht en Criminologie van de Leidse Faculteit der rechtsgeleerdheid. De 
onderzoeksgroep bestaat uit een mix van jonge en ervaren onderzoekers met een gevarieerde 
academische achtergrond. Aan het programma wordt een bijdrage geleverd door juristen, 
criminologen, sociologen, psychologen, politicologen, economen, een sociaalgeograaf, een 
orthopedagoog, enzovoorts. 

Sinds het verschijnen van het rapport van de Commissie-Hammerstein is vooral werk gemaakt van 
het implementeren van de twee aanbevelingen van deze commissie. In de eerste plaats is gepoogd 
meer focus aan te brengen in het onderzoek. In de tweede plaats wordt ernaar gestreefd het 
interdisciplinair onderzoek beter zichtbaar te maken. Hieronder wordt beknopt aandacht besteed 
aan de vraag in hoeverre deze pogingen al hebben geresulteerd in het gewenste resultaat en welke 
gevolgen de inspanningen hebben gehad in relatie tot de wetenschappelijke kwaliteit, 
maatschappelijke relevantie en toekomstbestendigheid van het programma.  

Stand van zaken drie jaar na het verschijnen van het rapport van de Commissie-Hammerstein 

Binnen het programma CJ zijn de betrokken onderzoekers er goed in geslaagd om aan de hand van 
vier thema’s het profiel te versterken en bruggen tussen diverse disciplines te slaan en uit te 
bouwen. Tegen de achtergrond van de stormachtige groei die de criminologie in de afgelopen 
decennia heeft doorgemaakt, was het gevaar zeker niet denkbeeldig van het ontstaan van twee 
‘bloedgroepen’ – sociaal wetenschappers en juristen – die zich ieder op het eigen eiland zouden 
terugtrekken en elkaar vooral zouden gedogen en met rust zouden laten. In Leiden heeft men 
voornoemd gevaar weten af te wenden en heeft men tijdig ingezien dat de kracht van het 
programma juist ligt in de synthese en integratie van uiteenlopende soorten kennis.  De thematiek 
die in de vier themagroepen van het programma centraal staat, leent zich ook goed voor een 
geïntegreerde, interdisciplinaire bestudering. Dat geldt in het bijzonder voor de inspanningen die 
worden geleverd op de terreinen waarheidsvinding, bestraffing en crimmigratie.  Voor de 
themagroep wetgeving/strafbaarstelling is interdisciplinariteit gezien de aard van de te bestuderen 
thematiek misschien wel de grootste uitdaging, al past hier ook een waarschuwing. Als gevolg van 
de nadruk die vandaag de dag wordt gelegd op het belang van interdisciplinariteit en de empirische 
bestudering van het recht dreigt dit type onderzoek binnen de rechtswetenschappen de norm te 
worden en wordt het klassieke normatieve, doctrinair onderzoek (ten onrechte) minder op waarde 
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geschat. Bedacht moet echter worden dat lang niet alle juridische vraagstukken zich lenen voor 
toevoeging van een empirisch luik. Binnen het programma CJ zal en moet voldoende aandacht 
blijven voor rechtstheoretisch onderzoek en de bestudering en interpretatie van het positieve recht 
– al dan niet via de weg van de rechtsvergelijking.  

Ten aanzien van het empirische onderzoek kan worden vastgesteld dat – mede als gevolg van de 
komst van een aantal nieuwe hoogleraren en UD’s – er een zeer goede en interessante mix is 
ontstaan van onderzoekers die geverseerd zijn in het doen van kwantitatief onderzoek en 
onderzoekers die goed thuis zijn op het terrein van kwalitatief onderzoek. Zeker in projecten waarin 
de vraagstelling uitnodigt tot het gebruik van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve designs 
is deze gevarieerde samenstelling van de onderzoeksgroep een pré. 

Blijkens de zelfevaluatie en de informatie die is verstrekt tijdens de site-visit wordt de 
(interdisciplinaire) samenwerking op verschillende manieren gestimuleerd. Sinds 2017 worden 
maandelijks Criminal Justice Lunchlezingen georganiseerd, waarin steeds geprobeerd wordt tot 
een interdisciplinaire uitwisseling van thema’s te komen. De opkomst bij deze lunchlezingen is 
naar verluidt hoog en goed verdeeld over de verschillende themagroepen. Voor community-
building is dit type activiteit een belangrijke aanjager gebleken.  Tevens is in 2018 een (kleine) 
interne onderzoeksubsidie in het leven geroepen die twee keer per jaar wordt uitgekeerd. Een 
voorwaarde om deze subsidie te verkrijgen is dat het te financieren onderzoek interdisciplinair is 
en de aanvragers van beide afdelingen afkomstig zijn. Ook dit is een mooi instrument om innovatie 
te stimuleren. In het licht van de kanttekeningen die hierboven zijn geplaatst bij een te grote nadruk 
op empirisch juridisch onderzoek wordt echter wel in overweging gegeven om de criteria voor 
toekenning van de interne subsidie nogmaals tegen het licht te houden, zodat ook gedegen 
monodisciplinair doctrinair onderzoek voor honorering in aanmerking kan komen. Ook zal ervoor 
moeten worden gewaakt dat sommige themagroepen meer uit de ruif kunnen eten dan andere en 
het instrument daarmee de onderlinge solidariteit aantast. De commissie is onder de indruk geraakt 
van de mate waarin de onderzoekers zich committeren aan de uitgangspunten van het programma 
en de bereidheid die zij tonen om gezamenlijk inspanningen te leveren om die uitgangspunten te 
realiseren. Het zou spijtig zijn als die kracht op enigerlei wijze wordt ondergraven door een van de 
nieuwe incentives. 

Wetenschappelijke kwaliteit  

De gegevens uit de zelfevaluatie en de presentaties tijdens het bezoek van de commissie 
onderstrepen de hoge kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek binnen het programma CJ. Er 
wordt gepubliceerd in toonaangevende (internationale en nationale) tijdschriften en reeksen. De 
kwantitatieve publicatienormen die facultair zijn vastgesteld worden naar verluidt door vrijwel alle 
medewerkers gehaald, al wordt in dit verband tegenwoordig meer de nadruk gelegd op de kwaliteit 
van publicaties dan op aantallen. Zowel bij de leidinggevende hoogleraren als bij de uitvoerende 
onderzoekers staat kwaliteit van het onderzoek hoog in het vaandel. Binnen het programma CJ 
wordt gewerkt door een gemotiveerd en kwalitatief hoogwaardig team. Zoals onder andere blijkt 
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uit de aanwezigheid van diverse stafleden tijdens de site-visit bij de (poster-)presentaties is men 
geïnteresseerd in elkaars werk en er is ruimte en aandacht voor uitwisseling van ideeën en vormen 
van intervisie. 

In de periode 2016-2018 hebben binnen het programma CJ 11 promoties plaatsgevonden. Dat is 
tegen de achtergrond van de omvang van de onderzoeksgroep een alleszins acceptabel aantal. Ook 
het feit dat in de genoemde periode een groot aantal mensen met een promotieonderzoek is 
begonnen onderstreept dat niet alleen de senior-onderzoekers maar ook jonge onderzoekers gedijen 
in het inspirerende onderzoeksklimaat dat binnen de onderzoeksgroep bestaat. 

In de sfeer van acquisitie van onderzoek in de tweede en derde geldstroom is het programma CJ 
behoorlijk succesvol, waarbij in het bijzonder moet worden gewezen op de toekenning van een 
Vidi-beurs aan Maartje van der Woude op het terrein van crimmigratie en twee Veni-beurzen 
binnen het Prison-project (respectievelijk toegekend aan Anke Ramakers en Hilde Wermink). De 
wetenschappelijke waardering voor het werk dat wordt geleverd binnen het onderzoeksprogramma 
blijkt ook uit de aan Nieuwbeerta en Dirkzwager toegekende Correctional research award en de 
aan Van de Woude toegekende Heineken young scientists award.    

De wetenschappelijk erkenning en goede status van het programma blijkt ook uit de talrijke 
samenwerkingsverbanden die nationaal en internationaal zijn gesmeed met andere instituten en 
universiteiten. Een mooi voorbeeld daarvan werd tijdens de site-visit gepresenteerd door Van 
Wingerden in relatie tot het onderzoek over Beeld, Bewijs & Straf. In dit project wordt 
samengewerkt met de faculteit Psychologie van de UL en met een collega van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Een uitdaging voor de toekomst is om op bepaalde terreinen de 
samenwerking met andere universitaire onderzoeksgroepen van een structurele basis te voorzien. 
Zo worden op het terrein van waarheidsvinding, forensica en criminalistiek op tal van universiteiten 
(buiten Leiden o.a. aan de VU Amsterdam en de Universiteit Maastricht) diverse interessante 
initiatieven ontplooid en is het interessant om te bezien of de samenwerking die er op dit terrein op 
ad hoc-basis al is, verder kan worden versterkt (en eventueel zelfs geïnstitutionaliseerd). 

Maatschappelijke relevantie  

De maatschappelijke relevantie van de vier thema’s die in het programma CJ centraal staan, is 
evident en hoeft nauwelijks te worden toegelicht. Tijdens de site-visit kwamen hiervan ook enkele 
mooie voorbeelden voorbij, zoals het doorlopende project rondom het leefklimaat in penitentiaire 
inrichtingen dat in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid plaatsvindt en het onderzoek naar arbeidsuitbuiting. Er zijn diverse 
samenwerkingsverbanden met relevante maatschappelijke partners, zoals het genoemde ministerie 
van Justitie en Veiligheid en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). De focus ligt in dit verband 
sterk op maatschappelijke partners en opdrachtgevers in Nederland. Uit de aangeleverde stukken 
en de tijdens de site-visit overgedragen informatie blijkt bijvoorbeeld niet dat leden van de 
onderzoeksgroep zich sterk roeren op de Europese subsidiemarkt. Weliswaar werd tijdens de site-
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visit door Jannemieke Ouwerkerk een onderzoek over de toekomst van het materiele strafrecht in 
de EU gepresenteerd dat is aanbesteed door DG Justice van de Europese Commissie, maar het 
indienen van dit type – middels Europees subsidiegeld gefinancierde - projecten lijkt niet tot de 
‘core business’ van de onderzoeksgroep te behoren. In dat verband verdient het overweging om de 
mogelijkheden die de kaderprogramma’s van de EC bieden (nogmaals?) goed tegen het licht te 
houden en vooral in te zetten op die programma’s waarin de onderzoeksgroep kansrijk moet 
worden geacht 

Leden van de onderzoeksgroep maakten in de reviewperiode deel uit van tal van onderzoeks-, 
evaluatie-, toezichts- en adviescommissies. Ook verspreidden zij hun door wetenschappelijk 
onderzoek vergaarde kennis door middel van het geven van cursussen aan leden van de zittende en 
staande magistratuur, advocatuur en aan medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen, 
Reclassering Nederland en van het Nederlands Forensisch Instituut. Daarnaast worden lezingen 
verzorgd voor een lekenpubliek en wordt kennis uitgedragen via blogs en mediaoptredens. 

Ondanks deze inspanningen blijft een belangrijk strategisch aandachtspunt hoe de zichtbaarheid en 
bruikbaarheid van inzichten uit onderzoek kunnen worden vergroot naar de niet-wetenschappelijke 
omgeving. Onderzoekers moeten worden aangemoedigd om nog beter aan de relevante omgeving 
uit te leggen wat de maatschappelijke betekenis van de verworven inzichten is. Ook moeten de 
mogelijkheden beter worden benut om wetenschappelijke kennis in het publieke debat te etaleren. 
Hoewel het gebruik van wetenschappelijke inzichten door de politiek, het bestuur, bedrijfsleven, 
NGO’s, etc. nauwelijks in objectiveerbare meeteenheden is uit te drukken – en dat ook niet moet 
worden nagestreefd – kan wel in meer kwalitatieve zin worden vastgesteld op welke wijze een 
wetenschappelijk rapport in een politiek of publiek debat, wetgeving of de rechtspraak wordt 
aangehaald. 

Toekomstbestendigheid/duurzaamheid  (viability) 

In de ten behoeve van deze midterm review gemaakte zelfevaluatie is vanuit het programma CJ 
zelf een overzicht gepresenteerd van de sterktes, zwaktes, uitdagingen en bedreigingen van het 
programma. Bij de sterktes is hierboven op verschillende plaatsen reeds stilgestaan, vandaar dat 
hieronder kort wordt gereflecteerd op de andere drie dimensies van de SWOT-analyse. 

De eerste veronderstelde zwakte waarop in het rapport van de zelfevaluatie is gewezen betreft de 
relatie onderwijs-onderzoek. Letterlijk wordt gesteld dat het onderzoek plaatsvindt “in een 
onderwijsrijke faculteit waarbij ten behoeve van hoogwaardig nationaal en internationaal 
onderwijs veel tijdrovende activiteiten met en voor studenten worden ontplooid. Deze kunnen niet 
altijd een band met het onderzoek hebben”. De zorg die uit deze passage spreekt is dat de 
verbinding tussen het onderwijs en onderzoek niet altijd is gegarandeerd. Afgaande op de 
aangeleverde informatie en de gesprekken die tijdens de site-visit zijn gevoerd is dit echter niet het 
belangrijkste zorgpunt voor de leden van de onderzoeksgroep. Dat bestaat veeleer uit het vinden 
van een goede balans tussen de verschillende aan hen opgedragen taken op het terrein van het 
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onderwijs, onderzoek en management. Het onderzoek kan daarbij op sommige momenten kind van 
de rekening zijn. Vooral de universitair docenten en post-Doc’s, die nog niet zo lang geleden 
gepromoveerd zijn en de ambitie hebben om een academische loopbaan verder uit te bouwen, 
kunnen hierdoor behoorlijk onder druk komen te staan. Toch geeft deze midterm geen aanleiding 
voor de conclusie dat deelnemers aan het programma CJ structureel te weinig tijd en ruimte hebben 
voor het doen van onderzoek. Men heeft het druk, maar er zijn geen signalen dat qua tijdsbesteding 
de balans tussen onderwijs en onderzoek structureel is verstoord. Wel stelt het feit dat het onderwijs 
is georganiseerd in instituten en het onderzoek in programma’s sommige deelnemers voor 
problemen. Dat geldt in het bijzonder voor medewerkers die geen deel uitmaken van het instituut 
strafrecht & criminologie maar in de sfeer van derdegeldstroomonderzoek wel aan projecten van 
het programma CJ meewerken. Hun onderwijscompensatie is niet automatisch gegarandeerd. 

Een tweede mogelijke zwakte waaraan in de zelfevaluatie wordt gerefereerd heeft betrekking op 
de wetenschappelijke output binnen de onderzoeksgroep. Deze loopt voor medewerkers met een 
verschillende achtergrond uiteen. Uit de beschikbare gegevens over wetenschappelijke output 
wordt echter niet geheel duidelijk waarop deze zorg is gebaseerd en waarom de mix van 
wetenschappelijke- en vakpublicaties als een zwakte wordt gezien. Tegen de achtergrond van de 
publicatiecultuur binnen de rechtswetenschappen waarbij niet alleen (Engelstalige) artikelen in 
gerefereerde tijdschriften maar ook andersoortige publicaties, in het bijzonder boeken en 
boekbijdragen, worden gewaardeerd, valt van medewerkers niet te verwachten dat zij hun 
wetenschappelijke inzichten uitsluitend via de hoogst aangeschreven tijdschriften en reeksen 
verspreiden. Er moet tijd en ruimte blijven voor andere publicatievormen, zoals het schrijven van 
vakpublicaties en handboeken, het samenstellen en redigeren van bundels en het verspreiden van 
wetenschappelijke inzichten via digitale kanalen, zoals blogs. Bij de formulering van 
publicatienormen moet bovendien rekening worden gehouden met de specifieke kenmerken van 
een specifieke sub-discipline. Aan een criminoloog moeten en kunnen in dat verband andere eisen 
worden gesteld dan aan een strafrechtsjurist. Een en ander laat natuurlijk onverlet dat publicaties 
in hoog aangeschreven tijdschriften nadrukkelijk moeten worden aangemoedigd. 

In de sfeer van uitdagingen wordt in het rapport van de zelfevaluatie terecht vastgesteld dat de 
keuze voor meer interdisciplinair onderzoek kan leiden tot nieuwe belangrijke en uitdagende 
onderzoeksvragen en de samenwerking met internationale partners verder kan versterken. Die 
conclusie wordt onderschreven, met daarbij de eerder gemaakte kanttekening dat er ook voldoende 
ruimte moet blijven voor monodisciplinair onderzoek c.q. rechtstheoretisch onderzoek en de 
bestudering en interpretatie van het positieve recht. 
 
Qua financiering van de onderzoeksplannen zal een goede mix moeten worden gevonden tussen 
de stimuleringsgelden die binnen de faculteit en binnen het programma ter beschikking staan – 
waarbij in het bijzonder de gelden die vrijkomen als gevolg van het Sectorplan ook voor het 
programma CJ voor een belangrijke impuls kunnen zorgen – en de externe 
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financieringsmogelijkheden. Wat het laatste betreft is een uitdaging voor de onderzoeksgroep om 
na te gaan of alle mogelijkheden wel optimaal worden benut.  
 
Tot slot een kort woord over mogelijke dreigingen voor het programma CJ. In de zelfstudie wordt 
in dat verband gewezen op de mogelijkheid van een te grote mate van mobiliteit, waardoor ervaren 
mensen niet kunnen worden vastgehouden en jong talent niet kan worden geworven. Hoewel de 
onderzoekgroep vooral niet te veel op haar lauweren moet rusten, lijkt deze dreiging voor de 
komende jaren minder groot dan gesuggereerd. De meeste leden van de onderzoeksgroep hebben 
het in Leiden uitstekend naar de zin en ervaren het onderzoeksklimaat als inspirerend en 
bevredigend. Bovendien is een zekere mate van mobiliteit juist gezond voor de organisatie en 
voorziet het de onderzoeksgroep op gezette tijd van het benodigde verse bloed. Ook moet mobiliteit 
in die zin worden bevorderd, dat talentvolle onderzoekers gedurende een bepaalde periode ervaring 
opdoen in het buitenland. De talrijke samenwerkingsverbanden en uitwisselingsprogramma’s met 
buitenlandse universiteiten kunnen ook voor dit doel worden gebruikt. 
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3.3. Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World  
 

The programme ‘Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’ (EPFR) seeks 
to explore ‘the dynamics of institutional and normative diversity regarding fundamental rights 
protection against the backdrop of the socio-cultural, political, and economic pluralism that is a 
prominent feature of today’s world, both globally and locally’ (Annual Report 2018, 3) and the 
opportunities and threats that such diversity offers for the effective protection of fundamental 
rights. Although it unites researchers from a wide variety of departments and institutes, its core 
constitutive units are the e-law department, Centre for Law and Digital Technologies; the 
Department of Child Law; the Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and Society; and 
the Institute of Immigration Law. The first three are represented by co-coordinators in the 
programme’s coordination team. It is a fairly young programme, that started in its current form 
only in 2015. 

EPFR follows a two-track strategy. On the one hand, the research capacity of constitutive units is 
sought to be enhanced. On the other hand, coordination and cooperation between these constitutive 
units is fostered. An important vehicle for the latter has been the collaboration in teaching at an 
advanced masters’ level. 

The publication strategy is ambitious and broad-ranging, including both national and international 
publications, targeting a diversity of audiences of scholars, legal professionals, policymakers and 
practitioners, as well as the general public. 

Findings of the Hammerstein Commission 

The Hammerstein Commission awarded the EPFR programme score 2 for ‘research quality’ and 
‘viability’ and score 1 for ‘relevance for society’. The Commission applauded the research 
environment and the very high research output, including the number of dissertations. It 
emphasized the need for further community building within the programme, and recommended to 
optimize the benefits that can be drawn from collaboration in terms of research management, grant 
applications and management, and the like. 

The 2019 self-assessment 

In its 2019 self-assessment (see the mid-term review report dated 27 May 2019), the EPFR 
programme emphasizes the following strengths and opportunities: 

1° the uniqueness in the Netherlands as the only self-standing research programme on fundamental 
rights at a Dutch Faculty of Law; 

2° its high relevance for society, through valorization activities and programmes, small and large; 
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3° its committed leadership; 

4° its balanced diversity in composition along gender, geographic and career lines; 

5° the dual membership of its members, which may allow the fundamental rights research to 
intersect with other research areas in the faculty (‘horizontal collaboration’); 

6° the quality of its research, as reflected in the number and quality of publications, and the number 
of awards and external grants; and 

7° its broad and multidisciplinary approach, which equips it well to address complex fundamental 
rights protection issues. 

Two weaknesses are acknowledged: researchers tend to turn first to their daily working 
environment (the department, the institute) than to the research programme, and collaboration with 
non-member researchers and programmes other than the members’ ones remains weak. 

In response to the recommendations of the Hammerstein Commission, increased and enhanced 
cooperation among the constitutive units, as well as the participation in a number of broader 
research collaboration initiatives have been encouraged, such as ILS 2.0, SAILS, the sectorplan 
rechtsgeleerdheid and the Methods Portal. Also, efforts have been made to build a research 
community as a programme, in particular through information sharing (such as annual meetings in 
which research information and topics are shared, and an annual research report). Collaboration in 
teaching, although not set up for that purpose, has also helped to strengthen a sense of (research) 
community. 

The mid-term review commission’s assessment 

The MTR Commission is deeply impressed by the strengths of the EPFR programme. It is a unique 
cross-cutting, horizontal programme that is very inclusive topic-wise. At the same time, common 
interests such as the focus on children, migration and e-law are vectors of coherence, and lead to 
joint activities and publications. The research is of high relevance for society. The programme 
invests a lot of energy in the dissemination of research findings to academia and professionals, as 
the high number of conferences, seminars and lectures illustrates. 

The programme seems well equipped to address complex issues and wicked problems: it has a 
track record in intra- and interdisciplinary research of high quality, and has taken on a leadership 
role in developing and sharing multidisciplinary research methodologies. It does not just study the 
law, but asks also meta-questions about the law, first and foremost with regard to its effectiveness. 

It scores very well on key performance indicators like publication output and grants achievement. 
In the 2016-2018 period, the publication output per full-time research equivalent was more than 
ten. The publication output is a mixed bag of scholarly and professional publications. While there 
has a 30 % decrease in publication output in the 2009-2018 period, there has been a notable increase 
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in scholarly, refereed publications. Also, 68 % are international scholarly publications. These 
evolutions may be read as a welcome shift in emphasis from quantity to quality. The programme 
is very successful in securing external funding: about half of the programme’s funding is generated 
in the second and third stream. The PhD output is fair, with nine dissertations in the 2016-2018 
period, but slightly below the programme’s share of 13 % in the Leiden Law School in terms of 
research fte (and related indicators). 

The EPFR programme is an upper medium-sized research team, with an average of 16 fte for 
research, and is composed of a well-balanced mix of early stage and more senior researchers. The 
strong and committed coordination team and the bottom-up approach adopted in the programme, 
in combination with deliberate efforts to build a true research community, are strong guarantees 
for the viability of the research programme. 

The MTR Commission is slightly worried about the lack of real tools and ‘hard power’ the 
coordinator has at her disposal. The constitutive units ultimately have the money, set the research 
policies and priorities and decide on the allocation of financial and human resources. The research 
group (coordinator) can facilitate but not really steer nor lead. It is true that this situation forces the 
programme to be intrinsically research driven, and that its success depends on the soft power of the 
coordination team, more than anything else. It is also clear that the fact that the core constitutive 
units (but one) are represented in the coordination team may make the distinction between the 
research programme proper and the constitutive units less sharp than presented here. Nonetheless, 
the lack of tools and ‘hard power’ renders this research programme, which is horizontal and does 
not coincide with a department or institute, particularly vulnerable as soon as the constitutive units 
would lose interest or would be forced to focus on their own survival. 

The EPFR covers a very broad field of procedural and substantive human rights. This may make it 
not easy to establish real clusters of expertise and excellence, although the key research themes of 
the core constitutive units may well represent the actual clusters of expertise. If the latter is the 
case, the programme’s title may be too broad. Moreover, the substantive coherence between child 
and youth law, e-law, migration law, and law, governance and society may need to be strengthened. 
At the same time, the programme seems to want to include human rights researchers affiliated with 
other research programmes, which would render it more inclusive, but arguably less coherent. 

The research programme does not yet seem to have discussed or identified its shared view on the 
fundamental meta-questions as to the role of law in society, the possibilities and limits of social 
engineering through law, the concept of effectiveness, or the kind of methodology that is required 
to study effectiveness in a context of institutional and normative diversity. For sure, viewpoint 
diversity is to be nurtured, so the suggestion is certainly not to force all members to adopt one 
single vision. An explicit, and where possible common, narrative on these fundamental questions 
may nonetheless help to strengthen the sense of community, to train early career researchers and 
to consolidate the identity of the programme. 
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3.4. Exploring the Frontiers of International Law 
 

Introduction  

The Exploring the Frontiers of International Law (EFIL) research programme investigates whether 
and how international law applies to new social phenomena and global challenges. In 2018, EFIL 
had 14,2 fte research. This made it the third-largest research programme of the Faculty in terms of 
fte, and the fourth-largest in terms of number of affiliated researchers. EFIL boasts a relatively 
large number of full professors, although not all of them are employed full-time. Apart from 
carrying out research activities, the constituent elements of EFIL (the Grotius Centre and the 
Institute for Air and Space Studies) offer multiple masters (including advanced masters), summer 
schools, and international moot courts.7 EFIL, or rather the Centre and the Institute which constitute 
its backbone, are very well known internationally. EFIL benefits from its proximity to The Hague, 
including via its Hague campus. EFIL researchers have been able to cultivate strong links with 
international legal practice, especially the Hague-based judicial institutions, but also beyond. In 
addition, many international law scholars pass through The Hague and Leiden. EFIL has even 
started a podcast series to create a legacy of these visits. The Commission was impressed by the 
number of events organized by EFIL. These events typically include both scholars and 
practitioners. 

EFIL espouses a bottom-approach to research, on the basis of which researchers can develop the 
research in which they are most interested. The programme leadership facilitates lecturers’ research 
by keeping some periods free of teaching, and by awarding travel and conference grants. EFIL has 
a proven track record in obtaining grants, and as far as the Commission can tell, has a sound 
financial structure. EFIL researchers continue to apply for large grants (e.g., VI NWO, ERC…). 
EFIL researchers are a diverse bunch. Most staff members come from abroad, although it struck 
the Commission that the internationals appear to come disproportionally from English-speaking 
countries. EFIL has a good gender balance, with slightly more women than men as staff members 
(58-42 pct.).  

Focus and collaboration  

Although the Faculty professes that research programmes do not necessarily coincide with centres 
and institutes, it was the Commission’s impression that, by and large, EFIL was an extension of 
the Grotius Centre, with some additional participation of the researchers of the Institute for Air and 
Space Law.8 As the programme focuses on (public) international law, it may not be obvious to 

 
7 As was shown during the site visit, EFIL researchers manage to integrate research into teaching, and to supervise 
students in carrying out research that relates to ongoing research of staff members (e.g., IHL / strategic litigation clinic).  
8 International aviation and space law are part and parcel of public international law. Accordingly, it is logical to link 
the Institute of Air and Space Law to EFIL. However, it struck the Commission that not all research of this Institute 



25 
 

involve researchers from other institutes and centres (although the Commission understands that a 
researcher from legal philosophy has joined EFIL). Instead, it may be advisable to strengthen 
collaboration with other research programmes. The Commission understands that ‘stimulation 
funds’ offered by the University and Faculty help in this respect. It was also the Commission’s 
understanding that the programme leadership advises researchers on reaching out to other research 
programmes and entities. It also helps that the vice-dean of research - who has a good overview of 
the research conducted in the faculty and university - is affiliated with EFIL. Apart from 
supervisors providing guidance, it may advisable for researchers to acquaint themselves with the 
research conducted by other research programmes, especially the ones that may potentially be 
relevant for their own research (e.g., criminal law for researchers studying international and 
transnational criminal law). Nevertheless, it was the Commission’s impression that EFIL 
researchers are able to locate relevant non-EFIL collaborators (e.g., e-law for researchers dealing 
with digital evidence in international law).  

In terms of fields of international law studied by EFIL, it appears that the programme runs the 
entire gamut of public international law, even if, given the proximity of The Hague, there is 
emphasis on international adjudication and dispute-settlement (including investment arbitration 
and international criminal justice). In terms of breadth of EFIL’s research, the title of the afternoon 
programme of the site visit was particularly telling: ‘Tackling Global Challenges of the Future’. It 
appears to the Commission that EFIL is one of the few, if not the only, programme that does not 
make exacting substantive and/or methodological choices, and maintains a very broad profile. The 
Commission was in a bind as to whether to recommend further profiling, as this would inevitably 
imply disposing of particular research areas or even researchers. The Commission recalls that the 
Hammerstein Commission did not consider the lack of focus as problematic, rather on the contrary: 
that Commission commended EFIL for its research breadth and for moving into new areas. It struck 
the Commission indeed that EFIL has recently also covered international environmental law, 
notably by attracting new researchers active in this field. Possibly, as one of EFIL’s senior 
researchers intimated, EFIL’s profile is precisely the lack of a profile, as well as its ambition to 
cover the entire field of public international law. Given its scale, EFIL may well realize that 
ambition. That being said, EFIL may have to closely watch evolutions in (first stream) 
governmental research funding. If universities were to slash funding for legal research in the near 
future, profiling will become unavoidable. 

Multidisciplinarity  

 
pertains to public international law (e.g., issues of liability under private law, or issues of data protection). On its 
website, the Institute states that it  specialises ‘in legal and policy issues regarding aviation and space activities in the 
broadest sense of the word’. Somewhat surprisingly, on that very website, it does not consider EFIL to be the relevant 
research programme, but rather the PEUL programme (European law). See 
https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-for-air-space-law/research. Possibly that 
website has recently not been modified, but in any event this makes clear that the fit with EFIL is not unproblematic.  
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The Hammerstein Commission recommended at the time that EFIL strengthen the 
multidisciplinary and empirical dimension of its research. The three-pager written by EFIL 
indicated that this has been followed up, and indeed, the presentations given during the site visit 
had multidisciplinarity written all over them. Researchers described how they (will) conduct 
empirical, social-science based research (e.g., involving interviews) in addition to classic doctrinal 
legal research, and how they rely on insights from other disciplines (e.g., political theory, 
anthropology). The presentations may have been chosen for the site visit precisely because of their 
multidisciplinary orientation, but it remains that EFIL, or at least a considerable number of 
individual researchers, are serious about looking beyond the positive law. They espouse a critical 
approach, or they ascertain the effectiveness of international law (e.g., by measuring actual 
compliance with international law/decisions). The researchers were very enthusiastic about their 
multidisciplinary research and it did not appear that this kind of research was somehow imposed 
on them.  

Publications  

Researchers tend to publish in high-ranking journals and with major international publishers. Over 
the last few years, the number of publications per fte has decreased (from 11 to 7 between 2009-
2018). This is in line with the decrease witnessed in other programmes. This decrease need not be 
problematic. EFIL signals that it may be attributable to the fact that a number of young researchers 
have only just finished their PhD and are now developing a new research line. Also, EFIL intends 
to focus on publishing books (monographs), which have a longer shelf-life and a larger impact - 
while obviously not excluding journal articles. These are valid explanations and legitimate choices. 
The Commission was in any event impressed by the book stand featuring EFIL’s recent 
monographs, edited volumes, and journals run by EFIL researchers. The Leiden Journal of 
International Law (LJIL) deserves a particular mention in this regard. The Commission had the 
opportunity to speak to the current managing editor of LJIL, and was struck by the professionality 
and scientific integrity with which the journal is run. The Commission considers LJIL to be one of 
the leading (most high-ranking) international law journals in the world.     

EFIL’s publications are almost exclusively in English. In 2018, 96 pct. of EFIL’s publications were 
acknowledged by the Faculty as international scholarly publications, by far the largest percentage 
of all research programmes. Only two publications were in Dutch. It is not entirely clear to the 
Commission whether it is a conscious strategy not to publish in Dutch. Clearly, the 
internationalization of the staff has had an impact on the language of publication (English). 
Moreover, Dutch legal practitioners tend to understand English very well, and sometimes even 
work in English. This may arguably render Dutch-language scholarship on international law 
superfluous. Nevertheless, the Commission advises EFIL not to entirely lose touch with Dutch 
legal practice and the Dutch language, as (1) questions relevant to public international law do come 
up in judicial and governmental practice; (2) teaching, at least at the bachelor level, is still in Dutch. 
Even if scholarly publications may be in English, valorization (knowledge utilization) activities 
could be conducted in Dutch. Prof. van den Herik’s appointment as chairwoman of the CAVV, i.e., 
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the Dutch Foreign Ministry’s advisory committee on questions of international law, is helpful in 
this regard.    

Conclusion  

The Commission concludes that the research conducted by EFIL is of very good quality, as borne 
out by EFIL’s top publications. EFIL’s research has a strong societal impact, as borne out by its 
links with international (judicial) practitioners. The Commission considers EFIL’s research 
strategy – which is characterized by its ambition to cover the entire field of international law - to 
be viable, but warns for funding cuts that may make stark choices imperative. 
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3.5. De legitimiteit en effectiviteit van recht en bestuur in een veellagige 
rechtsorde 

 

Inleiding 

Het onderzoek in het programma “De legitimiteit en effectiviteit van recht en bestuur in een 
veellagige rechtsorde” (hierna: LELG) wordt uitgevoerd door onderzoekers uit het Instituut 
Publiekrecht (met name de afdeling Staats- en bestuursrecht) in samenwerking met onderzoekers 
uit het instituut Metajuridica (met name de afdelingen Encyclopedie en Rechtsfilosofie). Daarnaast 
wordt ook samengewerkt met sociaalwetenschappelijk opgeleide onderzoekers – 
bestuurskundigen, (politiek) filosofen, historici en politicologen – uit de wijdere omgeving van het 
Leidse profileringsgebied Political Legitimacy (2010-2020).   

In de periode waarop deze Mid Term Review betrekking heeft, 2016-2018, had LELG de 
beschikking over een onderzoekscapaciteit van 12 fte, bestaande uit 7,5 fte senior onderzoekers en 
4,5 fte promovendi. Volgens de zelfevaluatie die door LELG werd aangeleverd, zijn 21 fellows bij 
het onderzoeksprogramma betrokken. Het grootste deel van het onderzoek dat binnen LELG wordt 
verricht, wordt gefinancierd vanuit de eerste geldstroom. Maar er worden ook tweede en derde-
geldstroomgelden aangetrokken. In de jaren 2016-2018 zijn 19 proefschriftonderzoeken afgerond 
en verdedigd en 223 wetenschappelijke publicaties verschenen. 

Strategie en doelstellingen 

Het onderzoeksprogramma LELG kent twee centrale in elkaars verlengde liggende vragen: 
 
a) Is er sprake van een tanende legitimiteit van het recht en bestuur in een veellagige rechtsorde? 
Waaruit blijkt dat dan? Hoe is dat te meten? Welke theoretische kaders worden bij het meten of 
beoordelen van die vraag aangelegd? 
 
b) Welke betekenis heeft (afnemende) legitimiteit voor de effectiviteit van het recht? Hoe zien we 
dat terug en welke gevolgen heeft het? Op welke wijzen kan de legitimiteit en effectiviteit van het 
recht worden vergroot, met name in de samenwerking en rechtsvorming van internationale 
organisaties, waaronder de EU? Vertegenwoordigt effectiviteit van recht een eigen waarde. Welke 
arrangementen worden beproefd om de legitimiteit van recht en bestuur in de veellagige rechtsorde 
te vergroten en met welk resultaat?  
 
Hoewel deze legitimiteitsvragen in de juridische wetenschap wat op de achtergrond zijn geraakt, 
zijn het in de visie van de LELG-onderzoekers juist de juridische wetenschappers die met deze 
vragen aan de slag moeten gaan. Eenvoudig te meten of te scoren met behulp van 
sociaalwetenschappelijke methoden of instrumenten zijn legitimiteitsvraagstukken immers niet. 
Als gezegd, wordt het onderzoek naar deze legitimiteitsvragen vooral uitgevoerd door 
onderzoekers bij de instituten Publiekrecht en Metajuridica. In dat verband hebben de groepen uit 
deze instituten enerzijds een grote expertise en reputatie opgebouwd in onderzoek naar de 
veellagige EU-rechtsvorming (afdeling Staats- en bestuursrecht) en anderzijds in onderzoek naar 
rechtstheoretische en rechtsfilosofische inzichten in de legitimiteit van het recht, vooral ook die 
van het Europese recht. Daarmee zijn de betrokken onderzoekers complementair. Met name de 
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kerngroep Staats- en bestuursrecht vormt een gaand verband op het terrein van voormelde 
legitimiteitsvragen. Via het articuleren en bespreken van leerlijnen uit het individuele en 
gezamenlijke onderzoek wordt gebouwd aan synergie van onderzoekskracht en -uitkomsten. Het 
doel hiervan is om in het onderzoek op elkaars schouders te gaan staan.    
 
In de periode 2015-2018 zijn de LELG-onderzoekers met drie op elkaar aansluitende thema’s aan 
de slag gegaan: 
 
1) begrip en werking van legitimiteit in het recht; 
2) de relatie tussen participatie en rechtsbescherming als legitimiteitspijlers van rechtsvorming en 
toepassing; 
3) legitimiteit van bestuursrechtelijk genormeerde overheidsinterventies.  
 
Net als in voorgaande perioden kenmerkt het programma LELG zich door een brede 
publicatiestrategie. Ingezet wordt op deelname aan zowel het internationale als het nationale debat. 
Verder publiceren onderzoekers niet alleen wetenschappelijk, maar wordt ook veel belang gehecht 
aan vakpublicaties en annotaties, zodat zij hun wetenschappelijke inzichten kunnen delen met de 
praktijk.  
 
Beoordeling 

Kwaliteit onderzoek 

Ook voor de periode 2016-2018 geldt – net als in de periode 2009-2015 waarop de vorige 
onderzoeksbeoordeling betrekking had – dat de kwaliteit van het onderzoek als “zeer goed” is te 
kwalificeren. Daarbij komt dat de publicaties blijk geven van een gebalanceerde publicatiestrategie 
van de onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. Hoewel er regelmatig in (Engelstalige) 
peer-reviewed tijdschriften wordt gepubliceerd, betekent dit niet dat minder aandacht bestaat voor 
het nationale recht en de betekenis daarvan. Aan onderzoekers wordt de ruimte geboden om haar 
of zijn eigen publicatiestrategie te kiezen; dit zorgt voor een bottom-up en inclusief 
onderzoeksklimaat. Uit de verschillende publicaties en ook uit de organisatie van een Summer 
school op het terrein van the Europeanisation of administrative law in the Member States in 2017 
blijkt dat LELG in staat is om het internationale netwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd in 
stand te houden. Voorts is het positief te waarderen dat het programma inhoudelijk veel aandacht 
heeft voor de doorwerking van het EU-recht in het Nederlandse recht; de wisselwerking hiertussen 
is complex, waardoor het een interessant en ook voor de praktijk relevant onderzoeksterrein vormt. 
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat veel wordt samengewerkt tussen Europees recht en Staats- 
en bestuursrecht; zo waren er gezamenlijke projecten (Fit for the future), men heeft zitting in 
elkaars promotiecommissies en er worden gezamenlijke onderzoeksvoorstellen geschreven. In de 
zelfanalyse komt deze samenwerking minder tot uitdrukking, ook omdat de onderzoekers van 
Europees recht nauwelijks als fellow aan LELG zijn verbonden. Aanbevolen wordt om deze 
samenwerking verder te intensiveren om optimaal van elkaars onderzoeksexpertise te kunnen 
profiteren. 

In de vorige onderzoeksbeoordeling bestond veel waardering voor de opzet van de Netherlands 
Administrative Law Library (NALL); gesproken werd van een buitengewoon relevant en 
aantrekkelijk visitekaartje. Dit platform bood onderzoekers op het terrein van het bestuursrecht de 
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mogelijkheid om zowel Engels- als Nederlandstalig “double blind peer reviewed” te publiceren. 
Hoewel de Commissie het waardeert dat “double blind peer reviewed” publiceren geen doel op 
zich is – ieder publicatie dient immers op haar eigen zelfstandige kwaliteit te worden beoordeeld – 
is het toch jammer dat dit initiatief is gestopt, zeker omdat op het terrein van het bestuursrecht niet 
veel mogelijkheden bestaan om op deze wijze te publiceren. Gelet hierop, beveelt de Commissie 
dan ook aan om dit initiatief weer nieuw leven in te blazen.  

Het valt verder op dat in vergelijking met de vorige onderzoeksbeoordeling meer wordt 
samengewerkt tussen de beide instituten die bij het programma zijn betrokken. Dit heeft 
bijvoorbeeld geresulteerd in een gezamenlijke internationale publicatie over constitutionele 
preambules. Tijdens de presentaties bleek echter dat het vooral nog om ad hoc samenwerking gaat. 
De samenwerking tussen beide groepen zou aan kracht kunnen winnen wanneer zij een meer 
structureel karakter zou  krijgen, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke 
kennislunches en het opzetten van een promovendi-netwerk dat betrekking heeft op het gehele 
onderzoeksprogramma. De indruk bestaat dat de onderzoeksactiviteiten toch vooral plaatsvinden 
binnen de onderscheiden afdelingen die bij het LELG zijn betrokken. In de vorige 
onderzoeksbeoordeling werd in dat kader gewag gemaakt van sterk divergerende visies over 
fundamentele vraagstukken van rechtsstaat en democratie. De afgelopen periode heeft echter laten 
zien dat divergerende visies er gelukkig niet toe hoeven te leiden dat samenwerking niet mogelijk 
is. 

In de periode 2016-2018 is het wederom gelukt om talentvolle promovendi aan te trekken. Daarbij 
valt op dat veel van deze aangetrokken promovendi multidisciplinair zijn opgeleid (niet alleen 
juridisch maar ook politicologisch, historisch en bestuurskundig), hetgeen ertoe leidt dat de 
multidisciplinariteit van LELG is geïntensiveerd. Dit biedt ook het perspectief dat ondanks het 
aflopen van het universitaire profileringsgebied “Political Legitimacy”, aandacht voor 
multidisciplinair onderzoek aanwezig blijft. De multidisciplinaire aanpak, die ook in het overige 
onderzoek tot uitdrukking komt in de samenwerking met bestuurskundigen, politicologen, historici 
en (politiek) filosofen, heeft er ook in de afgelopen periode niet toe geleid dat de kwaliteit van het 
juridisch onderzoek binnen LELG onder druk is komen te staan.   

Maatschappelijke relevantie 

Zoals de zelfanalyse en ook de publicatielijst laten zien, is het onderzoek dat binnen LELG wordt 
verricht zonder meer maatschappelijk relevant. Een mooi voorbeeld biedt het onderzoek naar het 
Right to Challenge van Den Ouden, Driessen en Boogaard dat mede door het ministerie van BZK 
werd gefinancierd. Een ander mooi voorbeeld is het onderzoek van Rijpkema over weerbare 
democratie. Beide onderzoeken zijn zonder meer wetenschappelijk, maar laten daarnaast een 
relevante voetdruk achter in de bestuurspraktijk.  

Ook de aandacht voor en hoogwaardige kwaliteit van de vakpublicaties laten zien dat in het 
programma veel belang wordt gehecht aan het hebben van maatschappelijke impact. Dit wordt 
bevestigd door het actief zijn op sociale media van veel onderzoekers binnen LELG. Verder wordt 
ook het gebruik van nieuwe mediavormen, zoals vlogs, niet geschuwd om het wetenschappelijk 
onderzoek te vertalen naar de maatschappij van alle dag.  

In de onderzoeksbeoordeling in de periode 2009-2015 werd de aanbeveling gedaan om na te gaan 
of de gekozen mediastrategie niet ook aanpalende kwaliteitszorg nodig heeft. Nog steeds geldt dat 
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veel LELG-onderzoekers zich actief mengen in maatschappelijke debatten in kranten, op radio en 
televisie. Daarin komt ook de diversiteit binnen de onderzoeksgroep tot uitdrukking. Deze 
diversiteit en uitgesprokenheid laat naar het oordeel van de Commissie zien dat aan de faculteit 
ruimte bestaat voor velerlei opvattingen binnen rechtswetenschappelijk onderzoek en dat valt 
positief te waarderen. Voorwaarde zou volgens de Commissie wel  moeten zijn dat de diversiteit 
en uitgesprokenheid niet aan meer intensieve samenwerking tussen de verschillende instituten 
binnen het LELG-onderzoeksprogramma zou moeten staan. Om dit te bewerkstelligen zou kunnen 
worden nagedacht of niet alleen binnen het onderzoeksprogramma, maar ook binnen de 
onderscheiden instituten meer aandacht zou moeten komen voor diversiteit.  

Duurzaamheid 

De duurzaamheid van het LELG-programma over de afgelopen drie jaar is als zeer goed te 
kwalificeren. Als gezegd lukt het LELG om steeds getalenteerde promovendi aan te trekken. Dit 
geldt met name voor de afdeling Staats- en bestuursrecht. Ook Metajuridica investeert echter in 
toenemende mate in jong onderzoekstalent. De promovendi worden niet alleen uit de eerste 
geldstroom gefinancierd; het lukt ook steeds vaker om financiering van promotieonderzoek bij 
relevante partners – zoals overheden – los te trekken. Daarbij moet ervoor worden gewaakt dat dit 
geen afbreuk doet aan de vrijheid bij het inrichten en uitvoeren van het desbetreffende 
promotieonderzoek. In de thans lopende onderzoeken lijkt dat voldoende te zijn gewaarborgd. Als 
gezegd hebben steeds meer promovendi die aan LELG zijn verbonden een multidisciplinaire 
achtergrond. Het investeren in dit soort jong talent is verstandig, nu het meer kansen biedt voor 
tweedegeldstroom-gelden voor vervolgonderzoek. 

Om de duurzaamheid van het programma te waarborgen, dient het daarin ingebedde 
promotieonderzoek ook tijdig te worden afgerond waarbij de promovendi mentaal gezond blijven. 
Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat sprake is van laagdrempelige contacten tussen de 
promovendi en hun promotoren. Omdat de werkdruk door promovendi als hoog wordt ervaren, 
worden zij sinds een aantal jaren ondersteund door een dagelijks begeleider. Ook bestaat binnen 
de afdeling Staats- en bestuursrecht een promovendigroep, zodat promovendi ook steun aan elkaar 
kunnen hebben. Het verdient aanbeveling om ook op dit punt de samenwerking met het instituut 
Metajuridica te versterken. 

Het onderzoeksprogramma LELG zou verder aan kracht winnen wanneer meer vrouwelijke 
onderzoekers binnen het programma actief zouden zijn. Dit wordt in de zelfevaluatie ook 
onderkend. Dit betekent in de visie van de Commissie dat vrouwelijke promovendi meer zouden 
moeten worden gefaciliteerd en gestimuleerd om na afronding van hun promotieonderzoek  
werkzaam te blijven binnen de twee bij LELG betrokken instituten.      

De Commissie waardeert het positief dat LELG steeds aansluiting tracht te zoeken bij nieuwe 
initiatieven, zoals het sectorplan rechtsgeleerdheid en de investeringsgelden die vanuit de 
universiteit beschikbaar komen voor een interdisciplinair samenwerkingsverband SAILS dat tot 
doel heeft de nauwe band tussen alle Leidse faculteiten te verstreken op het gebied van Kunstmatige 
Intelligentie. Binnen de afdeling Staats- en bestuursrecht lopen reeds een tweetal initiatieven die 
gemakkelijk op dit samenwerkingsverband kunnen aansluiten. Voorts is het in de visie van de 
Commissie verheugend dat ondanks het wegvallen van universitaire financiering voor het 
programma Political Legitimacy, dit programma zal worden voortgezet via een expertisecentrum 
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dat wordt ondersteund door drie faculteiten. Ook binnen LELG zal dit thema een van de 
speerpunten blijven vormen.  

Conclusie en aanbevelingen 

Het onderzoek dat in de periode 2016-2018 binnen het LELG-programma is verricht, beoordeelt 
de Commissie als zeer goed zowel wat betreft de kwaliteit, de maatschappelijke relevantie als de 
duurzaamheid. De positieve onderzoeksbeoordeling over de periode 2009-2015 heeft daarmee 
stand gehouden; sterker nog, de aanbevelingen die destijds door de commissie zijn gedaan zijn 
geïmplementeerd en hebben geleid tot een sterkere onderzoeksgroep, bijvoorbeeld wat betreft 
multidisciplinair onderzoek. Ook de samenwerking tussen de instituten Metajuridica en Staats- en 
bestuursrecht is geïntensiveerd.  

De Commissie heeft nog een aantal aanbevelingen: 

 Houd vast aan de brede publicatiestrategie van LELG die is gebaseerd op een bottom-up 
benadering en inclusiviteit. Investeer daarbij in zowel nationale, internationale als 
multidisciplinaire publicaties en blijf deze verschillende vormen als gelijkwaardig zien. 

 Blijf investeren in jong wetenschappelijk talent. 
 Intensiveer de samenwerking tussen de instituten Metajuridica en Staats- en bestuursrecht. 

Het programma zou voorts aan kracht winnen wanneer nog meer samenwerking zou 
worden gezocht met de afdeling Europees recht.  

 Blaas NALL nieuw leven in. Dit initiatief past goed bij de ambitie om de internationale 
academische dialoog en netwerken te vergroten en biedt daarbij ook mogelijkheden aan 
onderzoekers om zowel Engels- als Nederlandstalig “double blind peer-reviewed” te 
publiceren. Bovendien kan het de drempel voor (jonge) onderzoekers om internationaal te 
publiceren verlagen. 

 De onderzoeksgroep LELG staat bekend om haar diversiteit en uitgesprokenheid. Deze 
diversiteit zou nog meer aan kracht winnen als deze ook binnen de onderscheiden instituten 
die deelnemen aan het onderzoeksprogramma meer zichtbaar zou zijn. Daarbij zou het 
verstandig zijn om daarbij ook meer in te zetten op het vergroten van het aantal vrouwelijke 
(senior-)fellows.  
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3.6. Hervorming Sociale Regelgeving 
 

De Commissie-Hammerstein beoordeelde in 2016 het programma als goed tot excellent, met een 
‘goed’ voor de wetenschappelijke kwaliteit en duurzaamheid van het programma en een ‘excellent’ 
voor de maatschappelijke relevantie. Er is op basis van de prestaties in de jaren 2016-2018, zoals 
blijkt uit de jaarverslagen 2016/2017/2018 en de terugblik van de programmaleiding weinig 
aanleiding om te veronderstellen dat een volgende visitatiecommissie tot een ander oordeel zal 
komen. Het volume en de kwaliteit van de wetenschappelijke productie van het programma 
blijven onverminderd hoog, er wordt relatief veel gepubliceerd in refereed journals, ook 
internationaal, waardoor de onderzoekers de confrontatie met het wetenschappelijk forum blijven 
zoeken. Dit levert ook voor het Nederlandse onderzoek relevante nieuwe gezichtspunten op. 

De maatschappelijke relevantie van het programma blijft uitstekend, zodat ook een volgende 
beoordeling als ‘excellent’ binnen bereik is. Wel is de borging van de maatschappelijke relevantie 
momenteel gedeeltelijk gelegen in het optreden van de onderzoekers in belangrijke 
beleidsadviescommissies en gedeeltelijk in een zichtbare deelname aan het publieke debat.  Hier is 
sprake van een natuurlijke trade off (wie een officiële adviescommissie leidt heeft nu eenmaal wat 
minder ruimte om vrijelijk in de publieke meningsvorming te opereren). De onderzoekers dienen 
hierop, ook uit een oogpunt van onafhankelijkheid alert te zijn.. Voorshands lijkt echter weinig een 
blijvend excellente prestatie op maatschappelijk gebied in de weg te staan. 

De duurzaamheid (viability) van het programma lijkt op basis van de prestaties in het tijdvak 
2016-2018 evenmin serieus in het geding. Het onderzoek is steeds in staat gebleken substantiële 
financiering uit de derde geldstroom aan te trekken, en de universiteit heeft dit ten dele gematched 
met middelen uit de eerste geldstroom. Hierdoor is de omvang van het programma gegroeid naar 
een kleine 10 fte onderzoekscapaciteit. Ook voor de toekomst lijkt het onderzoek, mits 
wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke relevantie op het huidige peil blijven, verder te 
kunnen groeien, mogelijk ook via de tweede geldstroom. Daarbij zou een meer selectieve inzet van 
de onderzoeksmiddelen van de Faculteit, inclusief de zogeheten ‘sectorgelden’ van NWO, 
behulpzaam kunnen zijn (zie het algemene deel van deze Review). 

Op de in de Terms of Reference genoemde bijkomende maatstaven PhD-beleid, diversiteit en 
wetenschappelijke integriteit lijkt het programma HSR goed te scoren. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de wetenschappelijke integriteit in het geding kan komen, al zal het voor de toekomst nodig 
zijn dat het Meijersinstituut verder gaat met het ontwikkelen van gedragsprotocollen. Gezien de 
relatief geringe omvang van het programma is de diversiteit bevredigend gewaarborgd, zowel wat 
betreft de man-vrouwverhouding als wat betreft de etnische achtergrond van de onderzoekers. Het 
PhD-beleid is voorbeeldig. De promovendi worden als een groep benaderd, zodat een onderlinge 
collegialiteit kan ontstaan die voor het leerproces en de promotie wezenlijk is. De opleiding van de 
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promovendi is gestructureerd en de promotores hebben voldoende overleg om de verschillende 
promotietrajecten bijeen te houden en te bewaken. 

Op het specifieke punt van de lengte van het promotietraject wijkt de onderzoeksgroep niet af 
van het algemene beeld in de Faculteit. De gebruikelijke aio-trajecten zijn doorgaans vier jaar en 
worden in meerderheid succesvol afgerond. Uitval komt voor, maar heeft uiteenlopende redenen, 
welke geen structurele zwakheden in de werving en begeleiding doen vermoeden. In bepaalde 
gevallen, zoals buitenpromovendi (soms met een zeer kleine aanstelling) of PhD fellows met een 
zwaardere onderwijslast worden langere trajecten gehanteerd, tot zes jaar. Waar dit voldoende 
gelegitimeerd is in de omstandigheden valt niet goed in te zien waarom de Faculteit zou buigen 
voor externe druk om alle trajecten zonder onderscheid tot vier jaar te beperken. Wel blijft een 
goede onderbouwing van de lengte van individuele trajecten nodig, waarbij als rekenregel kan 
gelden dat bij een beperkte onderwijslast (0,2 fte) de promotie in vier jaren kan worden voltooid. 

Het promoveren op artikelen is in de Rechtenfaculteit nog weinig gebruikelijk, maar in de sociale 
wetenschappen wat meer. Omdat het programma HSR een belangrijke basis vindt in economie, 
econometrie en sociale wetenschappen, en omdat in het programma relatief veel (ook 
internationaal) gepubliceerd wordt, ligt het voor de hand het promoveren op artikelen hier vaker 
toe te passen. Er lijken geen redenen dit te ontraden, al zal men wel een formule moeten bedenken 
om te bepalen welke artikelen waardig zijn om in een dissertatie te worden opgenomen, en hoe de 
noodzakelijke samenhang in het proefschrift kan worden gehandhaafd. In de medische 
wetenschappen, waar het promoveren op artikelen de standaard is, is die samenhang vanzelf 
gewaarborgd doordat de promovendus slechts deelonderzoek uitvoert binnen het omvattende 
onderzoeksproject van de promotor, maar in de sociale wetenschappen (en bij HSR) is die 
inbedding minder strikt en ontstaat samenhang in het werk van de promovendus dan ook niet 
vanzelf. 

Los van deze beoordelingen in termen van de Terms of Reference zijn er over het programma HSR 
nog enkele opmerkingen te maken die de onderzoeksleiding wellicht kunnen helpen bij de in de 
(nabije) toekomst te maken keuzen: 

- Allereerst valt natuurlijk op dat de al door de Commissie-Hammerstein geconstateerde 
onbalans in de inbreng van de vakgroepen Economie en Sociaal Recht niet bepaald is 
verbeterd. Integendeel lijkt de vakgroep Sociaal Recht verder weg te drijven van de 
thematiek van het onderzoeksprogramma. De inzet vanuit Sociaal Recht is versnipperd over 
zeer kleine onderzoeksaanstellingen, hetgeen een substantiële bijdrage aan de grote lijn van 
het programma verhindert. De twee vakgroepen hebben een uiteenlopende 
publicatiestrategie, en dus ook  onderscheiden prestaties op dit gebied. Daarbij komt dat, 
blijkens de presentaties tijdens de site visit de vakgroep Sociaal Recht recentelijk twee 
nieuwe onderzoeksthema’s heeft opgezet (de Database Business Ethics en de 
Ambtenarenstatus) die beide veelbelovend lijken maar overigens weinig verband vertonen 
met de centrale thematiek van het HSR-programma. Het ligt daarmee voor de hand dat de 
bijdrage van de vakgroep Sociaal Recht aan de centrale thematiek van het 
onderzoeksprogramma HSR de komende jaren verder zal verminderen. 
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- Het is geen oplossing de thematiek van het programma zodanig te verbreden dat de nieuwe 
sociaalrechtelijke thema’s daarin passen. De huidige thematiek, die naast sociale zekerheid 
ook pensioenen, inkomensverhoudingen en arbeidsmarkt omvat, is immers al zeer breed. 
Samenhang, en daarmee diepgang, van het onderzoek is bij zo’n brede thematiek moeilijk 
te handhaven en al lukt het tot nu toe nog heel wel, dat wordt bij verdere verbreding niet 
beter. De programmaleiding moet zich daarom de vraag stellen of de combinatie economie-
sociaal recht, voortgekomen uit de specifiek-Leidse positionering van de economengroep 
in de Rechtenfaculteit, in de toekomst nog een solide basis biedt aan het 
onderzoeksprogramma.   

- Deze vraag, die men zich ongetwijfeld zelf ook al eens gesteld zal hebben, krijgt een 
bijkomende dimensie als de internationale ranking van het programma erbij betrokken 
wordt. Zoals aangegeven in de zelfstudie komt het programma op een zeer goede eerste 
Nederlandse en 24e internationale plaats op de wereldwijde lijst van universitaire 
onderzoeksprogramma’s Social Policy and Administration. Kijkt men naar de als eerste 
gerangschikte programma’s op deze lijst, dan valt op dat deze bijna allemaal naast 
economische invalshoeken ook sociaalwetenschappelijke invalshoeken hanteren, met name 
welvaartsstaattheoretische, politicologische, sociologische en bestuurskundige. De 
sociaaljuridische invalshoek komt voor, maar zelden als enige naast de economische. Zou 
het programma HSR naar de maatstaven van deze ranking een hogere internationale plaats 
ambiëren, dan ligt een meer structurele samenwerking met sociaalwetenschappelijke 
disciplines voor de hand.  

- Nu de universiteit overweegt om een deel van de afdeling Economie fysiek te verplaatsen 
naar de Haagse vestiging kunnen zich kansen voordoen meer aansluiting te vinden bij 
politicologie en bestuurskunde, alsook bij het armoede- en integratieonderzoek in de 
Haagse regio; dit kan de thematische focus van het programma-HSR versterken. Krijgt dit 
in de komende jaren vorm dan is het aan te bevelen vanuit deze uitvalsbasis ook actief de 
samenwerking te zoeken met het armoede-, sociale zekerheids- en welvaartsstaat-
onderzoek van onder andere de sociologen van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam 
(Engbersen en Van der Veen) en de economen van de Universiteit Utrecht (Schippers, 
Plantenga). Voor de vakgroep Sociaal Recht ligt een verdere samenwerking met de 
onderzoeken van Utrechtse en Groningse collega’s op het terrein van de sociale zekerheid 
meer voor de hand. 

- Een verdere uitbouw van de samenwerking met andere vakgroepen in Den Haag/Leiden en 
aan andere universiteiten zal ook kunnen helpen de schaal van het programma te vergroten. 
Dit is voor een hogere internationale ranking overigens ook cruciaal. Het programma heeft 
zeker de potentie om aanzienlijk te groeien boven de huidige omvang van bijna 10 fte, maar 
dat lijkt in de vigerende context van de Leidse Rechtenfaculteit niet gemakkelijk te 
realiseren. Het bereik van het programma in de tweede en derde geldstroom zal door een 
bredere samenwerking worden bevorderd, mits men tegelijk de thematische focus kan 
vasthouden. 

- De programmaleiding geeft zelf aan te worstelen met de spanning tussen wetenschappelijke 
en maatschappelijke relevantie. Deze spanning is niet specifiek voor dit programma, maar 
inherent aan ieder serieus wetenschappelijk onderzoek. Thematisch en programmatisch 
moeten er voortdurend keuzes worden gemaakt, die dan weer eens de wetenschappelijke, 
dan weer eens de maatschappelijke relevantie bevorderen, en slechts zelden beide. Met 
name voor promovendi is het vaak aantrekkelijk zich te concentreren op onderwerpen die 
in het internationale wetenschappelijk forum trending zijn, want daarmee vergroot men de 
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kans op een internationale publicatie. Deze onderwerpen zijn echter lang niet altijd 
maatschappelijk actueel in de Nederlandse, of zelfs de Europese situatie, gezien de 
dominantie van Amerikaanse wetenschappers in de verschillende fora. Het kan helpen als 
de onderzoeksleiding dit dilemma expliciteert en in voorkomende gevallen probeert te 
verhelderen welke deelthematieken wetenschappelijk, respectievelijk maatschappelijk 
meer relevant zijn, alsook daarin een strategische keuze maakt. Dit geheel overlaten aan de 
individuele onderzoekers en hun begeleiders breekt op den duur de thematische samenhang 
van het programma op, en daarmee de diepgang. 

- Het ware daarbij overigens te bedenken dat de gangbare opvatting dat wetenschappelijke 
relevantie en kwaliteit uitsluitend blijken uit publicaties in internationale refereed journals, 
misschien voor de medische en beta-wetenschappen opgaat, maar in het onderhavige 
vakgebied te eenzijdig is. Het thematisch domein van de sociale regelgeving (sociale 
zekerheid, pensioenen, inkomensverhoudingen, arbeidsmarkt) heeft, anders dan veel 
geneeskundige, fysische en chemische thematieken geen generiek-menselijk maar 
grotendeels een specifiek-nationaal karakter. Natuurlijk is internationale vergelijking soms 
interessant, en kennen we ook in dit domein Europese convergentie, maar het belang van 
bepaalde deelthematieken wordt toch vaak bepaald door het specifiek-nationale 
institutionele stelsel. De vraag is dan of een internationale publicatie, die wellicht wat 
buiten de maatschappelijk meest relevante thematiek blijft of door te sterke abstractie 
actuele impact ontbeert, wel de beste keuze is. Publiceren voor het internationale 
wetenschappelijke forum is nodig, om de confrontatie met andere benaderingen aan te gaan, 
maar voor dit programma niet de enige toetssteen voor kwaliteit. Het programma staat 
volledig in zijn recht als het bij gelegenheid van een volgende visitatie de legitimiteit van 
Nederlandstalige wetenschappelijke en maatschappelijke publicaties poneert en 
onderbouwt. De huidige productie kan ook op dit punt de toets der kritiek ruimschoots 
doorstaan. 
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3.7. The Progression of EU Law 
 

The programme The Progression of EU Law (PEUL) seeks to address and explore the various 
challenges the EU and the Member States are facing in current times. The research programme is 
built on the basis of a matrix structure, which allows the research group to contribute to current 
policy debates and legal challenges while addressing also in a very convincing way fundamental 
and more traditional issues and questions, which need a longer research focus. 

Structure of the programme 

During the visit, the research group demonstrated with various presentations that this matrix 
structure works very well. It enables the group to address current topics and crises the EU is facing, 
such as Brexit, the financial crisis and immigration issues, while also addressing this fundamental 
question: how does the EU develop and adapt to these changes and challenges whilst at the same 
time promoting its traditional objectives and values? These matrix structure allows, with a 
relatively small group of researchers of currently around 8,9 FTE, to present a very dynamic and 
differentiated research concerning EU law in a convincing and structured manner. As was also 
pointed out in the self-evaluation this matrix structure has proved to be sufficiently flexible to 
accommodate new developments and the creation of new research strands, such as the Rule of law 
crisis and the crisis created by Brexit. Therefore, the research group can be complimented for this 
approach. Within this structure individual research interests can be developed, current topics can 
be addressed directly, new research lines can be further elaborated while keeping nevertheless a 
coherent programmatic approach. This is a challenge for all programming of research and it has 
been demonstrated by PEUL that the approach chosen gives enough flexibility without losing the 
strength of a programmatic research approach.    

Output and publication strategy 

The publication strategy of the group also fits very well to this approach and can be qualified as 
very diverse and ambitious by publishing in a very broad spectrum of publication channels such as 
international peer-reviewed journals, chapters in books and monographs. Hereby the group is not 
neglecting the national academic and political debate by contributing to the discussions with policy 
makers and the general public. Various members of the group take very actively part in the national 
and international debate concerning the issues addressed in the research programme. In the SWOT 
analysis PEUL also specifically addressed this strength of the group namely combining theoretical 
research with a strong practical component, allowing researchers to respond very quickly to current 
events. With this approach the group has clearly taken up earlier recommendations in which a more 
active approach concerning presentations of research for the general public and the media has been 
recommended. Also the exchange of research results with the relevant political bodies has been 
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very successfully demonstrated by presentations at the European Parliament and European 
Commission.  

During the visit, the research group has very convincingly demonstrated that this is indeed one, of 
the obvious and most developed strengths of this group. This form of research outreach and 
dissemination should certainly be continued. This approach is, however, also a specific challenge 
for the group as it can be rather time consuming. 

Quality of the research     

During the last evaluation the research of PEUL has been evaluated very positively by the 
Hammerstein Commission. This very positive evaluation can be also given to the period now under 
evaluation. The output of the group as such, as well as the publications of individual researchers 
are very impressive and of very high quality. The topics addressed are of enormous scientific and 
societal relevance. It was further possible for some members of the group to acquire very important 
and prestigious grants, which also gives a very positive indication of the strong reputation of these 
researchers and the research programme. The quality of the PhD research is extremely high. 
Therefore the research output of the group can be evaluated as very good and a continuation of the 
approach in the framework of the presented matrix structure is highly recommended.   

The research group was also able to attract very talented young researchers during the period now 
under revision. The quality of the PhD research is very high. This certainly shows in the high 
evaluation of the PhDs as such but the further academic career steps taken by these young 
researchers also demonstrate it. Not very clear, however, is whether there is a faculty policy to keep 
these talents as post-docs and involve them in teaching and further research projects. This seems 
to happen more on an individual basis but less on the basis of a structural policy. This might be a 
missed chance and it could be considered whether a structural policy could be developed for the 
future career of these young post-docs.  

The relationship between supervisors and PhDs seems to be very good and the research group as a 
whole demonstrates an open and very collegial atmosphere. The supervision of the PhDs is 
guaranteed by two supervisors including a more junior daily supervisor. This approach is very good 
as it allows also younger staff to develop their supervision experience, which is also important for 
their further academic career. There should be, however, enough senior staff, who can take full 
responsibility for the supervision trajectory. Whether the balance between junior and senior staff 
is fully adequate for the ambition of the programme might be a point to give further attention.        

Challenges for the research group 

In the Hammerstein report this Commission points to two structural problems, which could 
endanger the success of this programme: the extremely high teaching load and the balance between 
the junior and the senior staff.  
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To some extent these structural problems have been addressed by the group as has been elaborated 
on p. 3 of the self-evaluation but as the figures clearly indicate, the teaching load specifically of 
the full time staff is still very high. This has also direct consequences for the output. It has also 
been already indicated in the SWOT analysis under weakness: the output of the full-time staff is, 
compared to the out-put of the non-full time staff relatively, more limited. This does, however, say 
nothing of the quality of this output. It only shows that the workload of the full time staff is 
extremely high as the ambition of the group clearly is to keep up the very high standards in teaching 
and research. Therefore, this aspect of the high teaching load seems to be still an issue of concern, 
which could in the long run endanger such a successful and dynamic research programme. The 
work-life balance should be taken into account here.  

As a recommendation, therefore, even more measures should be taken to find a better balance 
between the teaching load and the allotted time for research. 

Some remarks and considerations for the future 

Another issue for the future could be the issue of a more intensified cross-faculty cooperation and 
multi-disciplinarily. Some of the research topics chosen in the programme are very interesting to 
be addressed from a more inter- and multi-disciplinary perspective. Collaboration between 
departments and other research groups inside the faculty but perhaps also across faculty borders 
should be further considered and explored. 

The matrix structure developed for the programme could also be used to invite researchers from 
other research groups in the faculty but also from other disciplines to participate with PEUL 
researchers in certain projects. This is already done as shown during the visit, but as it seems still 
on a rather small scale. Such an approach of more `cross border` research activities might be also 
very fruitful for gaining more externally funded research grants. It is therefore recommended for 
the future period to have a closer look into more `horizontal collaboration` between other research 
groups of the faculty but even across faculty borders. Such an approach could be also helpful for 
attracting larger EU funded project such as COFUND or a Marie Curie ITN research network. 
Attracting this type of funding could strengthen the research group and increase the number of FTE 
considerably.        
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3.8. Grenzen van Fiscale Soevereiniteit   
 

Het onderzoeksprogramma Grenzen van fiscale soevereiniteit (GFS) wil juridisch inter- en 
multidisciplinair onderzoek doen op het terrein van het nationale en internationale belastingrecht. 
Aan het programma waren eind 2018 23 bezoldigde onderzoekers verbonden met een 
researchcapaciteit van ruim 7 fte.   

Doelen en strategie 

Het onderzoeksprogramma is sinds de rapportage van de Commissie Hammerstein nog 
onveranderd gericht op de begrenzingen van de soevereine macht van een staat om met 
belastingheffing inbreuk te maken op de rechten van burgers. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen externe en interne soevereiniteit.  

Externe soevereiniteit betreft de begrenzing van de heffingsmacht van een staat ten opzichte van 
de heffingsmacht van andere staten. Sinds 2013 is het OESO-project Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS) met de daarmee samenhangende Europese dimensie een multilateraal kernthema 
binnen het GFS-onderzoek. Het mede door dit project op gang gekomen maatschappelijk debat 
over de geloofwaardigheid van het belastingstelsel neemt de laatste jaren qua intensiteit en 
heftigheid toe. Van oudsher was de bilaterale context het kader binnen GFS: hoe positioneert 
Nederland zijn heffingsrechten ten opzichte van andere soevereine jurisdicties?  Deze thematiek 
blijft aandacht krijgen binnen het onderzoeksprogramma. 

Interne soevereiniteit betreft de vraag hoe normen van rechtsstatelijkheid en maatschappelijke 
normen over staatsoptreden de uitoefening van fiscale soevereiniteit begrenzen. Gekozen thema’s 
in dit kader zijn: kwaliteit van fiscale regelgeving en hoe die kwaliteit kan worden vastgesteld en 
verbeterd, de positie van de belastingrechter in zoverre hij optreedt als wetgever-plaatsvervanger 
en fiscaal grondslagenonderzoek. 

De strategie van het Leidse onderzoeksteam is om onderscheidend te zijn met een gemêleerd 
samengesteld team en in te zetten op een kritische en waar mogelijk multidisciplinaire analyse van 
de fiscale doctrine.  

De aansturing van het onderzoeksteam is eveneens onveranderd ten opzichte van de laatste 
visitatie. Zij berust op twee uitgangspunten: de bewezen kwaliteit en productiviteit van de 
individuele onderzoekers en het waar mogelijk bevorderen van synergie. 

Status en stand van het onderzoeksprogramma sinds Commissie Hammerstein 

De doelomschrijving van het programma is breed. Een specifieke focus voor het onderzoek wordt 
daarmee ook niet beoogd. In de termen van de rapportage van de Commissie Hammerstein: ”Het 
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onderzoeksprogramma werkt sturend in de zin dat het een gemeenschappelijke betrokkenheid op 
een aantal fiscale vragen vormgeeft.” De opbrengst aan wetenschappelijke producten was in het 
jaar 2018 minder dan in de jaren 2016 en 2017. Dit zou een kwestie zijn van werk met een lange 
doorlooptijd dat ultimo 2018 nog onderhanden was en in de komende tijd tot wetenschappelijke 
publicaties zal leiden. Een belangrijke ontwikkeling is het geheel uit de zogenoemde derde 
geldstroom, namelijk met Europees geld (ERC Starting Grant), gefinancierde project 
“GLOBTAXGOV” dat loopt vanaf februari 2018. Trekker van dit project en hoofdonderzoeker is 
Irma Johanna Mosquera Valderrama.  Aan het project zijn verder vier (waren drie) onderzoekers 
verbonden en een ‘Data Management Officer’. Het project is qua opzet multimediaal, omdat 
structureel gebruik gemaakt wordt van blog, Twitter en, via een group GLOBTAXGOV, van 
LinkedIn. Blogs worden geplaatst zowel op een eigen website als op externe sites. Het project 
organiseert conferenties en workshops en neemt deel aan soortgelijke evenementen over de hele 
wereld, waarbij telkens een actieve bijdrage wordt geleverd.  Uit het project kwamen diverse 
artikelen, boekbijdragen en papers voort, voornamelijk op het gebied van Global Tax Governance 
en de positie van ontwikkelingslanden daarbinnen en de BEPS belastingpolitiek en - standaarden 
mede in relatie tot ontwikkelingslanden. Een tweetal ‘double blinded peer reviewed’ artikelen 
verschenen in 2019 van de hand van Mosquera Valderrama: The EU Standard of Good Governance 
in Tax Matters for Third (Non-EU) Countries, gepubliceerd in Intertax en Processing personal and 
business data and the rule of law in the era of digital trade, gepubliceerd in Central European 
Political Science Review.  

Wetenschappelijke productie 2016 

Het jaar 2016 kende een hoge opbrengst met 4 ‘refereed double-blind’ artikelen, 39 ‘non refereed’ 
artikelen, 3 dissertaties en 4 monografieën. Ook werd een aantal bijdragen aan boeken en bundels 
geleverd. Een aanzienlijke hoeveelheid vakpublicaties en annotaties wordt dan nog buiten 
beschouwing gelaten.  Van de refereed artikelen wordt genoemd Broekhuijsen en Vording: The 
Multilateral Tax Instrument: How to Avoid a Stalemate on Distributional Issues, gepubliceerd in 
de British Tax Review. Bij een aantal dissertaties valt de multidisciplinaire insteek op. Kooiman 
promoveerde op een onderwerp met een sterk civielrechtelijk inslag: Uyt saecke des doots. Het 
belastbare feit van de erfbelasting begrepen, hervormd en toegepast. Ook Van Kreveld trad in haar 
proefschrift Consultatie bij fiscale wetgeving buiten het louter fiscale blikveld. Zij ontwikkelde een 
consultatiemodel voor fiscale wetgeving. Aan de hand van dit model kan worden bepaald welke 
consultatievormen en -technieken in een voorkomend geval kunnen worden toegepast. Het model 
geeft bovendien criteria voor de te maken keuze en de selectie van de bij het consulteren te 
betrekken partijen. De oratie van Arendsen, benoemd tot bijzonder hoogleraar Maatschappelijke 
en historische context van het belastingrecht, beschouwt het belastingrecht als informatiesysteem: 
“een model van de werkelijkheid (..) bestaande uit begripsdefinities, informatieverplichtingen en 
rekenregels.” Zowel de achtergrond van de benoemde, hij is ingenieur, als zijn benadering van de 
probleemstelling getuigen van interdisciplinaire aanpak.   

Wetenschappelijke productie 2017 
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Het jaar 2017 bracht één ‘refereed double-blind’ artikel van de hand van Merkx: Fixed 
Establishments in European Value Added Tax: Base Erosion and Profit Shifting’s Side Effects? , 
gepubliceerd in de EC Tax review.  Daarnaast verschenen 32 ‘non refereed’ wetenschappelijke 
artikelen. Ook in dit jaar weer diverse bijdragen aan boeken en bundels. En een rapport: 
Vollebergh, Dijk, Drissen, Eerens & Vrijburg, Fiscale vergroening: belastingverschuiving van 
arbeid naar grondstoffen, materialen en afval: verkenning van belastingen voor het stimuleren van 
de circulaire economie, een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving.  Broekhuijsen 
verdedigde zijn proefschrift A Multilateral Tax Treaty: Designing an Instrument to Modernize 
International Tax Law. In deze dissertatie wordt een beoordelingskader ontwikkeld voor de 
haalbaarheid van multilaterale overeenkomsten, waarbij wordt gebruik gemaakt van politiek-
filosofische literatuur over besluitvorming onder onzekerheid.  

Wetenschappelijke productie 2018 

In 2018 verschenen twee ‘refereed double-blind’ artikelen: Broekhuijsen, Een evaluatie van het 
multilateraal instrument, gepubliceerd in het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht en Mosquera 
Valderrama e.a., Tools Used by Countries to Counteract Aggressive Tax Planning in the Light of 
Transparency, geplaatst in Intertax. 

Daarnaast 25 ‘non refereed’ artikelen en een aantal boek- en bundelbijdragen. Voorts verschenen 
twee boeken en twee nader te noemen dissertaties: Van den Heuvel, Duidelijkheid van fiscale 
wetgeving: een onderzoek naar een nadere invulling van de kwaliteitseis van eenvoud, 
duidelijkheid en toegankelijkheid voor fiscale wetgeving en Resch, The interpretation of 
plurilingual tax treaties: theory, practice, policy.    

Voor eerstvolgende visitatie te verwachten wetenschappelijke onderzoeksresultaten 

Het promotieonderzoek van Pie Habimana betreft de bruikbaarheid van het begrip “schadelijke 
belastingconcurrentie” binnen de context van de East African Community, in het bijzonder 
Rwanda.  Het onderzoek concentreert zich op de vraagstelling of de wijze waarop dit begrip vanuit 
de OESO en binnen de EU wordt toegepast op nationale regels ook bruikbaar is in Oost-Afrika 
binnen de daar bestaande institutionele kaders.  

Elody Hutten richt zich in haar promotieonderzoek op de doorwerking van de internationale 
discussie over en maatregelen tegen belastingontwijking in beroepshouding en gedrag van 
Nederlandse fiscalisten. Zij gebruikt daarbij sociaalpsychologische theorie over ontwikkeling en 
verandering van normen en gedrag binnen een beroepsgroep. 

Manon Wintgens gebruikt voor haar promotieonderzoek methoden en technieken uit de ‘data 
science’ om de groei en verandering van het internationale belastingsysteem als complex netwerk 
te analyseren en te modelleren.  
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Pieter Rustenburg gaat promoveren op open en vage normen in het belastingrecht. Hij benut de 
wetenschapstheorie van Popper en het (vroege) werk van Wittgenstein om de normen en hun 
werking in abstracte vorm en op logisch symbolische wijze te beschrijven.  

Tirza Cramwinckel onderzoekt in het kader van haar promotie of de rechtspraak van de Hoge Raad 
inzake algemene voorlichting door de Belastingdienst en gewekt vertrouwen niet aan herijking toe 
is. Zij betrekt daarbij taalkundige invalshoeken en theorieën over instituties, ‘common ground’ en 
‘coöperatie’ om het burgerperspectief te onderzoeken.  

Michiel Spanjers zal binnen afzienbare tijd promoveren op het budgetrecht van het parlement met 
betrekking tot de belastingheffing. Onder meer door analyse van begrotingsspelregels en 
begrotingstechniek gaat hij na wat dat recht inhoudt voor de belastingheffing. De analyse mondt 
uit in voorstellen voor versterking van het parlementaire budgetrecht. 

Maarten Manse doet een promotieonderzoek naar de modernisering van de belastingheffing in 
Nederlands-Indië. Hij gebruikt daarbij wetenschappelijke perspectieven als ‘state-building’, ‘fiscal 
sociology’ en ‘governmentality’.  

Visie van de onderzoeksgroep op integriteit, diversiteit en promoveren op artikelen 

Het Meijers instituut, onderdeel van de Leidse rechtenfaculteit, heeft een zelfstudie uitgebracht met 
daarin beschouwingen over wetenschappelijke integriteit, diversiteit en inclusiviteit. Die 
beschouwingen hebben betrekking op alle facultaire onderzoeksprogramma’s. Het programma 
GFS onderschrijft de in die beschouwingen opgenomen zienswijzen. Ter aanvulling daarop wijst 
het GFS-programma erop dat van de thans acht hoogleraren belastingrecht slechts twee met kleine 
aanstellingen zijn verbonden aan een groot belastingadvieskantoor. Daartegenover staat een 
hoogleraar met een kleine aanstelling die is verbonden aan de Belastingdienst. Men is van mening 
dat op die wijze de kans op belangenvermenging, die in de pers wordt aangenomen bij (bijzondere) 
hoogleraren met een belangrijke positie in het bedrijfsleven, wordt geminimaliseerd. Bovendien 
meent men op die wijze een goede balans te hebben gecreëerd tussen visies uit de 
belastingadviespraktijk en uit de Belastingdienst. 

Hoewel de facultaire onderzoekprogramma’s geen eigen personeelsbeleid kunnen voeren neemt de 
onderzoeksgroep een eigen verantwoordelijkheid om diversiteit te bevorderen. Zoals gezegd, 
streeft GFS naar een gemêleerd samengestelde onderzoeksgroep. Daarmee wordt dan in de eerste 
plaats bedoeld dat men probeert onderzoekers aan te trekken die naast bekwaamheden op fiscaal 
gebied, via studie of anderszins niet fiscale kennis hebben verworven die verrijkend kan zijn voor 
het onderzoek binnen het programma. GFS streeft ernaar om fiscale vraagstukken te behandelen 
aan de hand van criteria, concepten en/of technieken uit andere rechtsgebieden of andere 
wetenschapsgebieden. Bij dat laatste kan worden gedacht aan (kennis van) rechtshistorie, filosofie, 
economie, taalkunde en wiskunde.  
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Wat betreft de gender- en herkomstdiversiteit: loopbaanmogelijkheden van vrouwelijk en 
buitenlands talent worden gestimuleerd. Diversiteit naar herkomstland wordt zelfs als doelstelling 
gehanteerd voor onderzoeksposities. Zo werken binnen het subprogramma GLOBTAXGOV 
uitsluitend onderzoekers met een (deels) niet Nederlandse achtergrond. Alleen voor aanstellingen 
die mede het geven van onderwijs in het Nederlandse belastingrecht omvatten, geldt dat beheersing 
van de Nederlandse taal is vereist, hetgeen de mogelijkheden voor diversiteit naar herkomstland 
verkleint.    

Momenteel wordt in de rechtenfaculteit beleid ontwikkeld om promoties op artikelen te faciliteren. 
GFS heeft op dit punt bewust geen eigen beleid ontwikkeld. Men is van mening dat het aan de 
promotiecommissie is om een proefschrift, al dan niet in de vorm van artikelen, te beoordelen op 
de wetenschappelijke merites en toe te laten.  

Opvolging van aanbevelingen Commissie Hammerstein 

Van de algemene aanbevelingen dient te worden gewezen op de aanbevolen ‘gender balance’ op 
hoogleraar niveau.  Geconstateerd kan dan worden dat binnen de onderzoeksgroep deze balans niet 
aanwezig is.  Met betrekking tot de aanbevolen internationalisering en diversiteit binnen de staf is 
door de introductie van het GLOBTAXGOV-project een forse stap gezet. Met dit project is 
bovendien de door de Commissie Hammerstein aanbevolen inzet op meer middelen uit de tweede 
en derde geldstroom bereikt voor wat betreft de derde geldstroom. De commissie deed specifiek 
voor GFS nog de aanbeveling dat dient te worden gestreefd naar coherentie in de promotie-
onderwerpen. Wat aan promotieonderzoeken lopende is, voldoet in dit opzicht. De onderwerpen 
passen binnen het GFS-kader, met name is er een gerichtheid op binnen de BEPS-focus vallende 
problematiek.  

Maatschappelijke relevantie 

Belastingheffing heeft een direct merkbare impact op burgers en bedrijven. Het onderzoeken van 
het (positieve) belastingrecht heeft dus evident maatschappelijke relevantie. De betrokkenheid van 
GFS op BEPS en de ontwikkelingen die daarmee verband houden, staat eveneens garant voor 
maatschappelijke relevantie. Het maatschappelijk debat in de fiscaliteit is immers momenteel in 
belangrijke mate gefocust op de aanvaardbaarheid van het via fiscaaltechnische structuren 
minimaliseren van de belastingdruk op subjecten en de aanvaardbaarheid/gewenstheid van 
daartegen gerichte overheidsmaatregelen. Dat debat neemt de laatste tijd in heftigheid en intensiteit 
toe. Met maatschappelijk relevantie wordt echter ook gedoeld op de (directe) betrokkenheid van 
het onderzoek en de onderzoekers op maatschappelijke ontwikkelingen en evenementen. In die 
laatste zin werd door de Commissie Hammerstein gewezen op de mogelijkheid van contacten met 
‘end users’. Die contacten zijn er ook. Zowel in de BEPS-materie als, in het bijzonder via Prof. 
Arendsen, in de nationale heffingssfeer zijn er projecten waarbij de ‘end users’ actief worden 
betrokken.  

Onderzoekskwaliteit 
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Aan de tweeledige doelstelling van GFS om met een gemêleerd team in te zetten op kritisch en 
waar mogelijk multidisciplinair onderzoek, wordt voldaan. Dit valt af te leiden uit de personele 
samenstelling van de onderzoeksgroep en hiervoor vermelde publicaties en dissertaties. Ook voor 
de komende jaren kan naar verwachting aan deze doelstelling worden voldaan. Van de in de 
onderzoeksperiode voltooide promotieonderzoeken kan de kwaliteit als goed tot zeer goed worden 
ingeschat. De lopende onderzoeken doen het beste vermoeden, maar de uiteindelijke kwaliteit van 
dat onderzoek zal in de nabije toekomst moeten blijken. Wel kan al worden vastgesteld dat de 
promotie-onderwerpen door de multidisciplinaire insteek zowel qua onderzoeksterrein als 
wetenschappelijke bagage van de betrokken onderzoekers, kunnen leiden tot maatschappelijk zeer 
relevante publicaties. Kwantiteit van de wetenschappelijke productie kan als element van kwaliteit 
worden gezien. Kwantitatief valt een achteruitgang van de productie in het jaar 2018 te constateren. 
Mocht het ultimo 2018 onderhanden werk, zoals voorspeld, leiden tot een stijging van de productie 
in 2019/20 dan is er niets aan de hand. De in bewerking zijnde promoties wekken in zowel 
kwantitatief als kwalitatief opzicht hoge verwachtingen. Mocht een en ander zich niet 
overeenkomstig verwachting realiseren, dan is de vraag hoe dat, ondanks de gestegen budgetten, 
kan worden verantwoord.    

Duurzaamheid 

Er is geen beschreven beleidsvisie, waarin de onderzoeksgroep een lijn voor de toekomst uitzet. 
De groep kent een lichte formele aansturing. Die aansturing berust op twee geformuleerde 
uitgangspunten: 1. De bewezen kwaliteit en productiviteit van de individuele onderzoekers en 2. 
Het waar mogelijk bevorderen van synergie. Zo’n aansturing voldoet in hoge mate aan de 
wapenspreuk van Leiden: haec libertatis ergo. Als richtsnoer voor leidinggevend handelen is zij 
echter minder geschikt. Dat hoeft geen acuut probleem te zijn, zoals uit de huidige, positieve 
toestand van de onderzoeksgroep blijkt. De groep moet zich wel realiseren dat een goede gang van 
zaken sterk afhankelijk is van de kwaliteiten van het actuele leiderschap. Dat zal over het gezag, 
de wetenschappelijke kwaliteiten en de communicatieve en intermenselijke vaardigheden moeten 
beschikken om goed wetenschappelijk personeel aan zich te binden. En het zal dat personeel 
moeten inspireren tot het leveren van de in kwaliteit en kwantiteit gewenste prestaties op 
wetenschappelijk en onderwijskundig terrein. Als een groep afhankelijk is van de kwaliteit van het 
leiderschap is de duurzaamheid (viability) een moeilijk in te schatten factor. De vergelijking met 
persoonlijke goodwill dringt zich op. Duurzaamheid is in zo’n situatie slechts verzekerd als de 
groep een hoge mate van inclusiviteit heeft en in staat is zich op basis van kritisch zelfinzicht een 
beeld van de ‘ideale groepsmanager’ te vormen. Vervolgens dient een persoon die in voldoende 
mate aan dat beeld voldoet met het leiderschap te worden belast. Een niet geringe opgave, zoals de 
praktijk leert.  

 

 


