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1. Algemeen
In 2018 heeft het bestuur een nieuwe website en een logo voor de vereniging laten
ontwerpen. Het ledenaantal was iets gedaald naar 136, vooral door gepensioneerde leden.
Dit is een belangrijk signaal dat we nieuwe (ook jonge) rechtssociologische onderzoekers
moeten werven. Daarom hebben we voor het eerst een aio masterclass en studiemiddag
met het KNVIR over rechtsempirisch onderzoek in internationaal recht georganiseerd.
Daarnaast heeft het bestuur een gesprek gevoerd met het Empirical Legal Studies
onderzoeksnetwerk in Nederland over toekomstige samenwerking. Op 10-11 januari werd
in Groningen het jaarljkse VSR congres gehouden. Met een vol programma over het thema
‘Law in Other Contexts’ was het weer een succesvolle bijeenkomst voor onze vereniging.

2. Activiteiten
Wetenschappelijke integriteit studiemiddag
Naar aanleiding van de op de jaarvergadering van 2018 gevoerde discussie omtrent het
thema wetenschappelijke integriteit heeft het VSR bestuur op 2 maart 2018 bij de VU een
studiemiddag georganiseerd met de titel ‘Wie betaalt bepaalt? De wetenschappelijke
integriteit van contractonderzoek.
De studiemiddag werd voorgezeten door prof. mr. Roel Fernhout, voorzitter van het LOWI,
emeritus hoogleraar Europees Migratierecht en voormalig Nationale Ombudsman.
Mr. dr. Caroline Raat, onderzoeker voor OGP en expert-lid klokkenluiden by Transparency
International Nederland sprak over de positie van de melder. De bijdrage van dr. Roel
Pieterman, werkzaam bij het Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE), Erasmus
University Rotterdam ging over structurele bedreigingen van wetenschappelijke integriteit.
Prof. mr. Nick Huls, emeritus hoogleraar Rechtssociologie en onderzoeker bij het van
Vollenhoven Instituut, sprak over contractonderzoek in soorten en maten. Prof. mr. Bert
Niemeijer, hoogleraar Rechtssociologie aan de VU en directeur van de Academie voor
wetgeving hield een verhaal over onderzoek en beleid met als titel: ‘it takes two to tango’.
De titel van de bijdrage van Prof. dr. Henk Elffers emeritus hoogleraar empirische
bestudering van de strafrechtpleging VU, en onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving NSCR luidde: ‘– Er is niks loos met de regels betreffende
onafhankelijkheid van onderzoek bij het WODC, maar …’
Alle sprekers eindigden hun verhaal met een stelling en de middag eindigde met een
geanimeerde discussie over de bijdragen en de stellingen en het bestuursstandpunt.

Masterclass & seminar: Empirical & Socio-Legal Methods in International Law
Op 20 november bij het Asser Instituut in Den Haag werd een studiemiddag en phd
workshop over het thema ‘Empirical & Socio-Legal Methods in International Law’ gehouden.
Het evenement werd in samenwerking met het Asser Instituut en het KNVIR georganiseerd.
Tijdens het middag waren tien aio’s aanwezig die in twee groepen hun onderzoek
presenteerden. Feedback discussies werden geleid door Dr. Veronika Fikfak (Cambridge) en
Dr. Sara Dezalay (Cardiff). De deelnemers aan de studiemiddag kwamen uit Groningen,
Kopenhagen, Leiden, Asser Institute, NYU, LSE, Amsterdam, Polish Academy of Sciences, o.a.
Aaan het eind van de studiemiddag gaf Dr. Veronika Fikfak een presentatie over een
grootschalig kwantitatief onderzoek over de schadevergoeding praktijken van het EHRM
(met als titel: ‘Monetising human rights – damages before the ECtHR’).

Vooruitblik
Voor 2019 staan drie studiemiddagen in de planning.
In het vroege voorjaar wordt gedacht aan een author meets reader bijeenkomst
bijvoorbeeld met over Marc Hertogh over zijn boek Nobody’s Law
In juni zal Steven Gibens een bijeenkomst in Antwerpen organiseren over de vraag Waar
naartoe met de advocatuur in de 21ste eeuw?

In september wordt gestreefd naar een bijeenkomst met Linda Mulcahy op voorstel van Nina
Holvast.

Vorig jaar wilden het Van Vollenhoven Instituut en Maartje van der Woude in samenwerking
met de VSR een PhD Summerschool over ‘Researching Law in Action & Law in Context:
Socio-Legal Research Approaches & Methods’ organiseren. Er was heel veel interesse bij
studenten maar helaas heeft het VVI momenteel niet genoeg capaciteit om een grootschalig
Summerschool te houden en wil Maartje zich wegens zeer veel andere bezigheden
terugtrekken uit het bestuur.
Behalve Maartje van der Woude zal ook Sandra Taal terugtreden uit het bestuur, haar
functie van secretaris is overgenomen door Philip Paiement. Het bestuur zal daarom twee
nieuwe leden werven. Kandidaten worden verzocht zich voor 31 januari 2019 te melden bij
Philip Paiement…

3. VSR & Recht der Werkelijkheid
RdW jaarverslag – zie bijlage 4
Rapport VSR bestuur en RdW redactie bespreking
Afgelopen jaarvergadering heeft de redactie van RdW haar ideeën voor de verdere
ontwikkeling van RdW met de vereniging gedeeld. Kernpunt in die ontwikkeling was het
leggen van een sterkere link leggen met de praktijk. Op 30 augustus heeft het bestuur
gesproken met Rob Schwitters, voorzitter van de RdW redactie. Bij het bestuur leefde een
aantal kwesties. Ten eerste is de band tussen RdW en de VSR hecht en wil het bestuur
voorkomen dat de vereniging en RdW niet uit elkaar groeien. Daarnaast besteedt de VSR
het leeuwendeel van haar begroting aan de papieren versie van RdW. Met het oog op
ontwikkelingen zoals digitalisering en ‘open access’ wilde het bestuur informeren wat de
plannen waren voor de middellange en lang termijn. Ten derde wordt in 2019 de nieuwe
website gelanceerd, compleet met nieuwe huisstijl waarin ook plaats is voor RdW. Dat leek
ons een goed moment om met de redactie om de tafel te gaan om te informeren welke rol
RdW op de site wil spelen.

Tijdens de bespreking is inderdaad het belang van een gedeelde visie benadrukt. RdW en
VSR zijn in principe geen twee verschillende organen, al is de RdW redactie onafhankelijk.
Het bestuur juicht een hechtere band met de praktijk toe, al moet wel het wetenschappelijk
karakter van het tijdschrift geborgd blijven. Rob lichtte toe dat de redactie een actievere rol
gaat spelen bij de beoordeling van bijdragen. De artikelen worden gerefereerd door één
buitenreferent en één referent ut de redactie, maar voordat het artikel wordt geplaatst
buigt de gehele redactie zich over het voorgestelde artikel. Deze toets moet onder meer
bewerkstelligen dat de bijdragen uit de praktijk ook de beoogde academische kwaliteit
hebben.
Zowel de redactie als het bestuur hechten aan een fysieke versie van het tijdschrift. Het
lidmaatschap van de VSR is al vrij abstract en juist een papieren versie van het tijdschrift
maakt het lidmaatschap tastbaar. Het is waar dat het de belangrijkste kostenpost voor de
VSR als vereniging is, maar daar staat tegenover dat het lidmaatschap niet erg duur is. Zowel
het bestuur als de redactie zijn voor het behoud van een papieren tijdschrift.
RdW stelt een redactielid aan dat speciaal belast gaat worden met de PR. Zij zal ook met de
webmaster van de VSR website gaan samenwerken om na te gaan hoe RdW op de site
vertegenwoordigd zal zijn. Het bestuur heeft voorgesteld om RdW mensen te vragen om
een ‘collumn’ voor de website te schrijven, maar de redactie heeft laten weten daar weinig
voor te voelen aangezien dit het aanbod van reguliere kopij in het gedrang kan laten komen.
Vooralsnog worden zeker de auteursinstructies op de site geplaatst, de redactieleden en het
archief met oude nummers. Het bestuur heeft gesuggereerd om ook de vormgeving van
RdW aan te passen zodat het in overeenstemming is met de nieuwe huisstijl. De redactie
voelde hier wel voor en is in overleg getreden met Joris Bekkers van Boom en ook hij stond
hier niet onwelwillend tegenover, in ieder geval voor wat betreft de reguliere nummers.
Verder is afgesproken dat een delegatie van RdW altijd welkom is op bestuursvergaderingen
en dat het goed is elkaar van nieuwe initiatieven op de hoogte te houden. De band tussen
VSR en RdW is voor ons allemaal van groot belang. Geopperd wordt om een dubbelfunctie
te creëren, een redacteur die ook zitting heeft in het bestuur. De redactie lijkt dit een te
zware klus, maar het redactielid PR zal wel contact houden met het bestuur, onder anderen
via overleg over de website.

4. VSR & ELS samenwerking
Op 9 november 2018 heeft het bestuur gesproken met Nieke Elbers, postdoc van de
Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies (ELS). Het bestuur had de
Stimuleringsactie ELS uitgenodigd om nader kennis te maken en eventuele mogelijkheden
tot (nauwere) samenwerking te beproeven. Nieke heeft aan de hand een ppt-handout een
samenvatting gegeven van het rapport van de Nationale Stimuleringsactie ELS dat in juli
2018 is verschenen. Het was een plezierige en zeer nuttige bijeenkomst, er bleek van veel
onderling gedeelte interesses en overlap sprake te zijn en op basis daarvan zijn de volgende
afspraken zijn gemaakt. Over en weer willen de VSR en de Stimuleringsactie ELS meer
samenwerking. Er is gesproken over de mogelijkheid om op de nieuwe website van de VSR
aankondigingen en nieuws van de Stimuleringsaktie ELS te delen. Ook is afgesproken dat
alle leden van de Stimuleringsaktie door het bestuur van de VSR worden benaderd om lid te
worden van de VSR (voor zover ze dat nog niet zijn natuurlijk).

5. Website
Op de vorige jaarvergadering waren het slechts foto’s, maar de website is nu gebouwd en in
de lucht. Het is een lang proces geweest en er is veel werk in gestoken. Uiteraard in de
vormgeving. We hebben nu een site die er modern en levendig uit ziet en waarop we naast
tekst nu ook makkelijk fotomateriaal en andere beelden kunnen zetten. Daarnaast is de
website er een stuk overzichtelijker op geworden. Belangrijke berichten worden op de
homepage geplaatst waardoor de bezoeker onmiddellijk kan zien wat er speelt en welk
nieuws er is. Belangrijke berichten kunnen nu ook worden ‘gepind’ dat wil zeggen dat ze op
de pagina blijven staan, ook als er andere berichten bij komen.
Wat de overige posts betreft, vacatures, conferenties, verslagen van de jaavergaderingen,
RdW etc. die hebben elk een aparte afdeling die via een drop down menu te raadplegen is.
Hiermee willen we vermijden dat de site het karakter krijgt van een ‘prikbord’, maar dat de
bezoekers altijd iets nieuws te lezen heeft en de overige informatie snel kan vinden zonder
heel ver terug te hoeven scrollen. De vormgeving is gedaan door Janet van den Berg en het
technisch vernuft is geleverd door haar zoon Alan. Ik beheer de website dus ik heb ook de
indeling gemaakt en de verschillende categorieën en afdelingen in elkaar gezet waaruit de
website nu bestaat. Alle content van de vorige website die het afgelopen jaar is verschenen
is overgezet op de nieuwe site, alsmede de verslagen van jaarvergaderingen die op de site
stonden en het archief van oude nummers van RdW, die via pdf beschikbaar zijn.
De website is tweetalig, in het Nederlands en Engels. De oude posts waren met namen in
het Nederlands en zijn niet vertaald, maar de bedoeling is dat nieuwe posts zowel in het

Nederlands en Engels beschikbaar komen, het liefst ook met beeldmateriaal en foto erbij.
Het zou leuk zijn om ook beeldmateriaal van presentaties en dergelijk bij te voegen, zodat
de bezoekers ook direct zien waarmee de VSR leden zich bezig houden. Verder hebben we
er met het oog op de privacywet geen ledenlijst op gezet. Graag zou ik die alsng maken, het
liefst met foto en korte beschrijving van de expertise van de leden.
Zelf moet ik zeggen dat ik er erg blij mee ben en het echt een stap voorwaarts vind voor de
VSR. Ik hoop ook dat de leden zich intensiever met de site willen bezig houden, bij
voorbeeld door het aanleveren van berichten, maar ook beeldmateriaal. Het moet plek
worden waar we allemaal graag komen dus het is aan eenieder hem mooi te maken en te
houden. Hij is te raadplegen via www.lawandsociety.nl en www.rechtensamenleving.nl . Dus
bookmark die alvast!

6. Samenstelling bestuur
In 2018 zag het bestuur er als volgt uit:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid / webmaster
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Prof. dr. Ashley Terlouw
Dr. Willem Bantema
Dr. Sandra Taal
Dr. Tobias Arnoldussen
Prof. dr. Bart van Klink
Dr. Phillip Paiement
Prof. dr. Maartje van der Woude
Dr. Marc Simon Thomas
Dr. Steven Gibens

Vanaf 1 januari 2019 kwam er een aantal verandering op het bestuur. Prof. dr. Maartje van
der Woude en Dr. Sandra Taal verlieten het bestuur. Het bestuur zoekt in het begin van
2019 twee nieuwe leden als vervangers. Dr. Phillip Paiement werd Secretaris en Dr. Marc
Simon Thomas wordt Penningmeester vanaf 2019. Na het einde van 2019 zal Dr. Willem
Bantema het bestuur verlaten.

7. Financieel overzicht 2018
Activa
2018 is een regulier en rustig financieel jaar geweest. Net als in voorgaande jaren hebben de
meeste leden hun contributie tijdig betaald (nog altijd weinig achterstallige betalingen) en
staat er nog slechts 945 euro open die samen met de contributie van 2019 geëind zal
worden in het voorjaar of na de zomer van 2019. Dat bedrag is wat hoger dan voorgaande
jaren omdat de contributie relatief laat (vanaf augustus) is geïnd.
Resultatenrekening – Bruto en netto resultaat
De inkomsten bestaan vooral uit contributies en daarnaast is er een bijdrage van de VWR
ontvangen (334,64) voor het organiseren van de gezamenlijke studiemiddag in het vorige
boekjaar. De grootste kostenpost en tevens terugkerende kostenpost is de uitgave van
Recht der Werkelijkheid (7155). Een andere grote incidentele kostenpost is de studiemiddag
van 2017, die door vergoedingen van reiskosten, vluchten en overnachtingen van
internationale sprekers wat hoger uitviel dan verwacht (1541,66). Verder zijn er al kosten
gemaakt voor het ontwerpen van de website en het reeds in gebruik genomen logo en
briefpapier van de VWR (samen 1988,94; waarvan 1681,90 een voorschot op de website
betreft). Andere substantiële kosten zijn de studiemiddag waarbij de onderliggende kosten
catering en boekenbonnen voor de sprekers betreffen (868,42 totaal). Ook het vermelden
waard is de bijdrage van de VSR aan het Asser Instituut (750 euro) voor het organiseren van
een voor de VSR relevant en aanverwant congres.
Het brutoresultaat is negatief (-5179,03), wat betekent dat er in totaal ruim vijfduizend
meer is uitgegeven dan er bij de VSR via de rekening binnen is gekomen. Dat komt
voornamelijk door de ontwerpkosten van de website en de investeringen voor de
studiemiddag van 2017. Het nettoresultaat waarbij naar kosten van 2018 wordt gekeken (en
die behorende bij het vorige boekjaar niet worden meegenomen) is nog steeds negatief
maar substantieel lager dan bij het brutoresultaat. Het verschil zit vooral in de kosten van de
studiemiddag van 2017 (1541,66).

Vergelijking balans 2017/2018
Op de vorige jaarrekening waren kosten gemaakt die nog betaald moesten worden voor de
studiemiddag van 2017 (656,35), maar uiteindelijk bleken de kosten achteraf hoger uit te
vallen in 2018 (1541,66). Het verschil tussen beide bedragen staat vermeld als meerkosten
studiemiddag 2017 (-885,31), omdat ze op het eigen vermogen in mindering gebracht
moeten worden. Tegelijkertijd is uiteindelijk een groter bedrag van de VWR
(tegemoetkoming) ontvangen dan verwacht, ook dat verschil staat hier vermeld maar dan
als baat (124,29). Er zijn ook weer wat contributies afgeschreven (145) waarvan
redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat ze nog geïncasseerd gaan worden door de
nieuwe penningmeester en waarbij afschrijving bijdraagt aan een meer reële inschatting van
het eigen vermogen van de VSR. Een deel had betrekking op 2017 (65+15) en het andere
deel op 2016 (65).
8. Begroting 2019
De begroting voor 2019 is vastgesteld op 11.889,79 euro. Daarbij is rekening gehouden met
de vaste kosten die de VSR elk jaar maakt (website, RDW, bankkosten, studiemiddag,
bestuur diner en afscheid van bestuursleden, incassokosten. Ook zal er in 2020 weer een
scriptieprijs uitgereikt worden (150). De begroting is ongeveer rond (kosten en inkomsten),
maar de VSR wil ook investeren, net als in het laatste jaar. Daarom is aan de inkomstenkant
een post investeringen opgenomen. Gezien het eigen vermogen van de VSR is een
investeringsagenda meer dan gerechtvaardigd.
9. Jaarrekening 2018 - zie bijlage 3

