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1. Inleiding 
 
In het Sectorplan Rechtsgeleerdheid spreken alle Nederlandse rechtenfaculteiten met elkaar af hoe ze de 
komende jaren met elkaar samenwerken en investeren. Het Sectorplan Rechtsgeleerdheid is vastgesteld 
door de Raad van Decanen. De plannen worden gefinancierd door het Ministerie van OCW. Binnen vijf 
speerpunten investeren de rechtenfaculteiten van 10 Nederlandse universiteiten in plannen die samen 
een brede aanpak van de rechtswetenschap vormen (zie Bijlage I). De Leidse rechtenfaculteit neemt deel 
aan de speerpunten Empirical Legal Studies en Conflictoplossende Instituties.  
 
In het najaar van 2021 ging de landelijke website van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid live, met 
informatie over de plannen van de deelnemende faculteiten en de ontwikkelingen binnen de 
speerpunten. Het speerpunt Empirical Legal Studies geeft een impuls aan empirisch-juridisch onderzoek 
binnen de rechtswetenschap. Centraal staat het empirisch onderzoeken van juridische relevante vragen. 
In totaal nemen vijf universiteiten deel aan dit speerpunt. De andere universiteiten zijn Universiteit 
Utrecht, VU Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Voor u ligt het midtermverslag van het speerpunt Empirical Legal Studies op de Universiteit Leiden. Dit 
verslag bespreekt de activiteiten en voortgang die de onderzoeksgroep Empirical Legal Studies – ook wel 
ELS Lab @Leiden – heeft ondernomen ter uitvoering van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, dat officieel 
van start ging in 2019. Hier wordt ingegaan op de periode van de start van de onderzoeksgroep tot en 
met 2021, met een overzicht van lopende projecten en bereikte resultaten. 
 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsectorplanrechtsgeleerdheid.nl%2F&data=04%7C01%7Cj.van.de.kamp%40law.leidenuniv.nl%7C18bdaca364e2448209cd08d98f2a8afe%7Cca2a7f76dbd74ec091086b3d524fb7c8%7C0%7C0%7C637698235143805784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DL72969DfP1jxTZsi2TvAZMdcOA0GTD7N3%2FC9jyQLeM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsectorplanrechtsgeleerdheid.nl%2Fspeerpunten%2Femperical-legal-studies&data=04%7C01%7Cj.van.de.kamp%40law.leidenuniv.nl%7C18bdaca364e2448209cd08d98f2a8afe%7Cca2a7f76dbd74ec091086b3d524fb7c8%7C0%7C0%7C637698235143805784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9iVXhHxM3i8Xs6rK7PhU160XLrfZZxCMfPzdSF0BJxo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsectorplanrechtsgeleerdheid.nl%2Fspeerpunten%2Fconflict-oplossende-instituties&data=04%7C01%7Cj.van.de.kamp%40law.leidenuniv.nl%7C18bdaca364e2448209cd08d98f2a8afe%7Cca2a7f76dbd74ec091086b3d524fb7c8%7C0%7C0%7C637698235143815726%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6lH58WZ5PJFi%2F8LcxGmiYZR0XP0ljQxpmWd3gQULp0c%3D&reserved=0
http://www.sectorplanrechtsgeleerdheid.nl/
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2. De onderzoeksgroep 
 
2.1 Leden van ELS Lab @Leiden 

De middelen van het Sectorplan hebben het mogelijk gemaakt om jonge onderzoekers aan te stellen op 
het speerpunt Empirical Legal Studies. Op het speerpunt zijn aan de Universiteit Leiden sinds maart 
2020 twee promovendi aangesteld en hebben twee universitair docenten per april/mei 2020 verhoging 
van hun onderzoekstijd gekregen. Daarnaast is er een universitair hoofddocent aangesteld die tevens 
facultair speerpunttrekker is, samen met een hoogleraar. Deze universitair hoofddocent geeft leiding aan 
de onderzoeksgroep en heeft doorgroeimogelijkheden naar leerstoelhouder. Dit zestal is in de afgelopen 
periode uitgebreid met twee promovendi, één universitair docent en een student-assistent die volwaardig 
meedraait in voorbereiding op een PhD-positie. Tezamen vormen zij het kernteam van het zogenaamde 
ELS Lab @Leiden. Als leden van het lab hebben zij als doel om empirisch-juridisch onderzoek en 
onderwijs op de faculteit aan te jagen en op te treden als ambassadeurs van ELS.  
 
Helen Pluut – speerpunttrekker en projectleider 
Helen Pluut is projectleider van het facultaire project  
Empirical Legal Studies voor het Sectorplan Rechtsgeleerdheid  
en hoofd van het lab ELS@Leiden. Daarnaast is Helen landelijk  
coördinator van het speerpunt Empirical Legal Studies, voorzitter  
van het landelijk Platform ELS en directeur van de ELS Academy.  
 
Helen is UHD en doet empirisch-juridisch onderzoek met een duidelijk  
interdisciplinair karakter. Zij werkt daarbij samen met juristen en heeft gepubliceerd in bladen als Ars 
Aequi, Nederlands Juristenblad en Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht. 
 
Willem van Boom – mede-speerpunttrekker 
Willem van Boom is hoogleraar burgerlijk recht. Het onderzoek  
en onderwijs van Willem bestrijkt privaatrecht in brede zin, maar  
omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van  
privaatrechtelijk onderzoek. 
 
Willem was verantwoordelijk voor de plannen en subsidieaanvraag  
door de Leidse rechtenfaculteit voor het speerpunt Empirical Legal 
Studies. Zijn boek ‘Privaatrecht en markt’ legt de basis voor de thematiek  
van de onderzoeksgroep. Hij is samen met Helen trekker van het speerpunt Empirical Legal Studies voor 
de Leidse rechtenfaculteit.  
 
Jessie Pool – coördinator  
Jessie Pool is lid van het Leidse coördinatieteam van het landelijke  
speerpunt Empirical Legal Studies. Zij is aangesteld voor 0,1 fte  
op het Sectorplan. 
 
Jessie is werkzaam als promovenda (PhD-fellow) bij de afdeling  
Ondernemingsrecht. Zij is gespecialiseerd in het snijvlak tussen  
het ondernemingsrecht en het insolventierecht.  
Haar promotieonderzoek betreft de rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden. Doel van 
haar onderzoek is om op basis van belemmeringen die curatoren in de praktijk ervaren bij de aanpak 
van onregelmatigheden te komen tot een aanbeveling voor een (wettelijk) systeem dat beter aansluit bij 
de ambitie van de wetgever om onregelmatigheden rondom faillissementen verder in te dammen. In 
haar onderzoek maakt zij gebruik van zowel kwantitatieve (documentenanalyse en survey) als 
kwalitatieve (interviews) empirische onderzoeksmethoden. Haar begeleiders zijn Reinout Vriesendorp 
(Ondernemingsrecht) en Helen Pluut (Bedrijfswetenschappen). 
 
Jessie is actief in het bachelor- en masteronderwijs van de afdeling Ondernemingsrecht en vervult 
veelvuldig coördinatietaken. Zo is zij coördinator van de master Ondernemingsrecht, medecoördinator 
van het masterscriptietraject van de master Ondernemingsrecht en coördinator van de mastervakken 
‘Insolventierecht’ en ‘ILS - Ondernemings- en insolventierecht’. Jessie heeft verder gedoceerd in het 
privatissimum – gericht op de wetenschappelijke schrijfvaardigheid van studenten –, het mastervak 

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/empirical-legal-studies#all-prices-are-not-created-equal-een-empirisch-juridisch-onderzoek-naar-online-prijsdiscriminatie-rechtvaardigheid-en-regulering
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/onderzoek#nederlands-sectorplan-rechtsgeleerdheid
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/empirical-legal-studies#all-prices-are-not-created-equal-een-empirisch-juridisch-onderzoek-naar-online-prijsdiscriminatie-rechtvaardigheid-en-regulering
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‘Verdieping Ondernemingsrecht’ en het bachelorvak ‘Onderneming en Recht’. Daarnaast begeleidt zij 
bachelor- en masterscripties, waarbij zij studenten vooral begeleidt bij empirische onderzoeken. Ook 
doceert Jessie voor het juridisch PAO (Post Academisch Onderwijs) aan juridische professionals zoals 
advocaten en bedrijfsjuristen, bijvoorbeeld in de cursussen ‘Specialisatieopleiding Ondernemingsrecht’ 
en ‘Actualiteiten ondernemingsrecht en vennootschapsrecht’, waarbij zij veelvuldig input uit haar 
onderzoek verwerkt in het onderwijs. 
 
Jessie is redacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en redactiesecretaris van het Tijdschrift 
voor Insolventierecht. Daarnaast is zij als onderzoeksstagiair verbonden aan de rechtbank Midden-
Nederland.  
 
Niek Strohmaier – UD en coördinator  
Niek Strohmaier is lid van het Leidse coördinatieteam van het  
speerpunt Empirical Legal Studies. Hij is tevens UD binnen de  
onderzoeksgroep van Empirical Legal Studies op de faculteit.  
Nieks positie wordt sinds april 2020 voor 0,7 fte gefinancierd  
door het sectorplanproject Empirical Legal Studies met ophoging  
van de onderzoekstijd. 
 
Niek is gepromoveerd en werkzaam bij de afdeling Bedrijfswetenschappen. Zijn promotieonderzoek 
begaf zich op het snijvlak van recht en psychologie. Zijn onderzoek zag met name op zogeheten ‘biases’ 
in financiële en juridische oordelen in de context van insolventie. 
 
Zijn huidige onderzoek richt zich op het begrijpen van psychologische processen die belangrijke 
juridische uitspraken kunnen beïnvloeden, voornamelijk in het kader van het insolventierecht en 
financieel recht. De onderliggende stelling van zijn onderzoek is dat mensen (en dus ook juristen) 
geneigd zijn om automatisch en soms onbewust snel en intuïtief morele oordelen te vormen, die 
vervolgens op een ongewenste manier juridische redeneringen kunnen vertekenen. Niek streeft ernaar 
ons begrip van dergelijke psychologische processen te vergroten en manieren te ontwikkelen om het 
risico te verkleinen dat deze processen de juridische besluitvorming beïnvloeden.  
 
Niek was voorheen actief in het bacheloronderwijs van de afdeling Bedrijfswetenschappen, die de 
afstudeerrichting ‘Entrepreneurship en Management’ verzorgt. Niek was vakcoördinator van het vak 
‘Negotiation & Mediation’. Momenteel is Niek actief in het honoursonderwijs (HC Law). Hij 
coördineert het empirisch-juridische honoursvak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’ en het 
interdisciplinaire honoursvak ‘Psychology for lawyers’. 
 
Niek is werkzaam bij de geschillencommissie van Kifid. Hij is collaborator bij het Guilty Minds Lab en 
maakt onderdeel uit van het Yale-netwerk op het gebied ‘experimental jurisprudence’. 
 
Gitta Veldt – UD en coördinator 
Gitta Veldt is lid van het Leidse coördinatieteam van het speerpunt  
Empirical Legal Studies. Zij is tevens UD binnen de onderzoeksgroep  
van Empirical Legal Studies. Gitta's positie wordt voor 0,7 fte  
gefinancierd door het sectorplanproject Empirical Legal Studies  
met ophoging van de onderzoekstijd. 
 
Gitta is sinds december 2012 verbonden aan de afdeling Civiel recht  
van het Instituut voor Privaatrecht, eerst als PhD-fellow en sinds mei 2020  
als universitair docent. 
 
Gitta is gespecialiseerd in de interactie tussen Europese marktregulering, normalisatie en privaatrecht. 
Momenteel doet zij binnen het project Empirical Legal Studies empirisch-juridisch onderzoek naar de 
naleving en handhaving van productveiligheidsrecht in traditionele handelsketens en bij e-commerce, 
en de rol van het privaatrecht in dat verband. 
 
Gitta was coördinator van de master Civiel Recht en doceerde het privatissimum. Zij is coördinator van 
het mastervak ‘ILS - Regulering, gedrag en privaatrecht’, actief in het bachelorvak ‘Burgerlijk 
procesrecht’ en verantwoordelijk voor het tentamen van ‘Verbintenissenrecht’. Zij is tevens begeleider 
van bachelor- en masterscripties. 
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Kimia Heidary – promovenda 
Kimia Heidary is sinds maart 2020 als promovenda verbonden aan de  
afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.   
Haar positie wordt volledig gefinancierd door het sectorplanproject  
Empirical Legal Studies en haar onderzoek vindt in dat kader plaats. 
 
In haar interdisciplinaire onderzoek richt Kimia zich op  
online prijsdiscriminatie. Het doel is om inzicht te verkrijgen in de  
psychologie van bedrijven en consumenten. De titel van haar PhD-project is “An empirical legal 
examination of online price discrimination, justice, and regulation”. Door middel van empirisch-juridisch 
onderzoek verkent zij de implicaties van online prijsdiscriminatie voor  consumentengedrag en 
marktregulering. Haar begeleiders zijn Helen Pluut, Jean-Pierre van der Rest (beiden 
Bedrijfswetenschappen) en Bart Custers (eLaw). 
 
Met een achtergrond in zowel rechten als communicatiewetenschappen brengt Kimia verschillende 
disciplines samen om haar onderzoeksvragen te beantwoorden en de rol van online prijsdiscriminatie 
binnen onze maatschappij te belichten. Haar onderzoek biedt belangrijke inzichten voor de regulerende 
rol van het recht met betrekking tot online prijsdiscriminatie. 
 
Kimia doceert in de vakken ‘Entrepreneurship & Innovation’ en ‘Verbintenissenrecht' en is tweede lezer 
van masterscripties bij eLaw. Kimia is redactielid van Ars Aequi. Zij is samen met Sarah Vandenbroucke 
verantwoordelijk voor de organisatie van de ELS lab meetings (zie 3.2) 
 
Sarah Vandenbroucke – promovenda 
Sarah Vandenbroucke is sinds maart 2020 als promovenda verbonden  
aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit der  
Rechtsgeleerdheid. Haar positie wordt volledig gefinancierd door het  
sectorplanproject Empirical Legal Studies en haar onderzoek vindt  
in dat kader plaats. 
 
 
In haar interdisciplinaire onderzoek richt Sarah zich op Corporate Social Responsibility op het gebied 
van fundamentele arbeidsrechten. Zij onderzoekt de effectiviteit van zelfregulering door multinationals. 
De titel van haar PhD-project is “Compliance with fundamental labor rights through codes of conduct in 
the global supply chain”. De begeleiders van Sarah zijn Helen Pluut (Bedrijfswetenschappen), Yvonne 
Erkens (Sociaal recht) en Willem van Boom (Civiel recht) 
 
Met een achtergrond in zowel rechten als sociologie brengt Sarah verschillende disciplines samen om 
haar onderzoeksvragen te beantwoorden en om de effectiviteit van zelfregulering, in het bijzonder 
gedragscodes, te analyseren. Ze onderzoekt de invloed van dergelijke zelfregulering op de naleving van 
fundamentele arbeidsrechten in de mondiale toeleveringsketen. 
 
Sarah doceert in het privatissimum van de master International and European Human Rights Law en 
begeleidt hier masterscripties. Zij verzorgt verder onderwijs voor de vakken ‘International labour law’ 
en ‘Corporate social responsibility’. Sarah is samen met Kimia Heidary verantwoordelijk voor de 
organisatie van de ELS lab meetings (zie 3.2) 
 
Sarah is lid van de Franse denktank l’Observatoire de l’Ethique Publique. Hier werken maatschappelijke 
actoren, mensen uit de praktijk en wetenschappers samen om transparantie en ethiek in het publieke 
domein te bevorderen. Sarah is binnen dit netwerk betrokken bij de afdeling van bedrijfsethiek, waar zij 
samen met experts op het gebied van corporate social responsibility werkt aan het formuleren van 
juridische aanbevelingen voor de Franse overheid en de parlementariërs die beleid en wetgeving op dit 
gebied ontwikkelen.  
 
Merel Cornax – promovenda 
Merel Cornax is sinds augustus 2020 als promovenda (PhD-fellow)  
verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Faculteit  
der Rechtsgeleerdheid.  
 
 

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/empirical-legal-studies#all-prices-are-not-created-equal-een-empirisch-juridisch-onderzoek-naar-online-prijsdiscriminatie-rechtvaardigheid-en-regulering
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/empirical-legal-studies#all-prices-are-not-created-equal-een-empirisch-juridisch-onderzoek-naar-online-prijsdiscriminatie-rechtvaardigheid-en-regulering
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Merel heeft een achtergrond in de sociale wetenschappen, met een bachelor en master 
Organisatiewetenschappen en een master Entrepreneurship. Daarnaast heeft ze een LLM in Labor Law 
& Employment Relations. In haar promotieonderzoek richt ze zich op thema’s die raken aan goed 
werkgeverschap en goed werknemerschap. De titel van haar PhD-project is “Autonomy in employment 
relationships – an empirical-legal approach”. De begeleiders van Merel zijn Helen Pluut en Peter van der 
Zwan (beiden Bedrijfswetenschappen) 
 
Merels aanstelling wordt niet gefinancierd door het Sectorplan, maar zij is wel lid van het ELS Lab 
@Leiden. Merel zet zich op verschillende manieren in voor het lab. Zo heeft Merel het logo voor 
ELS@Leiden ontworpen en is zij de designer voor de nieuwsbrief van het lab – de ELS Bulletin – en de 
ELS First Aid Kit for Doctrinal Legal Scholars. Merel heeft een gastcollege gegeven over Empirical Legal 
Studies voor het vak ‘Legal methods lab’ dat wordt gedoceerd door Joris Larik bij het Leiden University 
College. Ook is ze begeleider in de onderzoeksstage van twee HC law-studenten gericht op de juridische 
implicaties van sociaalwetenschappelijk onderzoek naar thuiswerken en de werk-privébalans. 
 
Merel is actief in het bacheloronderwijs van de afdeling Bedrijfswetenschappen, waar ze de vakken 
‘Entrepreneurship & Innovation’ en ‘People & Organizations’ doceert en scripties begeleidt.  
 
Mark Noort – UD 
Mark Noort is in september 2020 bij de afdeling Bedrijfswetenschappen  
aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid komen werken om les te geven  
en onderzoek te doen op het gebied van organisatiepsychologie en recht.  
Zijn onderzoek richt zich op de sociaalpsychologische processen  
die resulteren in organisatorische uitkomsten, met speciale nadruk op  
hoe een rechtvaardige organisatiecultuur leren kan bevorderen. 
 
Marks aanstelling wordt niet gefinancierd door het Sectorplan, maar hij is wel lid van het ELS Lab 
@Leiden en zet zich op verschillende manieren in voor dit facultaire project.  
 
Mark is actief in het bacheloronderwijs van de afdeling Bedrijfswetenschappen, waar hij het vak ‘People 
& Organizations’ doceert en scripties begeleidt. Hij verzorgt ook het mastervak ‘Leading & Managing 
People’ bij LIACS, het honoursvak ‘Ondernemerschap en Psychologie’ en is gastdocent voor het Leiden 
Leadership Programme. Hij is tevens gastdocent bij London School of Economics. 
 
Sofia de Jong – student-assistent  
Sofia de Jong (LL.B.) volgt de masters Civiel Recht en Ondernemingsrecht en is 
student-assistent bij de onderzoeksgroep Empirical Legal Studies. Zij coördineert 
de communicatie van de onderzoeksgroep, doet organisatorisch werk en draait 
volwaardig mee in verschillende onderzoeksprojecten van de leden van het lab.  
 
2.2 Coördinatieteam 

De coördinatie van het landelijke speerpunt Empirical Legal Studies is belegd bij de Universiteit Leiden. 
De Universiteit Leiden heeft hier coördinerende middelen voor gekregen. In overleg met de andere 
deelnemende universiteiten is besloten om niet een aparte coördinator aan te stellen, maar te werken 
met een Leids coördinatieteam. Naast de speerpunttrekkers Helen Pluut en Willem van Boom bestaat 
dit coördinatieteam uit Jessie Pool, Niek Strohmaier en Gitta Veldt, elk voor 0,1 fte. 
 
De coördinerende werkzaamheden bestaan onder andere uit verslaglegging richting het Ministerie van 
OCW, het verrichten van communicatiewerkzaamheden, het voorzitten van het landelijk overlegorgaan, 
het organiseren van vergaderingen, congresorganisatie en het besturen van de ELS Academy.  
 
2.3 Overlegstructuur 

Ook intern is een rol voor het coördinatieteam weggelegd. De leden van dit team vergaderen over de 
invulling van het project en initiëren en ondersteunen ontwikkelingen in het onderwijs op het gebied 
van Empirical Legal Studies. Tevens nemen zij het voortouw op het gebied van onderzoek door het 
organiseren van de ELS lab meetings en andersoortige onderzoeksbijeenkomsten die gericht zijn op het 
stimuleren van het gebruik van empirische methoden. Het coördinatieteam zet zich in voor 
samenwerking met verschillende vakgroepen door bijvoorbeeld het geven van presentaties. Tot slot is er 
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de samenwerking met het andere speerpunt en het Van Vollenhoven Instituut in het kader van 
respectievelijk de lezingenreeks Empirical Methods in Legal Research en het Leiden Law Methods Portal. 
 
Alle leden van het lab komen samen in maandelijkse teamoverleggen om te vergaderen over de invulling 
van het project. Tevens wordt voor het kernteam jaarlijks een heidag – de ELS Bootcamp – georganiseerd.  
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3. Profiel, Missie en Visie 
 
3.1 Profiel 

Empirical Legal Studies (hierna: ELS) is naast  Conflictoplossende Instituties een van de twee 
speerpunten binnen het Nederlands Sectorplan Rechtsgeleerdheid waar de Leidse rechtenfaculteit zich 
op richt. Binnen het speerpunt Empirical Legal Studies wordt in Leiden het thema ‘Markt, gedrag en de 
regulerende rol van het recht’ als uitgangspunt genomen om empirisch-juridisch onderzoek verder te 
ontwikkelen. We beogen vragen te verkennen die te maken hebben met marktregulering, waarbij 
markten in brede zin centraal staan. Denk niet alleen aan de Europese interne markt, maar ook de 
woningmarkt, de arbeidsmarkt, de circulaire economie, de producten- en dienstenmarkt in traditionele 
zin alsook de platformeconomie en e-commerce. Vertrekpunt daarbij is het boek ‘Privaatrecht en markt’ 
van Willem van Boom.  
 
De regulerende rol van het recht komt tot uiting in de economische realiteit, waar markten er idealiter 
voor zorgen dat vraag en aanbod samenkomen. De juridische realiteit opereert binnen de economische 
realiteit en kan een belangrijk middel vormen om markten op een efficiënte en rechtvaardige wijze in te 
richten. Marktwerking kan immers resulteren in onrechtvaardige uitkomsten voor marktactoren, de 
maatschappij of het milieu. Het recht beoogt om vertrouwen in markten te voeden, om 
informatietekorten te verhelpen, om negatieve externe effecten van transacties te voorkomen en om 
uitwassen van geconcentreerde marktmacht tegen te gaan. 
 
Om het recht zodanig in te richten dat marktfalen wordt voorkomen, is het belangrijk een goed begrip 
te hebben van de praktische werking van markten en van het denken, beslissen en handelen van 
marktactoren. De kennis daarover schiet met regelmaat tekort. We hebben niet altijd voldoende kennis 
over welke rechtsregels onder welke omstandigheden waarom werken. 
 
De door ons gekozen marktthematiek heeft implicaties voor de dagelijkse werking van het recht. Waar 
traditioneel juridisch onderzoek zich veelal richt op hoe het recht zou moeten zijn, levert empirisch-
juridisch onderzoek een belangrijke bijdrage aan verankering van het recht in de maatschappelijke 
werkelijkheid. Empirisch onderzoek naar de werking van het recht levert fundamentele kennis op over 
gedragsveronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende rechtsregels. Empirisch-
juridisch onderzoek, waaronder wij toegepast economisch, psychologisch én sociologisch onderzoek 
verstaan, heeft dan ook niet alleen meerwaarde voor de empirische ‘wat, wanneer en hoe’-vragen, maar 
ook voor de normatieve ‘wat moeten we hiervan vinden’-vragen. Empirisch onderzoek is een instrument 
om maatschappelijke problemen te doorgronden en tot evidence-based oplossingen te komen. Door het 
beantwoorden van empirische vragen levert het onderzoek binnen dit speerpunt bouwstenen voor de 
beantwoording van normatieve vragen aangaande de regulering van markten. De interactie tussen 
empirische en normatieve vragen staat aldus centraal. 
 
3.2 Missie 

ELS is een project dat is gestart in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid tegen de achtergrond 
dat empirische methoden traditioneel niet tot de gereedschapskist van rechtswetenschappers behoren. 
Onze missie is het opleiden van een nieuwe generatie empirische juristen en het mainstreamen van 
empirisch-juridisch onderzoek binnen de rechtswetenschap in Nederland.  
 
Het doel is om empirisch-juridisch onderzoek gericht te ontwikkelen, waarbij het facultaire plan zich 
richt op versterking van expertise op het gebied van gedrag in een marktcontext. Centraal staat het 
empirisch onderzoeken van juridisch relevante vragen met betrekking tot marktregulering. 
 
Het ELS Lab @Leiden is een platform dat enthousiaste en ambitieuze onderzoekers van verschillende 
vakgroepen die geïnteresseerd zijn in het doen van empirisch-juridisch onderzoek bij elkaar brengt en 
voorziet met de middelen om dergelijk onderzoek te doen. Er moet benadrukt worden dat dit platform 
inclusief is op ten minste drie aspecten.  
 
Ten eerste, ELS betreft zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. De onderzoeksvraag moet leidend 
zijn in de keuze voor een bepaalde empirische methode.  
 

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/conflictoplossende-instituties
https://www.universiteitleiden.nl/rechtsgeleerdheid/onderzoek/nederlands-sectorplan-rechtsgeleerdheid
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Ten tweede, ELS is voor élke rechtswetenschapper. Het uitgangspunt is dat doctrinaire onderzoekers 
onmisbaar zijn voor hoogwaardig en relevant empirisch-juridisch onderzoek (anders zou het ES 
genoemd worden). Klassiek juridisch onderzoek vormt een essentiële basis om juridisch relevante vragen 
te formuleren én om de empirische resultaten vervolgens te vertalen naar implicaties voor recht en 
regelgeving (de sprong van feit naar norm).  
 
Ten derde, ELS is ook voor wetenschappers van andere disciplines. Bij ons heerst de overtuiging dat ELS 
bijdraagt aan de samenwerking met andere disciplines, mede door het methodologisch wederzijdse 
begrip. Wij kijken buiten de disciplinaire grenzen om kennis te benutten van criminologie, sociologie, 
psychologie, econometrie, et cetera. We beogen de verbinding tussen met name de juristen en 
gedragswetenschappers uit te breiden. Gedragswetenschappers bieden noodzakelijke inzichten bij de 
verkenning van de juistheid van gedragspresumpties waarop het recht gestoeld is, van wat werkt bij de 
regulering van gedrag om de doelen van de wetgever te behalen en van wat de mogelijke (neven)effecten 
zijn. Tegelijkertijd scherpt de jurist de blik van de sociaalwetenschapper door te wijzen op de invloed 
van rechtstelsels op de uitwerking van maatschappelijke fenomenen. Juristen vormen bovendien een 
onmisbare schakel voor het vertalen van sociaalwetenschappelijke inzichten naar internationale, 
Europese en nationale wet- en regelgeving en rechtspraak. 
 
Wij staan aldus voor aansluiting van doctrinaire juristen alsook onderzoekers van andere disciplines en 
voor het hanteren van een methodologisch inclusieve aanpak.  
 
3.3 Visie 

De visie van ELS draait om community building met de volgende strategische pijlers: 
1. Faciliteren: een toenemend aantal juristen faciliteren in het verkennen van empirische vragen 

in hun onderzoek.  
1. Samenwerken: een impuls geven aan samenwerking op empirisch-juridische projecten.  
2. Profileren: empirisch-juridisch onderzoek – zowel de onderzoekers als de projecten – breed 

onder de aandacht brengen ten behoeve van inspiratie en samenwerking.  
 
Ons lab hanteert hierbij de volgende werkwijze. Wij organiseren bijeenkomsten en ontwikkelen 
materiaal om (jonge) onderzoekers te faciliteren bij het starten van empirisch-juridische 
onderzoeksprojecten. Wij brengen collega’s op alle niveaus in de faculteit in verbinding met de juiste 
personen voor samenwerking of ondersteuning bij hun empirisch-juridische onderzoeksprojecten. Wij 
helpen juristen om eventuele drempels die zij ervaren te overwinnen. Wij dragen bij aan een open 
dialoog over de kansen die ELS biedt voor rechtswetenschappers, praktijkjuristen en rechtenstudenten. 
Wij stimuleren onderwijsvernieuwing met wezenlijke aandacht voor empirische vaardigheden op de 
verschillende opleidingsniveaus.  
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4. Lopende onderzoeksprojecten 
 
4.1 Naleving van fundamentele arbeidsrechten door middel van gedragscodes in de wereldwijde 
toeleveringsketen  

Hoofdonderzoeker: Sarah Vandenbroucke 
 
Mensenrechten zijn lang het unieke domein van staten geweest. Dat is veranderd met de globalisering 
en de opkomst van multinationale ondernemingen. De zorg voor fundamentele arbeidsrechten binnen 
mondiale toeleveringsketens vormt een probleem. Dit project richt zich op multinationale 
ondernemingen als marktactoren en de regulering van hun gedrag binnen de wereldwijde 
toeleveringsketen. Monitoren van het gedrag en de acties van multinationals is steeds ingewikkelder 
geworden, omdat internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de International Labour 
Organisation (ILO) terrein verliezen. In deze context is het belangrijk om naar soft law te kijken. Codes 
of Conduct zijn gedragsregels die vrijwillig zijn opgesteld door bedrijven maar waar zij zich aan dienen te 
conformeren. Wat is de rol van deze gedragscodes in de naleving en handhaving van fundamentele 
arbeidsrechten in mondiale toeleveringsketens? 
 
 
4.2 All prices are not created equal: Een empirisch-juridisch onderzoek naar rechtvaardigheid en 
regulering in de context van online prijsdiscriminatie  

Hoofdonderzoeker: Kimia Heidary 
 
De data-economie is gebaseerd op het verzamelen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens over 
consumenten en hun gedrag. Zulke gegevens worden gebruikt om winstmarges te optimaliseren met 
behulp van (dynamische) prijsdifferentiatie voor verschillende consumenten. Het is technologisch 
inmiddels mogelijk voor webshops om prijzen te formuleren die volledig zijn afgestemd op de bereidheid 
van de klant om ergens voor te betalen. Wat betekent dit voor het vertrouwen in markten? Wat vinden 
bedrijven en consumenten hiervan en wat moeten reguleringsactoren ermee? Het doel van dit project is 
om inzicht te verkrijgen in de psychologie van bedrijven en consumenten. Empirisch onderzoek naar 
percepties van rechtvaardigheid kan een belangrijke basis vormen voor de normatieve dimensie van 
marktregulering. 
 
4.3 De psychologie van juridische oordeelsvorming in de context van het aansprakelijkheidsrecht en 
financieel toezicht 

Hoofdonderzoeker: Niek Strohmaier 
 
Het vertrekpunt van dit onderzoek is de bevinding dat het menselijk brein vatbaar is voor allerlei 
denkfouten en vooringenomenheden (biases), die onze percepties kleuren en onze redenaties 
beïnvloeden, zonder dat we dit bewust doorhebben. Integendeel, mensen hebben veelal het gevoel dat 
zij slechts de feiten waarnemen en deze op een rationele, objectieve wijze verwerken in het komen tot 
oordelen en beslissingen.     
 
Binnen het juridische domein kunnen waarnemingen en besluiten die op oneigenlijke wijze beïnvloed 
zijn door onbewuste biases verstrekkende gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of een vorm 
van schade (bv. economisch of persoonlijk letsel) voorzienbaar was, de vraag of het handelen van een 
bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van een faillissement of de vraag of bepaalde informatie van 
dusdanige aard is dat een redelijke investeerder deze informatie zou gebruiken bij het maken van 
investeringsbeslissingen. Oordelen over voorzienbaarheid, causaliteit en redelijkheid zijn bij uitstek 
oordelen die vatbaar zijn voor menselijke biases.  
 
Uit eerder onderzoek van Niek Strohmaier is naar voren gekomen dat met name morele en normatieve 
oordelen dergelijke juridisch relevante vraagstukken kunnen beïnvloeden. Voor dit interdisciplinaire, 
empirische onderzoek wordt geput uit inzichten uit de morele filosofie, cognitieve psychologie en met 
name het faillissementsrecht.  
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In deze onderzoekslijn wordt allereerst empirisch onderzocht welke biases mogelijk een rol spelen bij 
oordelen omtrent ondernemingen in zwaar weer c.q. faillissement alsook bij het toezichthouden op en 
reguleren van financiële markten. Ten tweede wordt middels experimenteel onderzoek ingezoomd 
op de onderliggende processen van relevante biases om zodoende ons begrip hiervan te vergroten. Ten 
derde verkent dit onderzoek hoe de potentiële invloed van deze biases geminimaliseerd kan worden. 
 
4.4 Het voorkomen van schade door onveilige producten in het huidige e-commercelandschap en de 
rol van het privaatrecht 

Hoofdonderzoeker: Gitta Veldt 
 
De regulering van het productveiligheidsrecht is met de introductie van de Europese interne markt in 
een stroomversnelling geraakt. Het doel van Europese productveiligheidsregulering is – naast het tot 
stand brengen en bevorderen van de interne markt – het voorkomen van schade (preventie). Het 
productveiligheidsrecht wordt primair op nationaal niveau via toezichthouders gehandhaafd en vaak als 
meer-publiekrechtelijk bestempeld. De Europese wetgever heeft naast het productveiligheidsrecht ook 
deels het privaatrecht via het productaansprakelijkheidsrecht geharmoniseerd. Aangenomen wordt dat 
de Richtlijn productaansprakelijkheid, naast het bevorderen van de interne markt en het bieden van ex 
post compensatie, mede het voorkomen van schade tot doel heeft doordat dreigende aansprakelijkheid 
een afschrikwekkende werking zou hebben. De Richtlijn productaansprakelijkheid (85/374/EEG) 
voorziet slechts in de remedie schadevergoeding voor de eindgebruiker van het product en regelt slechts 
de vergoeding van letselschade en schade aan andere zaken. De vereisten voor de vergoedbaarheid van 
andere soorten schade van andere actoren in de handelsketen worden aan het nationale privaatrecht 
gelaten. Tot op heden is onduidelijk hoe effectief het bestaande juridische kader is in de strijd tegen 
onveilige producten. Door de opkomst van e-commerce veranderen de traditionele handelsstromen en 
komen verdere kwetsbaarheden in het bestaande juridische kader bloot te liggen, waardoor de vraag rijst 
welke soort (juridische) interventies op dit moment het meest passend zijn en welke effecten ze sorteren.  
 
Deze onderzoekslijn bouwt voort op Gitta Veldts eerdere onderzoek en beoogt een bijdrage te leveren 
aan de beantwoording van de overkoepelende vraag wat de rol van het privaatrecht is in relatie tot het 
voorkomen van schade, waarbij wordt gefocust op schade door onveilige producten. Daartoe zullen 
zowel B2B- als B2C-verhoudingen worden onderzocht. Wat zijn bijvoorbeeld de drijvende krachten 
binnen ondernemingen in de handelsketen die maken dat een onveilig product wel of niet op de markt 
wordt gebracht of dat al dan niet tegen een reeds verhandeld onveilig product wordt ingegrepen? Welke 
rol speelt daarnaast de consument en zijn aankoopgedrag en welke factoren beïnvloeden zijn individuele 
beslissing?  
 
Voor dit interdisciplinaire, empirische onderzoek wordt gebruikgemaakt van inzichten uit de 
rechtseconomie en samengewerkt met gedragswetenschappers, zodat de juistheid van aannames door de 
wetgever en rechter kan worden getoetst en beter kan worden beoordeeld welke typen juridische 
interventies in welke situaties de gewenste effecten kunnen sorteren. Daarmee wordt getracht bij te 
dragen aan privaatrechtelijke rechtsvorming die meer evidence-based is.  
 
4.5 De rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden rondom faillissementen 

Hoofdonderzoeker: Jessie Pool 
 
Jaarlijks worden in Nederland ruim drieduizend bedrijven in staat van faillissement verklaard. Het 
faillissement heeft als doel om het vermogen van deze bedrijven te verdelen onder de gezamenlijke 
schuldeisers. Het bedrag dat de gezamenlijke schuldeisers totaal te vorderen hebben, overstijgt echter 
veelal de waarde van het vermogen van het bedrijf. Soms hebben in de aanloop naar het faillissement 
onregelmatigheden plaatsgevonden die het faillissement hebben veroorzaakt of die het tekort in de 
boedel hebben vergroot. De maatschappelijke schade die door deze onregelmatigheden wordt 
veroorzaakt, wordt geschat op meer dan een miljard euro per jaar. De aanpak van onregelmatigheden 
rondom faillissementen staat om die reden al decennia op de agenda van de wetgever. Eind 2012 is het 
wetgevingsprogramma ‘Herijking faillissementsrecht’ aangekondigd, met fraudebestrijding als 
belangrijkste pijler. Het doel van het wetgevingsprogramma was mede om te komen tot een helder 
wettelijk kader met betrekking tot de aanpak van onregelmatigheden rondom faillissement, waarbij de 
curator wordt gezien als eerste aangewezene om onregelmatigheden te signaleren en te redresseren.  
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Vanuit de faillissementspraktijk klinkt al jaren kritiek op de wetgever die de curator de taak heeft 
opgelegd om onregelmatigheden aan te pakken. De kritiek is vooral gericht op de aanname van de 
wetgever dat de taak om onregelmatigheden aan te pakken in het verlengde ligt van de taak om in het 
belang van de gezamenlijke schuldeisers de boedel te vereffenen. Een onderzoek naar de aanpak van 
onregelmatigheden is immers niet per definitie in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. In 
sommige situaties kost het meer om onregelmatigheden te onderzoeken en te redresseren dan dat het 
oplevert, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende verhaalsmogelijkheden zijn. De kosten die gemoeid zijn 
met de aanpak van onregelmatigheden komen dan in mindering op boedelactief dat beschikbaar is voor 
de gezamenlijke schuldeisers. De aanpak van onregelmatigheden is in die situaties niet in het belang van 
de gezamenlijke schuldeisers. Bovendien wordt gesteld dat de faillissementen waarin onregelmatigheden 
een rol spelen tevens de faillissementen zijn waarin onvoldoende boedel beschikbaar is om het salaris 
van de curator te voldoen. Als er in die situaties ook geen zicht is op (voldoende) verhaalsmogelijkheden, 
dan draagt (het kantoor van) de curator de kosten voor de aanpak van onregelmatigheden. De aanpak 
van onregelmatigheden is in die situaties niet in het belang van (het kantoor van) de curator. 
 
De aanleiding voor dit onderzoek is het ontbreken van inzicht in de wijze waarop de curator 
onregelmatigheden in de praktijk aanpakt. Het gebrek aan kennis maakt dat het lastig is om de 
anekdotische kritiek vanuit de praktijk op waarde te schatten. Doel van het onderzoek is om op basis van 
belemmeringen die in de praktijk spelen bij de aanpak van onregelmatigheden door de curator te komen 
tot een aanbeveling voor een (wettelijk) systeem dat beter aansluit bij de ambitie van de wetgever om 
onregelmatigheden rondom faillissementen in te dammen. 
 
4.6 Merkenrechtzaken 

Hoofdonderzoeker: Gitta Veldt 
 
Artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Merkenrichtlijn verleent aan de merkhouder het recht om op 
te treden tegen inbreuken op zijn merk tegen een merk dat ‘gelijk is aan of overeenstemt met het merk 
en gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor 
het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat.’ Het aantonen 
van verwarringsgevaar gebeurt in de praktijk onder andere aan de hand van marktonderzoek. Het 
gebruik van marktonderzoeken in de rechtszaal is echter ook controversieel, omdat eenduidige 
handreikingen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van marktonderzoeken ontbreken en juristen 
moeite hebben met het beoordelen van de methodologische validiteit en de resultaten van 
marktonderzoek. Dit onderzoek poogt ten eerste een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het 
deels normatieve en deels empirische criterium van verwarringsgevaar in het merkenrecht door te bezien 
wat empirische bevindingen over aannames van de Europese rechter betekenen voor de invulling van dit 
criterium. Daarnaast poogt dit onderzoek ook nader inzicht te geven in het gebruik van 
marktonderzoeken in de rechtszaal en bij te dragen aan het ontwikkelen van beter inzicht voor juristen 
en mogelijk zelf nadere kwaliteitsstandaarden voor marktonderzoeken, door samen met sociale 
wetenschappers in kaart te brengen waar goed marktonderzoek aan moet voldoen.    
 
4.7 Goed werkgeverschap in relatie tot medewerkerswelzijn 

Hoofdonderzoekers: Helen Pluut en Merel Cornax  
 
Goed werkgeverschap is net als goed werknemerschap een open norm. Daarmee is het onduidelijk en 
onzeker waar werkgevers zich op dienen te richten en welke rechten (en plichten) werknemers hebben 
in dat verband. De doelstelling van dit onderzoek is om invulling te geven aan de norm goed 
werkgeverschap in relatie tot medewerkerswelzijn. 
 
Er bestaat een uitgebreide sociaalwetenschappelijke literatuur naar de invloed 
van werkgerelateerde factoren op het welzijn van medewerkers. Deze onderzoekslijn bouwt voort op het 
eerdere onderzoek van Helen Pluut naar mentaal welzijn van medewerkers en specifiek hoe werk en 
privé elkaar beïnvloeden. Voor dit interdisciplinaire, empirische onderzoek wordt gebruikgemaakt van 
sociaalwetenschappelijke inzichten over de factoren die van invloed zijn op medewerkerswelzijn. Begrip 
van eventuele discrepanties tussen waar organisaties verwacht worden zich op te richten en wat 
daadwerkelijk impact heeft in de praktijk kan handvatten bieden aan wetgevers voor het reguleren van 
gedrag van werkgevers en aanknopingspunten voor rechters bij de verdere invulling van art. 7:611 BW 
bij gedrag dat mogelijk in strijd is met goed werkgeverschap.  
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Onderdeel van deze onderzoekslijn is een onderzoeksproject naar thuiswerken. Sinds het begin van de 
COVID-19-pandemie in het voorjaar van 2020 werken veel mensen gedwongen thuis. Het ziet ernaar 
uit dat thuiswerken in de toekomst steeds meer zal blijven voorkomen. Dit brengt nieuwe uitdagingen 
met zich mee, zowel voor werknemers als werkgevers. Wat voor consequenties heeft het thuiswerken 
voor werknemers, met betrekking tot bijvoorbeeld welzijn en productiviteit? En wat betekent het om in 
tijden van massaal thuiswerken een goede werkgever te zijn? In dit onderzoek zetten we het recht en de 
realiteit naast elkaar; we vergelijken het huidige juridisch kader rondom thuiswerken met resultaten van 
tijdens de pandemie uitgevoerde empirische studies. Passen de bevindingen uit de praktijk bij het huidige 
regelkader? En zo niet, welke aanpassingen of aanvullingen zijn er noodzakelijk? Het doel van dit 
onderzoek is om tot aanbevelingen te komen voor de invulling van de norm goed werkgeverschap voor 
thuiswerkers. 
 
4.8 De invloed van regulering en cultuur op de rol van autonomie bij risicomanagement in 

organisaties 

Hoofdonderzoekers: Merel Cornax en Mark Noort 
 
Organisatierisico’s zijn de verantwoordelijkheid van werkgevers maar worden vaak beheerst door het 
gedrag van werknemers. Onderzoek laat zien dat risicogedrag en -management afhankelijk is van de 
mate waarin werknemers zich verantwoordelijk voelen. Ook is aangetoond dat dit gevoel van 
verantwoordelijkheid wordt beïnvloed door de mate waarin werknemers autonomie ervaren. Het is 
echter nog niet duidelijk in hoeverre autonomie invloed heeft op risicogedrag en op welke manier deze 
relatie onderhevig is aan individuele kenmerken en contextuele factoren. 
 
Dit project onderzoekt de mate waarin autonomie van belang is voor (het reguleren van) risicogedrag 
en de invloed van sociale oriëntatie alsook regulering en cultuur op organisatorisch en nationaal niveau. 
Het doel van dit empirisch-juridische onderzoeksproject is om bij te dragen aan de theorie en praktijk 
van risicomanagement en het vergroten van inzicht in de rol en de verantwoordelijkheid van de 
werkgever ten aanzien van het risicogedrag en -management van werknemers.  
 
4.9 Het consumentenrecht empirisch onderzocht 

Hoofdonderzoekers: Gitta Veldt en Kimia Heidary 
 
Dit project tracht juridisch relevante vragen op het gebied van consumentenrecht te beantwoorden met 
behulp van empirisch onderzoek. De onderzoekslijn richt zich op de aannames waarop het 
consumentenrecht is gestoeld, de wijze waarop het consumentenrecht in de praktijk functioneert en de 
effecten van het consumentenrecht in de praktijk. Waar liggen de juridische knelpunten bij (online) 
consumentenbescherming en hoe dienen we hiermee om te gaan, bezien vanuit een empirisch-juridisch 
perspectief? Onderdeel van deze onderzoekslijn is het opzetten van een edited volume over Empirics & 
Consumer Law.  
 
4.10 De rol van safety voice bij (on)behoorlijk bestuur 

Hoofdonderzoeker: Mark Noort 
 
Onderzoek naar veiligheidsmanagement laat zien dat safety voice (d.w.z. de mate waarin individuen hun 
zorgen over veiligheid binnen de organisatie uitspreken) een belangrijke preventieve stap is voor 
vennootschappen om onwenselijke uitkomsten, zoals ongelukken en faillissementen, te voorkomen. 
Aanbevelingen uit deze literatuur impliceren vaak stappen voor het bestuur van vennootschappen. 
Empirisch onderzoek naar safety voice zou daarom invulling kunnen geven aan het concept 
‘onbehoorlijk bestuur’ (art 2:9 BW) dat binnen het Nederlands recht de mogelijkheid biedt voor het 
aansprakelijk stellen van bestuurders van vennootschappen (art 2:9 BW lid 2). Echter, het blijft 
onduidelijk in hoeverre empirisch onderzoek naar safety voice invulling kan geven aan (kennelijk) 
behoorlijk bestuur uit art 2:9 BW, doordat i) empirisch onderzoek naar safety voice de juridische 
implicaties van onderzoeksresultaten onvoldoende heeft geëvalueerd en ii) juridisch onderzoek geen 
rekenschap heeft gegeven van de empirische inzichten op het gebied van safety voice bij het invulling 
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geven aan art 2:9 BW. Deze onderzoekslijn onderzoekt daarom in hoeverre art 2:9 BW ingevuld moet 
worden om aan te sluiten bij onderzoek naar de rol van bestuur bij het bevorderen van safety voice. 
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5. Output 
 
5.1 Wetenschappelijke publicaties 

- Graaf T.J. de & Veldt G.M. (2021). Productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI. Nederlands 
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- Vandenbroucke S.E.M. (2021). Transparency and information: Factors needed to promote 
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- Heidary K. & Custers B.H.M. (2021). Online prijsdiscriminatie: Algoritmische 
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consumentenbescherming. Nederlands Juristenblad 96(30), 2507-2513 (NJB 2021/2282).  
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Strohmaier N., Bystranowski P., Dolinina K., Janik B., Keo S., Lauraityt E., Liefgreen 
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- Veldt G.M. (2021). Proefschrift: drie stellingen - Europese productnormen en privaatrechtelijke 
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https://hdl.handle.net/1887/3247681 

- Rotshuizen E.J., Pluut H. & Boom W.H. van (2021). Factoren die een rol spelen bij het denken 
over rechtvaardige verdeling van vermogen en inkomen: Een surveyonderzoek onder de 
Nederlandse bevolking. Mens en Maatschappij, 96, 91-114. 
https://doi.org/10.5117/MEM2021.1.005.ROTS 

- Strohmaier N., Adriaanse J.A.A., Van den Bos K. & Pluut H. (2021), Similarity bias in credit 
decisions for entrepreneurs on the brink of bankruptcy, Journal of Applied Social Psychology, 51, 
683-697. https://doi.org/10.1111/jasp.12775 

- Strohmaier N., Pluut H., Bos K. van den, Adriaanse J.A.A. & Vriesendorp R.D. (2020). Hindsight 
bias and outcome bias in judging directors’ liability and the role of free will beliefs. Journal of 
Applied Social Psychology, 51, 141-158. https://doi.org/10.1111/jasp.12722 

- Mennens A.M. & Pool J.M.W. (2020). Flattening the insolvency curve: Het voorkomen van 
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Insolventierecht, (3), 135-152. 

- Overduin J.H. & Pool J.M.W. (2020). De curator in de spagaat: Tussen Nederlandse 
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- Jong E.R. de, Strohmaier N., Boom W.H. van & Giesen I. (2020). Rechterlijke motiveringsstijlen 
en maatschappelijke acceptatie van uitspraken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 42, 
312-324. 

- Boom W.H. van (2020). Privaatrecht en markt. Den Haag: Boom Juridisch. 
- Boom W.H. van, Rest J.I. van der, Bos C. van den & Dechesne M. (2020). Consumers beware: 

Online personalized pricing in action! How the framing of a mandated discriminatory pricing 
disclosure influences intention to purchase. Social Justice Research, 33, 331-351. 
https://doi.org/10.1007/s11211-020-00348-7 

- Veldt G.M. (2020). De betekenis van Europese productnormen voor privaatrechtelijke 
normstelling. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, (1), 30-45. 

 Winnaar Meijersprijs en Van Wersch Springplankprijs 
- Broekema M.J.R., Strohmaier N., Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (in press). Are business 

valuators biased? A psychological perspective on the causes of valuation disputes. Journal of 
Behavioral Finance. https://doi.org/10.1080/15427560.2020.1821687 

- Pool J.M.W. & Peeters M.C.J. (2019). KPNQwest: Lessen over het belang van een 
oorzakenonderzoek in complexe faillissementen. Interview met curator mr. Marcel Windt over 
het faillissement van KPNQwest. Tijdschrift voor Insolventierecht, 6, 323-331. 
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5.2 Proefschriften 

- Strohmaier N. (1 July 2020), Making sense of business failure: A social psychological perspective 
on financial and legal judgments in the context of insolvency (PhD thesis. Institute of Tax Law 
and Economics, Leiden Law School) Meijers-reeks no. MI-349. Supervisor and co-supervisor: 
Adriaanse J.A.A., Pluut H. 

- Veldt G.M. (10 juni 2020), Europese productnormen en privaatrechtelijke 
normstelling (Dissertatie. Institute of Private Law , Faculty of Law, Leiden University). 
Promotor(en): Snijders, H.J. 

- Veldt G.M. (2020). Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling (Recht en Praktijk 
nr. CA22) (diss. Leiden). Deventer: Wolters Kluwer.  

- Broekema M.J.R. (1 April 2020), Cognitive bias in the judgment of business valuations and 
valuators: How systematic patterns of irrationality affect entrepreneurs, legal professionals and 
business valuators (PhD thesis. Institute of Tax Law and Economics, Leiden Law School) 
Meijers-reeks no. MI-339. Supervisor and co-supervisor: Rest J.I. van der, Zwan P.W. van der. 

 
5.3 Publicaties over Empirical Legal Studies 

- Pannebakker E.S., Pluut H., Voskamp S. & De Zanger W. (geaccepteerd). Empirical Legal 
Studies in the law school curriculum in the Netherlands. What is the state of the art and where 
do we go from here? The Law Teacher.   
Pluut H., Pool J.M.W., Strohmaier N. & Veldt G.M. (2021). Statistiek in het rechtencurriculum: 
Nut en noodzaak. Ars Aequi, 70, 87-91. 

- Pannebakker E.S., Pluut H., Voskamp S. & De Zanger W. (2021). Empirical Legal Studies in het 
juridisch onderwijs: Waar staat Nederland en hoe nu verder? Recht der Werkelijkheid, (1), 67-87. 

 
5.4 Rapporten 

- Koster H., Groot C. de, Verdoes T.L.M., Lycklama à Nijeholt M.P., Nijland J., Jansen A.C., 
Strohmaier N. & Rijsenbilt J.A. (2021). Versterking Verantwoordingsketen: Een 
wetenschappelijk onderzoek naar de versterking van de verantwoordelijkheid van 
gecontroleerde entiteiten zelf rondom de accountantscontrole en de jaarverslaggeving (Afdeling 
Ondernemingsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Universiteit 
Leiden. 

- Veldt G.M. & Boom W.H. van (2020), Country report of the Netherlands. In: Alleweldt F. & 
Kara S. (Eds.) Study for the preparation of an Implementation Report of the General Product 
Safety Directive. Final report, part 2: Country reports. Brussels: European Commission. 232-
251. 

- Pannebakker E.S., Voskamp S., Zanger W.S. de & Pluut H. (2020), Onderweg naar morgen – 
een inventarisatie van empirische onderzoeksmethoden in juridisch onderwijs. Rapport t.b.v. de 
Stimuleringsactie Empirical Legal Studies fase II (dossiernummer SGWDB-2018) (Coherent 
Privaatrecht, Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden & Universiteit Utrecht): Platform 
Empirical Legal Studies. 

 
5.5 Blogs en media/populariserend 

- H. Pluut (2021), interview over het grote thuiswerkexperiment. In C. Boin, Plots stond het Leidse 
leven stil. Uitgeverij Verse Lucht. 

- M. Noort, ‘The experience of high-risk industries isn’t necessarily useful post-COVID’, LSE 
COVID 19 Blog, 2 maart 2021. 

- H. Pluut, ‘Gezonde leefstijl: Een gedeelde verantwoordelijkheid’, Healthy University Blog, 16 
februari 2021. 

- N. Strohmaier & W.H. van Boom, ‘Beïnvloedt de motiveringsstijl de maatschappelijke acceptatie 
van rechtspraak?’, Leiden Law Blog, 22 januari 2021. 

- H. Pluut, interview over thuiswerken in het Leidsch Dagblad. In W. Simons, Welkom in de 
thuisgevangenis, 13 januari 2021. 

- K. Heidary (2020), ‘E-commerce and consumer data: Is regulation needed?’, Leiden Law Blog, 3 
december 2020. 

- S.E.M. Vandenbroucke (2020), ‘Uyghur forced labour: Who will take a stand?’, Leiden Law Blog, 
24 november 2020. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_en
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
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- S.E.M. Vandenbroucke & R. Maurel, ‘Le monde d'après nécessite d'inventer une éthique 
mondiale des affaires’, Huffington Post, 19 juni 2020. 

- J.M.W. Pool & A.M. Mennens, ‘Flattening the insolvency curve.’ Leiden Law Blog, 26 mei 2020.  
- J.M.W. Pool & A.M. Mennens, ‘Flattening the insolvency curve: Het voorkomen van onnodige 

coronafaillissementen door wijziging van het Nederlandse insolventierecht?’ Corporate Finance 
Lab: Legal Aspects of Corporate Finance and Insolvency, 21 mei 2020. 

- J.M.W. Pool, ‘Early warning and the restructuring directive: Could directors learn from 
insolvency practitioners?’, Leiden Law Blog, 4 juli 2019. 

- N. Strohmaier, ‘Miljoenendans faillissement Imtech voer voor psychologen’, Financieel Dagblad, 
6 februari 2019. 

5.6 Presentaties  

- J.M.W. Pool, Sustainable liquidation: Pluralism of interests in insolvency proceedings. Presentatie 
op het internationale jaarcongres van INSOL Europe (Academic Forum), Dublin, 4 maart 2022.  

- K. Heidary & J. I. van der Rest, Online pricing, reclame en handelspraktijken. Presentatie bij 
Leiden Law Lunch Intellectuele Eigendom, 1 december 2021. 

- J.M.W. Pool, Insolventiespecial: Het mobile services-arrest. Optreden in podcastaflevering van de 
Leidse Noot van de afdeling Burgerlijk Recht, Universiteit Leiden, 29 november 2021. 

- H. Pluut, Multilevel analysis: Researching daily life. Presentatie in de reeks Empirical Methods in 
Legal Research, Universiteit Leiden, 18 november 2021. 

- J.M.W. Pool, Artificial Intelligence and Insolvency Investigations. Panelpresentatie bij 
International Insolvency Institute’s NextGen Program Annual Conference (New York) – NYC 
Conference Academic, 20 oktober 2021. 

- G.M. Veldt, Empirische dilemma’s bij het gebruik van marktonderzoek in IE-zaken. Presentatie op 
het studentencongres ‘Empirisch-juridisch onderzoek en het Privaatrecht’, Universiteit Leiden, 
1 oktober 2021. 

- J.M.W. Pool, How to get away with… faillissementsfraude? Presentatie op het studentencongres 
‘Empirisch-juridisch onderzoek en het Privaatrecht’, Universiteit Leiden, 1 oktober 2021. 

- S.E.M. Vandenbroucke, Legislative updates on corporate mandatory due diligence. Presentatie bij 
webinar ‘Actualité international et européenne de l’éthique des affaires: Perspectives juridiques’, 
21 juni 2021. 

- K. Heidary, An empirical legal investigation of online price discrimination. Presentatie bij het 
jaarlijkse eLaw Research Colloquium, Universiteit Leiden, 18 december 2020. 

- K. Heidary, An empirical legal investigation of online price discrimination. Presentatie op de 
conferentie ‘Law & Impact’ van Dalhousie Law Graduate Society, 21 mei 2021. 

- N. Strohmaier, Judging in hindsight: Outcome effects in directors’ liability judgments. Presentatie 
bij INSOL Early Research Academics (ERA), 12 mei 2021. 

- J.M.W. Pool, Assessing directors’ liability: An empirical approach. Presentatie bij Younger 
Academic Network of Insolvency Law (YANIL) Empirical Legal Research seminar [online], april 
2021. 

- S. Vandenbroucke, Impact of companies’ ethical reputation on its investors. Presentatie bij webinar 
‘Le Droit International des Investissements au Prisme de l’Ethique’ van Université de 
Bourgogne, 26 maart 2021. 

- J.M.W. Pool, Introduction to Empirical Legal Research. Presentatie op de Conference of the Dutch 
Platform for Empirical Legal Studies [online], 5 februari 2021. 

- K. Heidary, Exploring online price discrimination in the light of EU data protection law.  Optreden 
in podcastaflevering van de podcast The Law of Tech van de afdeling eLaw, Universiteit Leiden, 
25 januari 2021. 

- J.W.M. Pool & N. Strohmaier, Judging in hindsight: Outcome effects in directors’ liability 
judgments. Presentatie bij eindejaarsseminar Empirical Legal Studies, Universiteit Leiden, 11 
december 2020. 

- H. Pluut, COVID-19, thuiswerken en de gevolgen voor het welzijn van werknemers. Presentatie bij 
de Vereniging voor Ambtenaar en Recht, 3 november 2020. 

- N. Strohmaier, Are morally bad agents more culpable? Effects of moral character on mental state 
ascriptions and legal judgments. Presentatie op European Experimental Philosophy Conference, 
19-21 juni 2020. 



18 
 

- J.M.W. Pool, De curator en het beoordelen van bestuurshandelen: Een empirische analyse. Jaarlijks 
symposium Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (Notarieel) Ondernemingsrecht, 
Amsterdam, 17 januari 2020. 

- N. Strohmaier, Psychology for Lawyers. Presentatie voor J.F.V. Grotius, Universiteit Leiden, 2 
december 2019. 

- J.M.W. Pool, De curator en het beoordelen van bestuurshandelen: Een mixed methods approach. 
Presentatie op het congres ‘Synergie tussen ELS en klassiek juridisch onderzoek’, Universiteit 
Leiden, 22 november 2019. 

- N. Strohmaier, De psychologie van turnaround management. Presentatie bij Turnaround 
Management Association (TMA), 13 november 2019. 

- N. Strohmaier & W.H. van Boom, Achteraf is het makkelijk praten. Presentatie bij netwerkevent 
van WIJ Advocaten, 5 november 2019. 

- H. Pluut & E.J. Rotshuizen, Factoren die een rol spelen bij het denken over rechtvaardige 
vermogenverdeling. Presentatie bij het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law 
(Ucall), Universiteit Utrecht, 29 oktober 2019. 

- N. Strohmaier, De psychologie van het bereiken van een overeenkomst. Presentatie bij de seminar 
‘Lost de WHOA de (retail) crisis op?’, georganiseerd door WHOA Business Rescue Team 
(WBRT), Amsterdam, 17 oktober 2019. 

- N. Strohmaier, Judging mens rea of directors in the twilight zone: The role of outcome severity and 
moral character. Presentatie op XXIX IVR World Congress: Dignity, Democracy, Diversity 
(track: Judicial Decision Making: Integrating Empirical and Theoretical Perspectives), 
University of Lucerne, Zwitserland, 7-13 juli 2019. 

- J.M.W. Pool, Panel: uitdagende insolventievraagstukken en bestuurdersaansprakelijkheid. Leiden 
Law School Research Conference voor de midtermevaluatie Coherent Privaatrecht, Leiden, 28 
juni 2019 

- N. Strohmaier, Judging in hindsight: Outcome effects in directors’ liability judgments. Presentatie 
op jaarlijkse Thorbecke-dag in samenwerking met KU Leuven, Universiteit Leiden, 5 april 2019. 

- J.M.W. Pool, The bankruptcy trustee’s perspective on directors’ duties in the vicinity of insolvency: 
An empirical approach. Presentatie bij het Academics Colloquium van INSOL International, 
Singapore, 1 april 2019.  

- J.M.W. Pool, The enforcement of directors’ duties in the vicinity of insolvency. Posterpresentatie bij 
de PhD-workshop georganiseerd door de St. Bob Wessels Insolvency Law Collection, Leiden, 1 
maart 2019  

 Prijs voor beste posterpresentatie 
 
5.7 Cursussen 

- J.M.W. Pool, Actualiteiten ondernemingsrecht- en vennootschapsrecht, juridisch PAO, 
Universiteit Leiden, 6 november 2021.  

- J.M.W. Pool, Workshop: De curator en het beoordelen van bestuurshandelen – de rol van de 
rechtbank en de rechter-commissaris. Inhouse-cursus voor de rechtbank Den Haag, 5 november 
2019. 

- J.M.W. Pool, Ondernemingsrecht / Corporate Governance, juridisch PAO, Universiteit Leiden, 17 
en 24 september 2021. 

- J.M.W. Pool, Masteropleiding Certified Trust Officer (MOCTO) – onderdeel Governance, juridisch 
PAO, Universiteit Leiden, 20 september 2019. 

- J.M.W. Pool, Leiden revisited: Actualiteiten Bestuurdersaansprakelijkheid en de rol van de curator, 
juridisch PAO, Universiteit Leiden, 30 augustus 2021. 

- J.M.W. Pool, Actualiteiten ondernemingsrecht- en vennootschapsrecht, juridisch PAO, 
Universiteit Leiden, 19 mei 2021. 

- J.M.W. Pool, Besturen in financiële moeilijkheden, juridisch PAO, Universiteit Leiden, 9 oktober 
2020. 

- J.M.W. Pool, Besturen in financiële moeilijkheden, inhouse-cursus van vier middagen bij een 
(middel)groot advocatenkantoor te Den Haag, 2021.  

- J.M.W. Pool, Insolventiemaatregelen en corona, juridisch PAO, Universiteit Leiden, 19 mei 2020. 
- J.M.W. Pool, Actualiteiten ondernemingsrecht- en insolventierecht, juridisch PAO, Universiteit 

Leiden, 7 november 2019. 
- J.M.W. Pool, Masteropleiding Certified Trust Officer (MOCTO) – onderdeel Aansprakelijkheid, 

juridisch PAO, Universiteit Leiden, 27 september 2019. 
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- J.M.W. Pool, Masteropleiding Certified Trust Officer (MOCTO) – onderdeel Governance, juridisch 
PAO, Universiteit Leiden, 20 september 2019. 

- G.M. Veldt, Actualiteiten verbintenissenrecht, juridisch PAO, Universiteit Leiden, december 
2021. 
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6. Onderzoeksbijeenkomsten  

De onderzoeksgroep organiseert de ELS lab meetings en in samenwerking met Conflictoplossende 
Instituties de reeks ‘Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek’. Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld om geïnteresseerden op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met empirisch-
juridisch onderzoek, hen te informeren over het project Empirical Legal Studies op de faculteit en hen 
uit te nodigen om onderdeel te worden van het platform dat het ELS Lab biedt. Andere 
onderzoeksbijeenkomsten vinden plaats in het kader van zogenaamde ELS topic groups. 
 
6.1 Online sessies ‘Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek’ 
De sessies Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek beogen geïnteresseerden in staat 
te stellen een empirisch component toe te voegen aan een eigen onderzoekslijn. Ze bieden gelegenheid 
onderzoeksvaardigheden uit te breiden en meer inzicht te krijgen in de rol die empirische methoden 
kunnen spelen bij het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek. De voertaal van de sessies was in de 
meeste gevallen Engels. Deze reeks is georganiseerd in samenhang met het Leiden Law Methods Portal 
(zie 6) onder leiding van Maartje van der Woude. Hieronder vindt u het overzicht van de verschillende 
kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden die de revue zijn gepasseerd. 
 

- Systematisch literatuuronderzoek – Marnix Snel, University of Curaçao en Tilburg University 
(28 mei 2020) 

- Natuurlijke taalverwerking – Arthur Dyevre, KU Leuven (25 juni 2020) 
- Process tracing – Simone Schroff, University of Plymouth (27 augustus 2020)  
- Online veldwerk – Nadia Sonneveld, Universiteit Leiden (24 september 2020)   
- Kwantitatief jurisprudentieonderzoek – Jaap Baaij, Universiteit Leiden (26 oktober 2020)  
- Interviews – Yannick van den Brink en Katrien Klep, Universiteit Leiden (26 november 2020)  
- Participant observation – Danielle Chevalier, Universiteit Leiden (17 december 2020)  
- Vignetten – Mirande Boone, Universiteit Leiden (4 februari 2021) 
- Assessing women’s access to justice – Teresa Marchiori, American University/ WIEGO) (25 

februari 2021) 
- Reflexivity – Njoki Wamai, United States International University Africa (25 maart 2021) 
- Survey research – Gilat Bachar, Villanova University Charles Widger School of Law en Stanford 

University (28 april 2021) 
- Indigenous epistemology – Ifesinachi Okafor-Yarwood, University of St Andrews (28 mei 

2021) 
- Case study research – Nkatha Kabira, University of Nairobi en Stellenbosch Institute of 

Advanced Studies (27 juni 2021) 
- Focus groups – Faith Simiyu, Cardiff University/SOKLaw (30 september) 
- Longitudinal research settings – Peter van der Zwan, Universiteit Leiden (29 oktober 2021) 
- Multilevel analysis: Researching daily life – Helen Pluut, Universiteit Leiden (18 november) 

 
6.2 ELS lab meetings 

Het Empirical Legal Studies Lab @Leiden heeft in deze periode drie reeksen van ELS lab meetings 
georganiseerd, onder leiding van Kimia Heidary en Sarah Vandenbroucke. De lab meetings zijn gericht 
op onderzoekers die geïnteresseerd zijn in empirisch-juridisch onderzoek. De sessies beslaan een breed 
scala aan empirische onderzoeksmethoden en ELS-gerelateerde onderwerpen. Iedereen is welkom om 
deel te nemen, ongeacht hun ervaring met empirisch-juridisch onderzoek. De voertaal van de sessies is 
Engels. Elke reeks bestaat uit een Lunch & Learn, een Journal Club en een Work in Progress Session.  
 
Lunch & Learns zijn informele, interactieve sessies waarin we met elkaar in gesprek gaan over het belang 
en de uitdagingen van empirisch-juridisch onderzoek. Deze sessies bieden de mogelijkheid om ideeën en 
ervaringen te delen over het doen van empirisch-juridisch onderzoek en te leren van peers. 
 

- 12 maart 2021: Law in the books versus law in action 
- 7 mei 2021: From fact to norm 
- 21 oktober: From legal scholar to empirical legal scholar 

 
 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/agenda/2020/05/empirische-methoden-in-rechtswetenschappelijk-onderzoek---systematisch-literatuuronderzoek?_ga=2.212060055.220770730.1588834689-934415329.1588834689&cf=rechtsgeleerdheid
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/agenda/2020/06/empirische-methoden-in-rechtswetenschappelijk-onderzoek---natuurlijke-taalverwerking?cf=rechtsgeleerdheid
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/agenda/2020/09/empirische-methoden-in-rechtswetenschappelijk-onderzoek---online-veldwerk?cf=rechtsgeleerdheid
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/agenda/2020/10/empirische-methoden-in-rechtswetenschappelijk-onderzoek---kwantitatief-jurisprudentieonderzoek?cf=rechtsgeleerdheid
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/agenda/2020/11/empirische-methoden-in-rechtswetenschappelijk-onderzoek---interviews?cf=rechtsgeleerdheid
https://www.staff.universiteitleiden.nl/events/2020/12/empirical-methods-in-legal-research-participant-observation
https://risweb.st-andrews.ac.uk/portal/en/persons/ife-okaforyarwood(be63b795-88de-4068-86b8-6d39e3a1ce2b).html
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Tijdens de Work in Progress Sessions worden presentaties over lopend onderzoek gegeven. Deze 
presentaties kunnen betrekking hebben op iedere fase van het onderzoeksproces: van een initieel idee en 
onderzoeksdesign tot het schrijven van het artikel. Deze sessies lenen zich bij uitstek voor het verkrijgen 
van feedback op onderzoeksideeën en suggesties over hoe de methodologie verbeterd zou kunnen 
verbeteren. 
 

- 16 april 2021: “Pride or Prejudice? The biasing effect of character evidence in legal proceedings” 
door Niek Strohmaier 

- 18 juni 2021: “To discriminate or not to discriminate? Company perspectives on online price 
discrimination” door Kimia Heidary 

- 12 november 2021: “The biasing effect of character evidence in legal decision making and 
procedural justice” door Niek Strohmaier en Sofia de Jong 

 
Journal Clubs zijn sessies waarin we empirisch-juridische artikelen bespreken, waarbij we de 
methodologie proberen te doorgronden of de rol van reviewer aannemen en de in het artikel toegepaste 
methodologie kritisch onder de loep nemen om er lessen uit te trekken. 
 

- 26 maart 2021: Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A 
construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 386-400. 

- 28 mei 2021: Burrell, R. & Weatherall, K. (2018). Towards a New Relationship Between 
Trademark Law and Psychology, Current Legal Problems, 771, 87-118. 

- 3 december 2021: Shosha N.P. Wiznitzer (2021) “Defensieve dokters? Een juridisch-empirisch 
onderzoek naar de invloed van het medisch aansprakelijkheidsrecht op het professionele 
handelen van zorgverleners”, BoomJuridisch. 

 
6.3 Topic group op global governance gap 

Sarah Vandenbroucke heeft in februari 2021 de Global Governance Gap-groep opgericht.  
Deze topic group is gericht op het aanmoedigen van interdisciplinaire discussies over internationaal 
opererende multinationals en dan met name de bestaande lacunes in de regelgeving als gevolg van een 
gebrek aan staatssamenwerking in de context van globalisering. Wetenschappers uit verschillende vak- 
en rechtsgebieden, zoals bedrijfswetenschappen, belastingrecht, strafrecht en mensenrechten, nemen 
deel aan de topic group om hun licht te laten schijnen op de zogenaamde global governance gap.  
 
Sarah was bovendien hoofdaanvrager van de seed grant ‘Global Transformations and Governance 
Challenges Initiative’, ingediend in november 2021. Hoewel de beursaanvraag niet is gehonoreerd, 
vormt het voorstel een waardevolle stap richting een interdisciplinaire samenwerking op dit onderwerp 
met onderzoekers van andere faculteiten van de Universiteit Leiden. 
 
6.4 Eindejaarsseminar 2020 

Op vrijdag 11 december 2020 vond het eindejaarsseminar van Empirical Legal Studies plaats. Via dit 
seminar konden collega’s en andere geïnteresseerden op een laagdrempelige manier meer te weten 
komen over het toepassen van empirische onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap. 

Na het welkomstwoord van Helen Pluut werd het seminar afgetrapt door Jouke Tegelaar, promovenda 
bij Financieel Recht. Zij begon met een presentatie getiteld ‘Experimenteel onderzoek naar een 
eenvoudiger verklaringsformulier bij derdenbeslag’. Jouke gaf met haar presentatie aan op welke manier 
empirisch onderzoek antwoorden kan geven op juridische vraagstukken. Via een persoonlijke ervaring 
met een derdenbeslag werd zij geconfronteerd met de ingewikkelde formulieren die daarmee gepaard 
gaan. In het kader van ‘dit kan beter’ heeft zij met Willem van Boom een experiment opgestart. Via dit 
experiment hebben zij de ervaringen bij het lezen en invullen van alternatieve formulieren gemeten. Hun 
bevindingen en aanbevelingen hebben zij beschreven in een artikel voor NJB. Een mooi succesverhaal, 
want de aanbevelingen zijn grotendeels opgevolgd in een wetswijziging. 

Daarna volgde een duo-presentatie van promovenda Jessie Pool en universitair docent Niek Strohmaier, 
die allebei empirisch onderzoek doen binnen het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Jessie gaf aan de 
hand van haar eigen kwalitatieve onderzoek naar de rol van de curator bij het signaleren en redresseren 
van onregelmatigheden in faillissementen een aantal praktische tips voor het doen van interviews.  
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Niek ging in op het fenomeen hindsight bias. Zijn kwantitatieve onderzoeksresultaten tonen aan dat 
juridische professionals zich laten beïnvloeden door uitkomstinformatie bij het beoordelen van het 
gedrag en functioneren van bestuurders in zwaar weer. 
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7. Leiden Law Methods Portal 
 
Aan de Leiden Law School is een Engelstalig methods portal beschikbaar dat gericht is op het inzichtelijk 
maken van de verschillende fasen van empirisch-juridisch onderzoek en in het bijzonder op het hoe en 
waarom van verschillende onderzoeksmethoden om vraagstukken over de totstandkoming, toepassing 
en doorwerking van recht en regels empirisch te onderzoeken. De verschillende fases van de empirische 
cyclus die onderscheiden worden, zijn het ontwerpen van je onderzoek, het verzamelen van data, het 
analyseren van data en het opschrijven van je resultaten. 

Het doel van het methods portal is om een eerste aanknopingspunt voor onderzoek te zijn voor junior en 
senior onderzoekers die vragen hebben over empirisch-juridisch en interdisciplinair onderzoek. Het 
portal biedt informatie die toegespitst is op het doen van onderzoek waarin het recht centraal staat. Op 
dit moment bevat het entries die een eerste inleiding geven tot verschillende onderzoeksmethoden en 
tools, inclusief beknopte literatuurlijsten. Ook is er een database van experts opgenomen die bestaat uit 
collega’s van Leiden Law School die (beginnende) onderzoekers kunnen benaderen met vragen over 
specifieke onderdelen van het doen van empirisch-juridisch onderzoek (bijvoorbeeld onderzoeksdesign, 
bepaalde vormen van dataverzameling en publicatiestrategie). 

Het Leiden Law Methods Portal is een gezamenlijke inspanning van het Van Vollenhoven Instituut en 
het sectorplanproject Empirical Legal Studies. Met dank aan collega’s van de gehele faculteit breidt het 
methods portal gestaag uit.  

 

  

https://www.leidenlawmethodsportal.nl/
https://leidenlawmethodsportal.nl/
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8. Communicatie en outreach 

8.1 First aid kit for doctrinal legal scholars 

Vaak leven er veel interessante ideeën bij doctrinaire juridische wetenschappers voor empirisch 
onderzoek, maar ervaren zij drempels om deze ideeën in de praktijk te brengen. Gitta Veldt en Merel 
Cornax hebben deze ietwat ludieke infographic ontwikkeld. Wij willen als lab uitdragen dat we kunnen 
helpen eventuele drempels te overwinnen, kunnen ondersteunen bij het onderzoeksdesign en contact 
kunnen leggen met wetenschappers uit andere disciplines.  
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8.2 Presentaties bij vakgroepen 

Als leden van het ELS Lab doen wij zelf empirisch-juridisch onderzoek, maar wij treden ook op als 
ambassadeurs van ELS en bieden een platform voor samenwerking. Gitta Veldt heeft presentaties 
verzorgd bij de onderzoeks- en jurisprudentiebijeenkomsten van verschillende vakgroepen om de 
collegajuristen daar te informeren over het project Empirical Legal Studies en de vragen en behoeften 
die er leven te inventariseren.  
 

- 21 september 2021: Staats- en Bestuursrecht 
- 23 juni 2021: Europa Instituut 
- 30 april 2021: Instituut voor Privaatrecht 

 
Sarah Vandenbroucke presenteert bovendien geregeld bij de afdeling Sociaal Recht. 
 
8.3 Zichtbaarheid op social media en via andere kanalen 

Om meer bekendheid te genereren voor ELS@Leiden is een communicatieplan opgesteld en zijn er logo’s 
ontworpen. Er bestaat een webpagina van Empirical Legal Studies op de website van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. We delen updates via en e-news en de facultaire nieuwsbrief voor medewerkers, via 
de facultaire nieuwbrief voor promovendi en via de nieuwsbrief van het onderzoeksprogramma 
Coherent Privaatrecht.  
 
Sinds 2021 hebben we een LinkedIn-pagina en een eigen nieuwsbrief, de ELS Bulletin.  

  

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/empirical-legal-studies
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws?faculty=law
https://www.linkedin.com/company/75757169
https://mailchi.mp/55efd853e908/els-bulletin-5275922
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9. Onderwijs 

9.1 Inventarisatie en perspectiefbijdrage 

De Leidse onderzoekers Helen Pluut, Ekaterina Pannebakker en Stijn Voskamp hebben samen met 
Wouter de Zanger een uitgebreide inventarisatie verricht naar de ELS-vakken die worden aangeboden 
aan Nederlandse rechtenfaculteiten. Dit heeft geresulteerd in een open access onderzoeksrapport en twee 
wetenschappelijke artikelen (nationaal en internationaal) van onze hand (zie 4.3).  
 
Wij dragen bij aan de discussie over de rol van empirie in de juridische opleiding. Zo schreven de leden 
van het coördinatieteam (zie 2.2) een perspectiefbijdrage in Ars Aequi over het nut en de noodzaak van 
statistiek in het rechtencurriculum. 
 
9.2 ELS in het curriculum 

Er is aldus evidence-based vastgesteld wat de stand van zaken is als basis voor vervolgstappen in de verdere 
doorontwikkeling van ELS-onderwijs aan de Nederlandse rechtenfaculteiten. We werken aan een 
onderwijsvisie over welke empirische vaardigheden op welk niveau zouden moeten worden onderwezen. 
Met deze onderwijsvisie zullen we verkennen hoe ELS kan worden verankerd in het facultair 
onderwijsbeleid.   
 
Aan de Universiteit Leiden komt het speerpunt al op verschillende plekken terug. Op bachelorniveau 
wordt het honoursvak ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’ aangeboden, voorheen een 
voornamelijk rechtstheoretisch vak dat door inzet van de leden van het ELS Lab is omgevormd tot een 
boegbeeld van empirisch-juridisch methodenonderwijs. Het vak leert studenten over empirisch 
onderzoek naar de uitwerking van het recht en bekijkt dit vanuit interdisciplinair perspectief. Niek 
Strohmaier is vakcoördinator. In 2021-2022 verzorgden verschillende leden van het ELS Lab een 
gastcollege, waar zij ingingen op hun eigen onderzoek en de empirische methode die zij daarbij hanteren. 
Zo vertelden Kimia Heidary en Jessie Pool over het gebruik van interviews in hun onderzoek, Niek 
Strohmaier over de experimentele methode, Helen Pluut over surveyonderzoek en Sarah 
Vandenbroucke (met Jaap Baaij) over kwantitatieve tekstanalyse. 
 
De master Law & Society is een uitstekend voorbeeld van ELS-onderwijs. Daarnaast worden bij het 
mastervak ‘ILS – Ondernemingsrecht en Insolventierecht’ studenten actief onderwezen in 
onderzoeksvaardigheden door het schrijven van een (mogelijk empirisch) onderzoeksplan. Hier wordt 
onder andere het boek van Kees van den Bos (Universiteit Utrecht) ‘Inleiding empirische 
rechtswetenschap’ als literatuur voorgeschreven.  
 
De promovendi-opleiding en het pre-PhD-programma bieden onderwijs op het gebied van ELS, zoals 
de vakken ‘Quantitative Empirical Research Methods in Law’ en ‘Qualitative Empirical Research 
Methods in Law’. 
 
9.3 Onderzoeksstages HC Law  

Een van de onderdelen van het extracurriculaire programma van Honours College Law is dat de 
studenten op enigerlei wijze worden betrokken bij facultair wetenschappelijk onderzoek van 
medewerkers. Jessie Pool, Niek Strohmaier, Mark Noort, Merel Cornax en Helen Pluut hebben in de 
afgelopen periode studenten van het Honours College Law als onderzoeksassistenten mee laten draaien 
in hun empirische onderzoeksprojecten. Op deze manier hebben de studenten kennis kunnen maken 
met dergelijk onderzoek, gezien en meegemaakt hoe zich dat voltrekt, daaraan deelgenomen en 
bijdragen geleverd en dienaangaande een leerproces doorgemaakt.  
 
Studenten hebben een bijdrage geleverd aan onderstaande projecten: 

- Empirisch onderzoek naar de handhaving van bestuursnormen door de curator 
- Bestuurdersaansprakelijkheid en het voorkomen van een faillissement  
- Thuiswerken en arbeidsrecht 
- Het impliciete curriculum 
- The influence of moral intuitions on the interpretation of legal texts and legal judgments 

 

https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/handle/1887/136473
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9.4 Gastcolleges 

 
- N. Strohmaier, Empirisch Onderzoek naar het Recht (ELS): Een psychologische benadering. 

Honours College Law ‘Onderzoek naar Recht in de Samenleving’ (coördinator Bruno Braak), 
10 november 2020.  

 
Gastdocent Niek Strohmaier vertelt over de geschiedenis en meerwaarde van (interdisciplinair) 
empirisch onderzoek naar het recht en zijn eigen onderzoek op het snijvlak van psychologie en recht. In 
zijn onderzoek focust Niek Strohmaier zich met name op de oordeelsvorming en besluitvorming van 
zowel advocaten als rechters, met name in de context van ondernemingsrechtelijke geschillen (bijv. 
bestuurdersaansprakelijkheid). In hoeverre zijn juristen in staat om uitsluitend naar de feiten te kijken 
en op objectieve wijze tot een conclusie te komen? Is het mogelijk dat menselijke denkfouten en 
vooringenomenheden (cognitieve biases) het denkproces van de jurist op oneigenlijke wijze 
beïnvloeden?   
 

- H. Pluut, Analyse en evaluatie: Van data naar conclusies. Honours College Law ‘Onderzoek naar 
Recht in de Samenleving’ (coördinator Bruno Braak), 8 december 2021.  

 
Gastdocent Helen Pluut vertelt over haar onderzoek naar bepaalde facetten van de COVID-pandemie: 
thuiswerken, de vervaging van grenzen tussen werk en privé, en hoe dat leefstijl en welzijn van 
werknemers beïnvloedt. Helen is organisatiepsychologe en doet kwantitatief onderzoek. Aan de hand 
van haar eigen onderzoek bespreekt ze de verschillende fasen van de empirische cyclus en gaat ze in op 
het toetsen van hypotheses en hoe conclusies te trekken op basis van data. 
 

- M.M. Cornax, Introduction to Empirical Legal Studies. Legal Methods Lab (coördinator Joris 
Larik), Leiden University College, 9 maart 2021.  

 
In dit gastcollege gaf Merel Cornax een introductie over Empirical Legal Studies. Waarom hebben de 
rechtswetenschappen en empirisch onderzoek elkaar nodig? Op welke gebieden kunnen zij elkaar 
aanvullen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wetenschappen goed samenwerken?  
 
9.4 Studentenconferentie 

Op 1 oktober 2021 organiseerde Gitta Veldt en Jessie Pool namens ELS@Leiden een congres voor 
masterstudenten van de afstudeerrichtingen Civiel Recht, Ondernemingsrecht en Financieel Recht voor 
het vak ILS. Centraal stond de vraag ‘Waarom is empirisch-juridisch onderzoek van belang voor de 
rechtspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek?’ Tijdens de conferentie hebben de studenten inzicht 
verkregen in de verschillende wijzen waarop empirisch onderzoek nuttig en noodzakelijk kan zijn voor 
het recht.  
 
De aftrap van de middag werd verzorgd door Helen Pluut, projectleider Empirical Legal Studies. Zij gaf 
studenten een korte inleiding over de initiatieven die spelen op het terrein van Empirical Legal Studies, 
zowel aan de Leidse rechtenfaculteit als landelijk. Vervolgens kregen de studenten vier mooie 
voorbeelden van empirisch-juridisch onderzoek te zien. 
 
Defensief handelen door artsen empirisch onderzocht 
De eerste spreker van de dag was Shosha Wiznitzer, wetgevingsadviseur bij de Raad van State. Zij vertelde 
over haar promotieonderzoek (aan de Universiteit Utrecht) naar defensieve dokters. Shosha ging in op 
de wijze waarop zij empirisch onderzoek heeft toegepast in haar onderzoek. Vervolgens heeft zij verteld 
over de meerwaarde van empirisch onderzoek in het wetgevingsproces.  
 
Empirische dilemma’s bij het gebruik van marktonderzoeken in IE-zaken 
Vervolgens ging Gitta Veldt, universitair docent Privaatrecht en verbonden aan het ELS-project, in op 
haar onderzoek naar het gebruik van marktonderzoeken in IE-zaken over verwarringsgevaar. Gitta liet 
zien dat om te oordelen over de bruikbaarheid van marktonderzoeken, het noodzakelijk is dat advocaten 
en rechters empirisch onderzoek in ieder geval kunnen begrijpen.  
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Het belang van financieel-bedrijfseconomisch onderzoek in de rechtspraktijk 
Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround Management en medeoprichter van BFI, vervolgde met een 
presentatie over de noodzaak van gedegen en onafhankelijk (financieel) onderzoek ter onderbouwing 
van (juridische) conclusies. Jan heeft op basis van zijn ervaringen in de praktijk uitgelegd welke valkuilen 
voorkomen bij het doen van onderzoek en hoe deze fouten vermeden kunnen worden.   
 
How to get away with... ‘faillissementsfraude’? 
Afsluitend heeft Jessie Pool, promovenda Ondernemings- en Insolventierecht en tevens verbonden aan 
het ELS-project, aan de hand van de resultaten van haar promotieonderzoek laten zien dat het wettelijke 
kader zodanige leemtes bevat dat kwaadwillende bestuurders weg kunnen komen met 
faillissementsfraude. 
 
Na afloop van de presentaties hebben de sprekers met de studenten gediscussieerd over het belang van 
empirisch-juridisch onderzoek. Stellingen zoals ‘Wetgeving zou voor het grootste gedeelte moeten zijn 
gebaseerd op empirische gegevens’ en ‘In de juridische opleiding is er onvoldoende aandacht voor 
empirische onderzoeksmethoden’ passeerden de revue. De studenten deelden hun visie op hoe zij 
empirisch-juridisch onderzoek graag in het onderwijs terug zien komen. Dat dat niet is door het 
verplicht stellen van een statistiekvak was wellicht niet verrassend.  
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10.  Landelijke samenwerking 

Het Sectorplan Rechtsgeleerdheid heeft een impuls gegeven aan de interuniversitaire samenwerking in 
Nederland op het gebied van Empirical Legal Studies. Binnen dit speerpunt hebben de vijf 
rechtenfaculteiten – Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht, VU Amsterdam, Rijksuniversiteit 
Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam – vanaf het begin gezamenlijk opgetrokken. Het 
landelijke samenwerkingsverband en overleg wordt door de Universiteit Leiden gecoördineerd en 
voorgezeten. Wij beogen in dit nationale samenwerkingsverband van elkaar te leren en tot een 
uitwisseling te komen van onderwijs, best practices en vakinhoudelijke en methodologische kennis en 
expertise.   
 
Hieronder wordt toegelicht langs welke lijnen wordt samengewerkt. 
 
10.1 Conferenties 

Eind 2019 en begin 2021 zijn er landelijke ELS-conferenties georganiseerd. Het eerste congres werd 
georganiseerd door de Universiteit Leiden en vond op 22 november 2019 plaats in de Oude Sterrewacht 
van de Universiteit Leiden. Het congres had als titel ‘Synergie tussen ELS en klassiek juridisch 
onderzoek’. Na het welkomstwoord door Willem van Boom werd de middag afgetrapt door Kees van 
den Bos (Universiteit Utrecht), die zijn keynote-presentatie hield over waargenomen 
onrechtvaardigheid en radicalisering. Hierna vertelden in twee sessies promovendi over hun onderzoek 
en de empirische methode die ze daarbij hanteren. De volgende onderzoekers zijn aan het woord 
geweest: 

- Femke Ruitenbeek-Bart, De aansprakelijkgestelde partij in letselschadezaken (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 

- Elke Olthuis, De rol van attitudes in het besluitvormingsproces van rechters (Universiteit van 
Amsterdam) 

- Lisa Ansems, Ervaren procedurele rechtvaardigheid in strafzaken (Universiteit Utrecht) 
- Jessie Pool, De curator en het beoordelen van bestuurshandelen (Universiteit Leiden) 
- Florenz Volkaert, Discours netwerkanalyse als empirisch tool voor rechtshistorici. Een 

gevalstudie over vrijhandel in 19e-eeuws België (Universiteit Gent) 
- Tom Bouwman, Nudging ter bescherming van de zwakkere partij in het verbintenissenrecht 

(Universiteit Utrecht) 

Het waren inspirerende presentaties van veelbelovende jonge ELS-onderzoekers. Na afloop van elke 
presentatie werd er feedback gegeven door een panel van referenten. Dit panel bestond uit Willem van 
Boom (UL), Helen Pluut (UL), Pieter Desmet (EUR), Elbert de Jong (UU), Arno Akkermans (VU), Gijs 
van Dijck (UM), Peter Mascini (EUR) en Ivo Giesen (UU).  

Op vrijdag 5 februari 2022 vond het volgende ELS-congres plaats, dit keer online. Het congres was 
georganiseerd door Universiteit Utrecht in samenwerking met Universiteit Leiden. Tijdens dit congres 
konden beginnende ELS-onderzoekers op een laagdrempelige manier meer te weten komen en kennis 
uitwisselen over het toepassen van empirische onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap. De voertaal 
was Engels en er waren ook deelnemers van buitenlandse universiteiten. 

Na een welkom door Rianka Rijnhout (Universiteit Utrecht) en Helen Pluut (Universiteit Leiden) werd 
de dag afgetrapt door Jessie Pool. Zij gaf een korte presentatie over empirisch-juridisch onderzoek en 
introduceerde drie thema’s met bijbehorende probleemstellingen. De deelnemers gingen met deze 
thema’s aan de slag in parallelle breakout-rooms onder begeleiding van verscheidene universitair 
docenten. Het doel was om samen binnen die thema’s een empirisch-juridische onderzoeksvraag te 
formuleren en bijpassende empirische methoden te kiezen. Deze workshops leidden tot verscheidene 
creatieve ideeën die plenair met de andere deelnemers werden uitgewisseld. Het middagdeel bevatte 
presentaties van Nina Holvast, Erasmus Universiteit, getiteld ‘Researching a hidden actor: The role and 
influence of judicial assistants in Dutch courts’ en van Shosha Wiznitzer, promovenda aan de 
Universiteit Utrecht, getiteld ‘Combining surveys and interviews in a defensive medicine study: Why, 
how, and what (not) to do’. Het laatste programmaonderdeel was een live data-analyse van Helen Pluut 
en Rianka Rijnhout. Aan het begin van de dag hadden zij de deelnemers opgeroepen om een korte survey 
in te vullen. Die data analyseerden zij ter plekke door hun scherm te delen en de eerste resultaten werden 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/helen-pluut
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jessie-pool


30 
 

besproken. Zo konden de deelnemers op een inzichtelijke en laagdrempelige manier kennismaken met 
SPSS en NVivo. 

Toekomstige conferenties zullen worden georganiseerd onder de vlag van de nieuwe ELS Academy. De 
congresorganisatie roteert onder de deelnemende universiteiten. Het congres van 2022 wordt 
georganiseerd door de VU Amsterdam en zal in Amsterdam plaatsvinden op 1 en 2 september van dat 
jaar. 
 
10.2 ELS Academy 

De rechtenfaculteiten in Nederland hebben de handen ineengeslagen en eind 2021 tezamen de 
Netherlands Academy for Empirical Legal Studies opgericht. De ELS Academy is innovatief door het 
bijeenbrengen van de Nederlandse rechtenfaculteiten in een landelijke samenwerking op het gebied 
van Empirical Legal Studies in het kader van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid. Het is een initiatief van 
de vijf aan het speerpunt deelnemende faculteiten, maar ook de andere rechtenfaculteiten en het 
Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) zijn uitgenodigd om aan te 
sluiten.  
 
Helen Pluut is de directeur van de ELS Academy. Het bestuur wordt gecomplementeerd door Arno 
Akkermans (VU Amsterdam), Marc Hertogh (Rijksuniversiteit Groningen), Sonja Bekker (Universiteit 
Utrecht) en Peter Mascini (Erasmus Universiteit Rotterdam).  
 
De ELS Academy voorziet in een overkoepelend doel van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, namelijk om 
een nieuwe generatie empirische juristen op te leiden en empirisch-juridisch onderzoek binnen de 
rechtswetenschap in Nederland te mainstreamen. Op de aan het speerpunt deelnemende universiteiten 
zijn de afgelopen periode in totaal al rond de 60 promovendi, postdocs en universitair docenten 
aangesteld. Met de aanwas van jonge onderzoekers ontstaat een nieuwe generatie die op hun faculteiten 
empirisch-juridisch onderzoek aanjaagt. Met de ELS Academy zijn we de facultaire gemeenschappen aan 
het uitbouwen naar een landelijke gemeenschap. 
 
De ELS Academy heeft als ambitie een verdere impuls te geven aan empirisch-juridisch onderzoek in 
Nederland door de verschillende fasen van empirisch-juridisch onderzoek inzichtelijk te maken. Dat 
impliceert oog hebben voor de rol van theorie alsook de wijze waarop empirisch onderzoek kan worden 
gebruikt in juridisch onderzoek (denk aan de sprong van feit naar norm). In het bijzonder wordt 
aandacht besteed aan het hoe en waarom van verschillende onderzoeksmethoden om vraagstukken over 
de totstandkoming, toepassing en doorwerking van recht en regels empirisch te onderzoeken.   
 
De ELS Academy biedt een landelijk onderwijsnetwerk voor het versterken van de voor ELS benodigde 
onderzoeksvaardigheden van studenten, promovendi en senior onderzoekers. Dit doet zij middels 
congressen, kennisclips en andere educatieve seminars en resources. Deze hulpbronnen worden 
aangeboden op de website van de ELS Academy. De ELS Academy heeft naast een eigen website ook een 
LinkedIn-pagina. 
 
De ELS Academy dient als vlag voor profilering van Nederland op internationaal niveau. Zij is de etalage 
van het empirisch-juridisch onderzoek dat in Nederland gedaan en gepubliceerd wordt alsook voor 
het methodenonderwijs dat aan de verschillende faculteiten aangeboden wordt. De ELS Academy is 
tevens de springplank voor verdere uitbouw van de samenwerking met internationale actoren. 
 
10.3 Boekenreeks 

De ELS Academy is een internationale boekenreeks gestart, welke open access door 
Boomjuridisch/Eleven wordt uitgegeven. De redactie van de reeks is het bestuur van de ELS Academy, 
met Arno Akkermans als hoofdredacteur. De Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies is het 

eerste nummer in deze reeks. Deze Encyclopedie behandelt het empirisch-juridisch onderzoek in 
Nederland van de afgelopen 25 jaar. 
 

 
 
 

http://www.elsacademy.nl/
https://www.linkedin.com/company/els-academy
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10.4 Subsidieaanvraag 

Er is in mei 2021 een gezamenlijke subsidieaanvraag ingediend bij het Open Science Fund van NWO, 
met als hoofdaanvrager Helen Pluut. De aanvraag diende voor de oprichting van de ELS Academy als 
een open access-platform dat empirisch-juridische onderzoekers bijeenbrengt en hen faciliteert om open 
samen te werken in onderzoeksprojecten. De aanvraag is niet gehonoreerd. Desalniettemin wordt ernaar 
gestreefd om de website van de ELS Academy te laten fungeren als centraal punt waar 
onderwijsmaterialen en wetenschappelijke publicaties gerelateerd aan ELS vrij toegankelijk zijn en waar 
uitwisseling en samenwerking in zowel onderwijs als onderzoek gefaciliteerd wordt. 
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Bijlage I: Ambities en KPI’s 

Er is een aantal ambities van Rechtsgeleerdheid in Nederland geformuleerd. 
- Internationaal toonaangevend; 
- Coherente onderzoeksgroepen van substantiële omvang; 
- Samenwerken over grenzen van faculteiten en universiteiten heen; 
- Vooroplopen in maatschappelijk debat; 
- Netwerken, consortia, kennisvermeerdering: nationaal en internationaal; 
- Alle speerpunten in het onderwijscurriculum. 

 
Hierbij horen landelijk onderstaande Key Performance Indicators voor ELS. 

- KPI 1: Nederland is een toonaangevend land en/of heeft een leidinggevende rol op het terrein 
van ELS. 

- KPI 2: Een coherente onderzoeksgroep wordt ontwikkeld. 
- KPI 3: De faculteiten lopen voorop in het maatschappelijke debat. 
- KPI 4: Een structurele (interdisciplinaire) samenwerking met nationale en internationale 

actoren wordt ontwikkeld. 
- KPI 5: In het onderwijscurriculum van de betrokken faculteiten is zowel in de bachelor- als in 

de masterprogramma’s wezenlijk aandacht voor ELS (lees: duiding van empirisch onderzoek). 
 
Er bestaan twee sectordoorsnijdende speerpunten die betrekking hebben op HR. Het betreft het 
vergroten en versterken van de aanwas van jonge onderzoekers en het bevorderen van inclusiviteit en 
diversiteit. Er wordt ingezet op vaste aanstellingen en structurele investeringen in onderzoeksposities 
alsook het aannemen van vrouwen en de doorstroom naar UHD en hoogleraar. 
 


