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Programma 
  
12.00    Ontvangst met lunch – Faculty Club 
 
13.00    Aftrap 
  Paul Verbruggen (Tilburg/Leuven) – Methoden van systematische rechtspraakanalyse 
 
13.15 Systematische analyse van de rechterlijke invulling van open normen 

 Pieter Wolters (Nijmegen) 
Een kwantitatieve analyse van de matiging van boetebedingen in de lagere rechtspraak 

 Lianne Wijntjens (Tilburg)  
De rol van excuses in het oordeel van civiele rechters en medische tuchtrechters 

 
14.30    Koffie- en theepauze 
  
15.00    Uitdagingen in de verzameling, selectie, codering en analyse van rechtspraak 

 Elise Goossens, Alain Verbeke en Katalien Bollen (Leuven)  
Samenwoning in het Belgisch relatievermogensrecht – Uitdagingen van een grootschalige 
rechtspraakanalyse met studenten 

 Paul Verbruggen (Tilburg/Leuven) 
Rechterlijke toetsing van reguleringshandelingen door sportbonden 

 
16.00 Rechtspraakanalyse en algoritmen 

 Arthur Dyevre (Leuven) 
Using Quantitative Methods to Study Judicial Documents: Manual and Computer-Aided 
Approaches 

 Michel Vols (Groningen) 
Handmatige en computerondersteunde kwantitatieve analyses van jurisprudentie 

 Eric Tjong Tjin Tai (Tilburg) 
Kansen en valkuilen bij het gebruik van data pipelines voor rechtspraakanalyse 

  
17.30    Discussie en afronding 
  
18.00    Diner – Auberge du Bonheur   

https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tip/research
https://www.google.com/maps?uact=5&q=Adres+Faculty+Club+Tilburg+University&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwietfGctpznAhVNb1AKHfdeByIQ_AUoAXoECA8QAw


Lijst van deelnemers 
 

1. Dr. Katalien Bollen (Faculteit Psychology, KU Leuven) 
2. Steffie van den Bosch (Promovenda Business Law, Tilburg University) 
3. Karlijn van Doorn (Docent/Promovenda Privaatrecht, Tilburg University) 
4. Prof. Arthur Dyevre (Centre for Legal Theory and Empirical Jurisprudence (KU Leuven) 
5. Prof. Janneke Gerards (Hoogleraar Fundamentele Rechten, Universiteit Utrecht) 
6. Prof. Rob van Gestel (Hoogleraar Theory en Methoden van Wetgeving, Tilburg University) 
7. Dr. Elise Goossen (Postdoctoraal onderzoeker FWO, KU Leuven) 
8. Dennis van Gulik (Student-assistent, Tilburg University) 
9. Dr. Anne Lefarre (Universitair docent Business Law, Tilburg University) 
10. Dr. Frederik Peeraer (Docent juridische argumentatieleer UAntwerpen, doctor-assistent UGent) 
11. Prof. Eric Tjong Tjin Tai (Hoogleraar Privaatrecht, Tilburg University) 
12. Prof. Alain Verbeke (Gewoon Hoogleraar, KU Leuven) 
13. Dr. Paul Verbruggen (Hoofddocent, Tilburg University/TPR-Wisselleerstoelhouder, KU Leuven) 
14. Prof. Michel Vols (Hoogleraar Openbare-orderecht, Rijksuniversiteit Groningen) 
15. Lianne Wijntjens (Docent/Promovenda Privaatrecht, Tilburg University) 
16. Dr. Pieter Wolters (Hoofddocent, Radboud Universiteit, Nijmegen) 

 
 
  



Boekproject – opzet 
 
 
I. Inleiding: Methoden van systematische rechtspraakanalyse – Paul Verbruggen (Tilburg/Leuven) 
 
Dit inleidende hoofdstuk stelt het kader voor de bijdrage door deze te positioneren in het brede debat over 
methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek en de groeiende interesse onder juristen voor 
Empirical Legal Studies. Die onderzoeksstroming geeft een drieledigheid aan in de bestudering van het 
recht in context, namelijk: 

- Empirie in het recht: het inbrengen van empirische inzichten in wetgeving, beleid en rechtspraak; 
- Empirie met het recht: juridische teksten (wetgeving en rechtspraak) als empirische weergave van 

het recht, de partronen die daaruit volgen en de voorspellende waarde daarvan. 
- Empirie van het recht: de effecten van rechtsregels op rechtszoekenden of –instituties; 

 
Een methodologisch perspectief op rechtspraakanalyse kan vernieuwende en nuttige inzichten geven voor 
met name de eerste twee thema’s. Iedere bijdrage past een specifieke kwalitatieve of kwantitatieve analyse 
van grootschalige datasets van rechtspraak toe. 
 
 
Deel I: Empirie in het recht 
 
Bijdragen over hoe rechtspraak een relevant input vormt voor wetgeving en beleid. 
 
 
II. De rol van excuses in het oordeel van civiele rechters en medische tuchtrechters en het nut van 

excuuswetgeving – Lianne Wijntens (Tilburg) 
 

III. Feit en fictie in rechtspraak over samenwoning in het Belgisch relatievermogensrecht – Elise 
Goossens, Alain Verbeke en Katalien Bollen (Leuven) 
 

IV. Using quantitative methods to study judicial documents for policy analysis: Manual and computer-
aided approaches – Arthur Dyevre (Leuven) 

 
 
Deel II: Empirie met het recht 
 
Bijdragen over hoe patronen in rechtspraak kunnen worden blootgelegd, hoe zij inzichten in de literatuur 
informeren en welke voorspellende waarde zij hebben. 
 
V. De Hoge Raad spreekt, de rest volgt? Een kwanitatieve analyse van matiging van boetebedingen 

in de lagere rechtspraak – Pieter Wolters (Nijmegen) 
 

VI. Patronen in de rechterlijke toetsing van regulering door sportbonden en beroepsorganisaties – Paul  
Verbruggen (Tilburg/Leuven) 
 

VII. Het voorspellen van uitkomsten van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Over Big 
Data analyse van rechtspraak – Michel Vos (Groningen) 
 

VIII. Het onderhouden van een ‘data pipeline’ voor computergedreven rechtspraakanalyse – Eric Tjong 
Tjin Tai (Tilburg) 

 
 
Deel III: Reflectie 

 
IX. Het nut en belang van een systematische rechtspraakanalyse als onderzoeksmethode voor de 

(jonge) rechtswetenschapper – Rob van Gestel (Tilburg/Leuven) 


