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4 Kwalitatieve inhoudsanalyse van

rechtspraak met NVivo

L e s s e n u i t e e n s y s t em a t i s c h j u r i s p r u d e n t i e o n d e r z o e k
n a a r r e c h t e r l i j k e t o e t s i n g i n h e t s p o r t r e c h t

Paul Verbruggen*

1 Introductie

In dit hoofdstuk doe ik verslag van een kwalitatief jurisprudentieonderzoek naar de rech-
terlijke toetsing van besluitvorming en anderszins regulerend handelen door sportbonden.1

Sportbonden zijn machtige spelers binnen de sportwereld. Niet alleen bepalen zij de regels
van het spel. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de organisatie, het bestuur en het beleid
van de sport op nationaal niveau, doorgaans in afstemming met een internationale bond.
Een dergelijke ‘monopolistische’ structuur van organisatie is kenmerkend voor de sport
en haar private regulering.2 Het gevolg is dat regulerend handelen door sportbonden de
sportieve en financiële belangen van sporters, begeleiders en andere betrokkenen (zoals
scheidsrechters, clubs, organisatoren en sponsoren) hard kan raken. Zeker als deze partijen
zich beroeps- of bedrijfsmatig bezighouden met de sport, kunnen die belangen groot zijn.

Met een zekere regelmaat wordt dan ook de stap gezet naar de burgerlijke rechter om het
handelen van de sportbond rechtens te laten toetsen. Nu sportbonden doorgaans zijn
opgericht als vereniging, krijgt die toetsing hoofdzakelijk vorm in het verenigingsrecht.
De sportbond en degenen die krachtens de wet en statuten betrokken zijn bij zijn organi-
satie moeten zich op voet van artikel 2:8 Burgerlijk Wetboek (BW) jegens elkander
gedragen overeenkomstig hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt verlangd. Of de
sportbond dat in het concrete geval heeft gedaan, beoordeelt de rechter marginaal.

* Mr. dr. P.W.J. Verbruggen is universitair hoofddocent privaatrecht, Tilburg University en houder van de
TPR-Wisselleerstoel aan de KU Leuven (2019-2021). Met dank aan Dennis van Gulik, Steff Huijbers,
Huguette Knols en Marijne Mevius voor hun onderzoeksondersteuning als leden van het studentenpanel
in het hier gepresenteerde onderzoek.

1 P.W.J. Verbruggen, ‘Sportbonden voor de rechter: Een systematische jurisprudentieanalyse naar de rech-
terlijke toetsing van regulerend handelen door sportbonden’, AA 2021, afl. 9, p. 827-840.

2 S. Jellinghaus & G. Hahn, ‘Sportrecht en de organisatiestructuur van sport’, in: S. Jellinghaus & G. Hahn
(red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina 2018, p. 21. Zie ook
S. Weatherill, Principles and Practice in EU Sports Law, Oxford: Oxford University Press 2017, p. 1.
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Onduidelijk is echter waar de burgerlijke rechter bij die marginale toetsing precies op let.
De rechterlijke toetsing van regulerend handelen door verenigingen, in het bijzonder
sportbonden, is daarmee een ‘blinde vlek’ die nog nauwelijks is verkend.3 Een praktisch
gevolg daarvan is rechtszoekenden in onzekerheid verkeren over hun rechtspositie tegenover
machtige sportbonden.

Om dit terrein beter in kaart te brengen is een systematisch jurisprudentieonderzoek
opgezet. In deze bijdrage zet ik ten eerste kort uiteen wat de achtergrond, het doel en de
centrale vraagstelling zijn van dit onderzoek (par. 2). Vervolgens ga ik uitgebreid in op de
methoden die zijn aangewend om de rechtspraak te verzamelen, te selecteren en te analy-
seren (par. 3). Gedurende deze laatste fase van het onderzoek heb ik gebruikgemaakt van
NVivo. Dat is een softwareprogramma dat in de sociale wetenschappen veelvuldig aange-
wend wordt voor de kwalitatieve analyse van data zoals tekst, afbeeldingen, geluid en
video.4 Het gebruik daarvan heeft mijn onderzoek niet alleen ondersteund in het organiseren
van en het behouden van het overzicht op de grote hoeveelheid te analyseren tekst. Ook
heeft het tot nieuwe, verrijkte resultaten geleid met een hoger niveau van betrouwbaarheid
en validiteit dan het geval waarin de software niet zou zijn gebruikt. Deze onderzoeksre-
sultaten bespreek ik kort en ik zet daarbij uiteen hoe die zich verhouden tot bestaande
aannames en standpunten in de literatuur (par. 4). Bij wijze van conclusie breng ik aan de
hand van mijn ervaringen in kaart welke methodologische aandachtspunten er bestaan in
de uitvoering van het geschetste jurisprudentieonderzoek (par. 5).

2 Achtergrond, doel en vraagstelling van het onderzoek

Sportbonden zijn verenigingen van sportverenigingen. Zij vervullen een centrale rol in de
regulering van sport.5 Sportbonden stellen de sport- en spelregels vast, alsmede de regle-
menten voor competitie (toernooien en wedstrijden), niveauselectie (promotie en degra-
datie) en de handhaving daarvan. Het grondwettelijk beschermde recht op vrijheid van
vereniging geeft sportbonden een grote mate van autonomie in deze private regulering
van de sport. Deze regulering volgt in de eerste plaats uit de statuten, reglementen en
besluiten van sportbonden. Deze zijn bindend voor sporters, begeleiders en andere
betrokkenen vanwege hun lidmaatschap bij die bond. Gebondenheid kan ook volgen uit
hoofde van een overeenkomst, bijvoorbeeld die betreffende arbeid, licentie of sponsoring.

3 Vgl. K.A.M. van Vught, ‘Verenigingstuchtrecht voor de rechter: Soeverein straffen in eigen kring?’, AA
2019, afl. 12, p. 960.

4 QSR International, ‘NVivo qualitative data analysis’, www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-
analysis-software/home.

5 Zie Verbruggen 2021, p. 829-830.
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In alle gevallen wordt de binding echter geclausuleerd door de wet en door de redelijkheid
en billijkheid. Strijdigheid met de wet of de redelijkheid kan leiden tot de nietigheid, ver-
nietigbaarheid of buiten toepassing verklaring van de betrokken regels.6 Een schending
kan tevens een onrechtmatige daad van de bond jegens een lid opleveren, als gevolg
waarvan de sportbond een gebod, verbod of plicht tot schadevergoeding kan worden
opgelegd.

Of de vereniging in de gegeven omstandigheden in strijd met de redelijkheid en billijkheid
handelde, beoordeelt de burgerlijke rechter op basis van de concrete omstandigheden van
het geval. Daarbij toetst de rechter niet inhoudelijk, maar slechts marginaal.7 Het is dus
niet aan de rechter te bepalen of, en zo ja welke maatregelen nodig waren in het concrete
geval. Hij kan alleen achteraf beoordelen of de sportbond in de gegeven omstandigheden
in redelijkheid tot de genomen maatregel heeft kunnen komen. De vraag is echter wat deze
marginale toets behelst. Welke randvoorwaarden bezigt de rechter in die beoordeling?
Hoe verhouden deze criteria zich tot elkaar en met welk gevolg worden ze toegepast?

Deze vragen hebben slechts tot op zekere hoogte aandacht gekregen van sportrechtjuristen.8

Auteurs in dat domein wijzen onder meer op het belang van algemene rechtsbeginselen
in de rechterlijke toetsing. Daarbij is met name de aandacht voor het handelen op basis
van bestaande bevoegdheden en conform de voorgeschreven procedures, hoor en weder-
hoor, motivering en het verbond op willekeur. Een discussie op basis van een systematische
jurisprudentieanalyse ontbreekt daarin echter. Ook in de algemene literatuur over het
verenigingsrecht treft men verwijzingen aan naar rechtsbeginselen die de marginale toetsing
door de rechter gestalte geven. Zo wijst een gezaghebbende auteur op toetsingscriteria als
misbruik van bevoegdheid, willekeur, precedentwerking en voorts ‘elk ander criterium
dat de rechter in het desbetreffende geval gepast acht’.9 De vraag rijst derhalve welke
randvoorwaarden of beginselen de rechter precies betrekt in zijn toetsing. Ook komt de
vraag op naar het relatieve belang van die voorwaarden of beginselen. Op welke voorwaar-
den of beginselen beoordeelt de rechter het regulerend handelen van sportbonden vaker
dan andere en leidt die beoordeling dan ook tot een toewijzing van de vordering?

In het licht van het voorgaande heeft het hier gepresenteerde jurisprudentieonderzoek tot
doel gehad patronen bloot te leggen in de wijze waarop de burgerlijke rechter handelingen
van sportbonden ter regulering van de sport toetst op hun juridische houdbaarheid. De

6 Vgl. art. 2:8 BW, art. 2:14 BW, art. 2:15 BW, art. 3:40 BW en art. 6:248 BW.
7 Zie in het algemeen C.H.C. Overes, T.J. van der Ploeg & W.J.M. van Veen, Van vereniging en stichting,

coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij, Deventer: Kluwer 2013, p. 111-113.
8 Zie Verbruggen 2021, p. 830-831.
9 F. Kollen, De vereniging in de praktijk (Serie Recht en Praktijk nr. 89), Deventer: Kluwer 2008, p. 13.
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centrale vraag die ten grondslag lag aan deze rechtspraakanalyse was welke randvoorwaar-
den de rechter aanlegt in de beoordeling van dat regulerend handelen, hoe deze voorwaar-
den zich tot elkaar verhouden en met welk resultaat ze worden toegepast. Aldus beoogde
het onderzoek ook bij te dragen aan de theorievorming over de wijze waarop de burgerlijke
rechter (en algemener het privaatrecht) handelingen van private regelgevers normeert.10

3 Methode van rechtspraakanalyse

Op welke wijze is het jurisprudentieonderzoek opgezet? Ik onderscheid hier de onderzoeks-
fasen van dataverzameling, -selectie en -analyse. In die laatste fase is gebruikgemaakt van
NVivo, dat vanaf paragraaf 3.2.2 specifiek de aandacht krijgt.

3.1 Dataverzameling en -selectie

3.1.1 Onderzoeksobject
Het hierboven geschetste onderzoeksthema omvat geen vastomlijnde categorie van
rechtspraak. Het thema wordt evenmin beheerst door één specifieke rechtsgrond, procedure
of rechtbank. Hoe moet worden gezocht naar relevante rechtspraak is daardoor niet evident.
Voor een goede dataverzameling en -selectie was het dus zaak om het object van onderzoek
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

Er is derhalve gekozen om te werken met een standaardcasuspositie waaraan de rechterlijke
uitspraak moest voldoen om te worden opgenomen in het onderzoek. Die positie betreft
steeds een geschil tussen de sportbond en een betrokkene, waarbij een regulerende handeling
van de bond de uitoefening van een economische activiteit door de betrokkene beïnvloedt.
Als betrokkenen kunnen onder meer worden aangemerkt sporters, hun begeleiders (trainers,
coaches, ouders of medische staf), verenigingen (clubs, afdelingen), officials (scheidsrechters,
arbiters, juryleden) en organisatoren of sponsoren. Zij zijn op grond van het verenigings-
recht, eventueel aangevuld door het contractenrecht, gebonden aan het regulerend handelen
van de sportbond. Dat handelen kan bestaan uit normstelling (het maken, wijzigen of
intrekken van collectieve regels of beleid), het houden van toezicht (de controle op naleving
of enig andere oordeelsvorming over gestelde regels of beleid), of het handhaven van regels
(het opleggen van sancties of andere (tucht)maatregelen bij niet-naleving).

10 Zie uitgebreid over die normerende functie van het privaatrecht P. Verbruggen (red.), Regulating Private
Regulators: Understanding the Role of Private Law (European Review of Private Law 2019, afl. 2, themanum-
mer), Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International 2019.
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De litigieuze regulerende handeling van de sportbond moet de uitoefening van een econo-
mische activiteit van de betrokkene beïnvloeden. Regulering betreft immers het sturen en
regelen van economische activiteiten. Er is sprake van een economische activiteit indien
de betrokkene beroepsmatig of tegen betaling sport bedrijft, begeleidt of organiseert.11

Verondersteld is dat bij wedstrijden, competities of toernooien op topsportniveau, zoals
die plaatsvinden op het hoogste nationale niveau, op een nationaal, Europees of wereld-
kampioenschap of op de Olympische Spelen, sprake is van een economische activiteit.
Uitgesloten van de analyse is derhalve rechtspraak over amateursport, tenzij er ondubbel-
zinnig sprake is van betaling aan de betrokkene voor diens activiteit.12

3.1.2 Dataverzameling
Deze paradigmatisch casuspositie vormde de basis voor het verzamelen van de rechtspraak.
Het zoekformulier van de elektronische database van www.rechtspraak.nl is gebruikt om
de gehele populatie van gepubliceerde rechterlijke uitspraken die beantwoorden aan de
casuspositie te vinden.13 Deze wijze van dataverzameling kent uiteraard zijn beperkingen
die tevens de resultaten van het onderzoek raken. Ten eerste worden niet alle rechterlijke
uitspraken in de database opgenomen.14 Ten tweede zijn de zoekfuncties van het zoekfor-
mulier behorende bij de database (https://uitspraken.rechtspraak.nl/) beperkt. Zo kan er
niet op partijnaam gezocht worden. Hoewel het mogelijk is het complete databestand van
rechtspraak.nl te downloaden15 en vervolgens met behulp van data science-technieken te
analyseren,16 heb ik dat vanwege het gebrek aan de vereiste technische kennis en onder-
steuning niet gedaan. Ook zou die oplossing, zonder de zoekfunctie open te stellen voor
derden, de transparantie en reproduceerbaarheid van de rechtspraakanalyse beperken. Er
is dus gewoon gebruikgemaakt van rechtspraak.nl om de volledige populatie van publiceerde
rechterlijke uitspraken te verzamelen.

11 Onder betaling worden tevens begrepen sponsoring en prijzengeld. Alleen een onkostenvergoeding is
ontoereikend. Zie eveneens HvJ EG 12 december 1974, zaak 36/74, ECLI:EU:C:1974:140, r.o. 4, (Wal-
rave/Union Cycliste Internationale) en HvJ EG 14 juli 1976, zaak 13/76, ECLI:EU:C:1976:115, r.o. 12
(Donà/Manter).

12 Zie Verbruggen 2021, p. 832.
13 Er bestaat ook veel arbitrale rechtspraak, bijvoorbeeld van het Instituut Sportrechtspraak. Zij is echter

vanwege het onderzoeksdoel, dat ziet op de toetsing door de burgerlijke rechter, buiten beschouwing gelaten.
14 Zie Besluit selectiecriteria uitsprakendatabank rechtspraak.nl 2012, 26 maart 2012, www.rechtspraak.nl/

Uitspraken/paginas/selectiecriteria.aspx. Zie over de selection bias die dit besluit tot gevolg heeft
A.T. Marseille & M. Wever, ‘Het verstrekken van niet-gepubliceerde uitspraken door de Rechtspraak: Gunst
of recht?’, NJB 2019/96, p. 123-124. Zie ook de bijdragen van Vols en Peeraer & Van Gestel in deze bundel.

15 Beschikbaar via www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Open-Data.aspx.
16 Zie over de mogelijkheden en beperkingen van dergelijke technieken, in het bijzonder natural language

processing en topic modeling, de bijdragen van Dyevre en Tjong Tjin Tai in deze bundel.
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Het gevolg van deze aanpak was dat het proces van dataverzameling behoorlijk tijdrovend
is geweest. In een periode van twee maanden (oktober-november 2019) zijn voor iedere
sportbond die lid is van de sportkoepel NOC*NSF en NOC*NSF zelf (n=78) verschillende
zoekacties geformuleerd gebaseerd op de naam van de sportbond, zijn afkorting of alter-
natieve aanduidingen. Voor iedere zoekactie zijn de gebruikte zoektermen en eventuele
Booleaanse operatoren in een Excel-bestand opgeslagen en er is per zoekopdracht een
PDF-bestand gemaakt van de gevonden treffers zoals gepresenteerd op rechtspraak.nl.17

Gezamenlijk leverde die zoekacties ruim tweeduizend zoekresultaten op, betreffende meer
dan zeshonderd unieke civielrechtelijke uitspraken.

3.1.3 Dataselectie
Iedere uitspraak is vervolgens geopend en op basis van een eerste lezing is beoordeeld of
de uitspraak in grove mate voldeed aan de standaardcasuspositie. In het merendeel van
de uitspraken was dat niet het geval. Na deze eerste lezing zijn ongeveer 120 unieke uitspra-
ken geselecteerd voor nadere analyse. In al deze gevallen was de betrokken sportbond
partij in een civielrechtelijk geschil, meestal als gedaagde in eerste aanleg en slechts zelden
als eiser.

Bij een tweede en derde lezing van de gevonden uitspraken is nauwkeurig beoordeeld of
de uitspraak voldeed aan de standaardcasuspositie zoals hierboven geschetst. Deze opvol-
gende leesrondes waren noodzakelijk voor een beter begrip van de uitspraken en hun
onderlinge samenhang en voor de ontwikkeling van het codeerschema (zie par. 3.2.3). Als
gevolg van deze nadere bestudering is ongeveer een derde van de uitspraken uitgesloten
van analyse. Deze zaken zagen niet op de regulering van de sport of bleken geen inhoudelijke
overwegingen van de rechter te bevatten vanwege procedurele en/of bewijstechnische
redenen.18

Na deze opvolgende leesrondes is het aantal uitspraken teruggebracht naar 75 unieke
civielrechtelijke uitspraken. De uitspraken betreffen eind- of tussenuitspraken in eerste
aanleg, in hoger beroep en in cassatie, alsmede uitspraken in kort geding. Besloten is om
een uitspraak van een lagere rechter die in hoger beroep of cassatie wordt bekrachtigd of
(deels) opzij wordt gezet, tevens op te nemen in de selectie. Hetzelfde geldt voor een
bodemzaak die volgt op een kort geding. Iedere uitspraak, ongeacht of die in hogere

17 De gebruikte zoekacties en het corresponderend aantal zoekresultaten zijn te raadplegen in een CSV-bestand
via Tilburg University Research Portal, ‘Sportbonden voor de rechter: Een systematische jurisprudentieanalyse
naar de rechterlijke toetsing van regulerend handelen door sportbonden’, https://research.tilburguniver
sity.edu/en/publications/sportbonden-voor-de-rechter-een-systematische-jurisprudentieanaly. Deze bewaar-
plaats betreft het institutionele repositorium van Tilburg University.

18 Zie Verbruggen 2021, p. 832-833.
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instantie overeind blijft, bevat immers voorwaarden waarop het besluit of andersoortige
handeling van de sportbond wordt geëvalueerd. Die kunnen dezelfde zijn als in de uitspraak
in hogere instantie, zelfs als deze wordt vernietigd. De voorwaarden worden dan bevestigd
als toetsingskader, maar hun invulling of onderlinge weging wijkt af. Als het hoger beroep
wordt verworpen, kan evenzeer bevestiging van de voorwaarden plaatsvinden. Het aantal
uitspraken dat zo is meegenomen is beperkt (8%), waardoor er geen onevenredig groot
aantal uitspraken in het sample zitten die onderwerp zijn geweest van een beroeps- of
bodemprocedure.

Ten slotte wordt opgemerkt dat een jaar na de eerste ronde van dataverzameling een tweede
zoekactie is gehouden (oktober 2020). Die actie is uitgevoerd om eventuele nieuw gepubli-
ceerde uitspraken mee te nemen in de analyse. Het resultaat van deze tweede ronde was
dat één nieuwe uitspraak in de pool van uitspraken is opgenomen. Het totale aantal te
analyseren uitspraken kwam daarmee op 76.19

3.2 Data-analyse

Voor de analyse van de rechtspraak is aansluiting gevonden bij een in de sociale weten-
schappen veel gebruikte kwalitatieve methode voor de inhoudsanalyse van teksten,
namelijk de cross-case analysis zoals omschreven door Miles en Huberman.20 De stappen
die deze methode voorschrijft voor het uitvoeren van een vergelijkende analyse, dat wil
zeggen het ontwikkeling van het codeerschema, coderen, blootleggen van patronen in en
tussen de uitspraken, zijn met behulp van NVivo uitgevoerd.21

3.2.1 Cross-case analysis
Voor de kwalitatieve analyse van data zoals tekst, afbeeldingen, geluid en video zijn in de
sociale wetenschappen vele methoden ontwikkeld.22 De keuze voor deze methoden door
de onderzoeker wordt mede bepaald door de voorhanden zijnde data (soort, hoeveelheid,

19 De geselecteerde uitspraken zijn in een CSV-bestand te raadplegen via Tilburg University Research Portal
(voetnoot 17 supra).

20 M.B. Miles & A.M. Huberman, Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Thousand Oaks: SAGE
Publications 1994, p. 172 e.v. zoals herzien door M.B. Miles, A.M. Huberman & J. Saldaña, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook, Thousand Oaks: SAGE Publications 2014, p. 100 e.v.

21 De gehele dataset, inclusief codeerschema, codering en vergelijkende analyses zijn als NVivo Project (NVP-
bestand) te downloaden via Tilburg University Research Portal (voetnoot 17 supra).

22 Ik noem hier: qualitative content analysis van M. Schreier, Qualitative Content Analysis in Practice, Londen:
SAGE Publications 2012; thematic content analysis van R.E. Boyatzis, TransformingQualitative Information:
Thematic Analysis and Code Development, Thousand Oaks: SAGE Publications 1998; en grounded theory
van A.L. Strauss & J. Corbin, Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory, Thousand Oaks: SAGE Publications 1998.
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mate van gestructureerdheid, enz.) en het onderzoeksdoel. Cross-case analysis zoals voor-
gesteld door Miles en Huberman houdt in algemene termen in dat een specifiek en bepaald
geval (een case) van een breder maatschappelijk fenomeen wordt bestudeerd en vergeleken
met andere gevallen. Die vergelijkende analyse is erop gericht de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de gevallen in kaart te brengen en te verklaren, zodat de bevindingen het
individuele geval overstijgen en zo te generaliseren zijn.23 Met de gesignaleerde ontwikke-
lingen en patronen kunnen bestaande inzichten in de literatuur worden verrijkt en nieuwe
hypotheses over de uitkomsten in soortgelijke zaken worden ontwikkeld.

Het hier gepresenteerde jurisprudentieonderzoek sluit goed aan bij dezelfde uitgangspunten.
Als gezegd, richt het onderzoek zich op het blootleggen van patronen in rechterlijke uit-
spraken (de cases) die een beoordeling inhouden van contentieuze reguleringshandelingen
door sportbonden (het maatschappelijke fenomeen). Zo beoogt het onderzoek bij te dragen
aan theorievorming over de wijze waarop de burgerlijke rechter handelingen van private
regelgevers normeert.

In meer algemene zin sluit de methode van Miles en Huberman voor vergelijkende
inhoudsanalyse nauw aan bij wat een rechtswetenschapper gewend is te doen indien hij
zich toelegt op het analyseren van een reeks rechterlijke uitspraken betreffende een bepaald
leerstuk of een bepaalde casus. Hall en Wright benoemen die gelijkenis in hun beroemde
artikel over ‘Systematic Content Analysis of Judicial Opinions’ als volgt:

‘On the surface, content analysis appears simple, even trivial, to some. Using
this method, a scholar collects a set of documents, such as judicial opinions on
a particular subject, and systematically reads them, recording consistent features
of each and drawing inferences about their use and meaning. This method
comes naturally to legal scholars because it resembles the classic scholarly
exercise of reading a collection of cases, finding common threads that link the
opinions, and commenting on their significance. But content analysis is more
than a better way to read cases. It brings the rigor of social science to our
understanding of case law, creating a distinctively legal form of empiricism.’24

Voor het doen van een rechtspraakanalyse levert cross-case analysis zoals omschreven door
Miles en Huberman in de eerste plaats een systematische en gestructureerde wijze van

23 Miles & Huberman 1994, p. 173; Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 101.
24 M. Hall & R. Wright, ‘Systematic Content Analysis of Judicial Opinions’, California LawReview 2008, afl. 1,

p. 64.
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inhoudsanalyse op. Deze methode kent vier stappen die toegepast op rechtspraakanalyse
als volgt kunnen worden omschreven:
1. verkennen van de uitspraak en het beschrijven van zijn kenmerken;
2. verklaren van de uitkomst van de uitspraak;
3. verkennen van patronen tussen verschillende uitspraken en het beschrijven van hun

overeenkomsten en verschillen;
4. ordenen van uitspraken in gevalstypes en het verklaren van patronen.25

De analyse van een individuele uitspraak (stap 1 en 2: within-case analysis) gaat logischerwijs
vooraf aan de vergelijkende analyse van uitspraken (stap 3 en 4: cross-case analysis). Toch
zijn de stappen niet lineair, maar iteratief. De methode moedigt het tussentijds analyseren
en vergelijken van cases aan, ook voordat dataverzameling en -selectie afgerond is. Anders
dan bijvoorbeeld Hall en Wright suggereren,26 trekken Miles en Huberman dus geen
scherpe grens tussen de fasen van dataverzameling en -selectie enerzijds en analyse
anderzijds.27 In de hier gepresenteerde rechtspraakanalyse zijn ook in verschillende rondes
uitspraken verzameld, geselecteerd en geanalyseerd (zie par. 3.1.2 en 3.1.3).

Miles en Huberman schrijven het gebruik van codes en codering voor om een goed begrip
te krijgen van de kenmerken van de data die belang zijn voor het doel van het onderzoek.
Naar hun idee is coderen analyseren.28 Codes zijn labels die een bepaalde betekenis geven
aan de originele data of daarvan afgeleide informatie behorende bij een onderzoek.29 Ze
worden gekoppeld aan stukjes data (in het geval van tekst: een woord, frase, zin, alinea,
paragraaf of geheel document) om gelijksoortige data aan te duiden of te categoriseren.
De onderzoeker kan door te coderen data sneller terugvinden, onderscheiden of clusteren

25 Zie voor een vergelijkbaar stappenplan: L. Spencer e.a., ‘Analysis in Practice’, in: J. Ritchie e.a. (red.), Qua-
litative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers, Thousand Oaks: SAGE
Publications 2014, p. 295-345.

26 Hall & Wright 2008, p. 107 (‘once cases are selected, experts in content analysis outline four basic steps
researchers should follow in coding any material’).

27 Miles & Huberman 1994, p. 50.
28 Miles & Huberman 1994, p. 56 (‘Coding is analysis. To review a set of [data] and to dissect them meaningfully,

while keeping the relations between the parts intact, is the stuff of analysis. This part of analysis involves
how you differentiate and combine the data you have retrieved and the reflections you make about this
information.’). Zie ook: Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 72 (‘[C]oding is analysis. Some research
methodologists believe that coding is merely technical, preparatory work for higher level thinking about
the study. But we believe that coding is deep reflection about and, thus, deep analysis and interpretation of
the data’s meanings.’). Zie voor een ander perspectief de bijdrage van Vols in deze bundel.

29 Zie ook J. Saldaña, The Coding Manual for Qualitative Researchers, Thousand Oaks: SAGE Publications
2013, p. 3-4.
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zodat ze verder kunnen worden geanalyseerd.30 Coderen is dus een heuristiek – een
methode – om te vinden.31

3.2.2 CAQDAS: NVivo
Het coderen van rechterlijke uitspraken draait om het systematisch categoriseren en
rangschikken van tekst en het eenvoudig kunnen terugvinden daarvan voor analyse. Een
veel gebruikte methode is het werken met ordners, mappen, indexkaarten, post-its, tabjes,
kleurmarkeringen, mindmaps, of samenvattingen op A3-formaat of een whiteboard. Deze
aanpak is handzaam en effectief voor jurisprudentieonderzoek van beperkte omvang. Voor
veel kwalitatieve projecten – zo ook het mijne – is deze methode vanwege het aantal te
analyseren uitspraken en/of de te onderzoeken aspecten (variabelen) niet langer praktisch.32

Voor dergelijke projecten is het gebruik van computer-assisted qualitative data analysis
software (CAQDAS) een uitkomst.33

CAQDAS is niet bedoeld ter vervanging van het doen van kwalitatieve analyse. Het beoogt
de kwaliteit en efficiëntie van de kwalitatieve analyse die de onderzoeker uitvoert juist te
verbeteren.34 In de eerste plaats ondersteunt CAQDAS onderzoekers in het slim organiseren
en beheren van kwalitatieve data. De data van verschillende bronnen kunnen onder één
project overzichtelijk bij elkaar worden gebracht en gestructureerd. Daarnaast maakt
CAQDAS het voor onderzoekers mogelijk om aan de data nieuwe informatie te koppelen
zoals codes, memo’s en andere analytische gegevens, die het denkproces van de onderzoeker
weergeven. Die informatie kan vervolgens worden geordend, samengevoegd of herzien,
zodat in opeenvolgende rondes een steeds gedetailleerder en geïntegreerd begrip van de
data wordt verkregen. CAQDAS verschaft in dit analytisch proces van samenvatten,
interpreten en vergelijken de nodige flexibiliteit. Voor gezamenlijke onderzoeksprojecten
kan CAQDAS ook efficiënt zijn. Zo krijgen verschillende onderzoekers binnen een project
toegang tot de data en kunnen zij die gezamenlijk beheren, analyseren en hun bevindingen
controleren op betrouwbaarheid. Alles samengenomen wordt breed aangenomen dat
CAQDAS de efficiency en nauwkeurigheid van kwalitatieve analyses bevordert en het
eenvoudiger wordt om kwaliteit aan te tonen.35

30 Miles & Huberman 1994, p. 56-57.
31 Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 73.
32 De 76 geselecteerde uitspraken beslaan een totaal van 662 pagina’s A4-formaat die gecodeerd zijn aan de

hand van 70 unieke codes, aangevuld met een veelvoud van analytische memo’s en vergelijkende noties.
33 Miles & Huberman & Saldaña 2014, p. 93.
34 Zie in het algemeen: Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 46-52 en L. Spencer e.a., ‘Analysis: Principles

and Processes’, in: Ritchie e.a. 2014, p. 287-291 (ieder met verdere verwijzingen naar standaardliteratuur
over CAQDAS). Zie voor een discussie in het domein van de rechtswetenschap: M. Salehijam, ‘The Value
of Systematic Content Analysis in Legal Research’, Tilburg Law Review 2018, afl. 1, p. 34-42.

35 Spencer e.a. 2014, p. 289.
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NVivo behoort tot de meest geavanceerde CAQDAS-pakketten.36 In algemene zin onder-
steunt NVivo onderzoekers in het beheren van data, het organiseren van de ideeën en
inzichten verkregen door analyse van de data, het doorzoeken van data en bijbehorende
inzichten, het visualiseren daarvan en het erover rapporteren. NVivo is eerder door
rechtswetenschappers gebruikt voor de analyse van rechtspraak, maar wijdverbreid is dat
gebruik zeker niet.37

Voor het hier gepresenteerde project zijn lang niet alle NVivo-functionaliteiten gebruikt
die voor deze doeleinden beschikbaar zijn. In het analytisch proces is wel gebruikgemaakt
van de functionaliteiten die NVivo biedt voor:
– het maken, opsplitsen, aggregeren en verbinden van codes (via nodes);
– het optekenen van gedachten over bestaande concepten, voorwaarden en patronen in

aantekeningen (via annotations en memos);
– het maken van vergelijkende tabellen met de gecodeerde kerneigenschappen van de

uitspraken (via framework matrixes en case classification sheets);
– het ontdekken en visualiseren van verbanden tussen uitspraken en codes (via matrix

coding queries, concept maps en comparison diagrams);
– en het uitvoeren van betrouwbaarheidsanalyses (via coding comparison queries).

Hoe deze functionaliteiten gebruikt zijn voor het hier gepresenteerde jurisprudentieonder-
zoek wordt hierna duidelijk. In het gebruik van deze functionaliteiten maakt NVivo het
ook steeds mogelijk om via hyperlinks terug te grijpen op de originele, primaire data en
die (weer) in context te bestuderen. Zo wordt de onderzoeker in het ontwikkelen van meer
algemene of abstracte inzichten – de kern van het analytisch proces – geholpen in het
bewaren van de verbinding met de onderliggende data. Ook kan worden voorkomen dat
de concepten en patronen te veel los komen te staan van de context. Zeker voor juridisch
onderzoek naar de invulling van open normen, waarin de concrete feiten en omstandighe-
den doorslaggevend zijn, is dat van groot belang.38

Voor zich te wenden tot NVivo doet een klassiek getrainde rechtswetenschapper er goed
aan zich basisprincipes van kwalitatief onderzoek in de sociale wetenschappen eigen te

36 Zie uitgebreid P. Bazeley & K. Jackson, Qualitative Data Analysis with NVivo, Londen: SAGE Publications
2013 en D. Mortelmans, Kwalitatieve analyse met Nvivo (Leuven: Acco, 2017).

37 Een voorbeeld is het Gentse proefschrift van Myriam Salehijam, Mediation and Commercial Contract Law
Towards a Comprehensive Legal Framework, Abington/New York: Routledge 2021. Ik ben niet bekend met
systematisch jurisprudentieonderzoek dat in Nederland met behulp van NVivo is uitgevoerd.

38 Vgl. de zienswijzen van Wolters in deze bundel betreffende kwantitatieve rechtspraakanalyse.
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maken.39 Het werken met NVivo dwingt onderzoekers namelijk bij het opzetten en uitvoe-
ren van hun onderzoek te denken in de typische stappen van een kwalitatieve analyse.
NVivo is evenwel neutraal ten opzichte van de gebruikte methode van onderzoek.40 Het
softwarepakket leent zich dus ook voor het gebruik van andere kwalitatieve methoden dan
cross-case analysis van Miles en Huberman.

NVivo is een gebruiksvriendelijk CAQDAS-pakket. Iedere enigszins geïnteresseerde
rechtswetenschapper kan de basis van het softwareprogramma zelfstandig onder de knie
krijgen met behulp van online tutorials,41 NVivo Help42 en het handboek van Bazeley en
Jackson.43 Het effectief gebruik van NVivo zal niettemin sterk verbeterd worden door het
volgen van een geavanceerde cursus. QSR International (de ontwikkelaar van NVivo) biedt
dergelijke cursussen aan, maar er zijn ook onafhankelijke experts die deze cursussen in
een academische setting aanbieden.44 De ervaringen uit de cursus voeden de inzichten die
uit andere bronnen verkregen kunnen worden.

3.2.3 Ontwikkeling codeerschema
Als gezegd, wordt coderen in de methode van Miles en Huberman als analyse gezien.
Omdat coderen leidt tot een beter begrip van de data en het onderzoeksonderwerp, leidt
het tot verdere dataverzameling. Dit gegeven impliceert dat de fases van dataverzameling
en -selectie nog niet afgerond hoeven te zijn voordat begonnen kan worden met het
codeerproces.45 Een eerste stap in dat proces is het ontwikkelen van een voorlopig
codeerschema (of codeboek).46 Die ontwikkeling kan deductief of inductief gedreven zijn.47

39 Dit advies klinkt wat tegenstrijdig omdat rechtswetenschap soms wordt geschaard onder het brede domein
van sociale wetenschappen en zijn methoden in algemene zin nauw aansluiten bij die kwalitatieve methoden
uit dat domein. De nadruk die wordt gelegd in de methodologische literatuur van de sociale wetenschappen
(zie onder meer voetnoot 22 supra) op het proces van dataverzameling, -selectie en -analyse, zal de rechts-
wetenschapper als overweldigd ervaren. Niettemin zal de rechtswetenschapper vanuit zijn of haar ervaring
en perspectief eenvoudig aansluiting weten te vinden bij de voorgeschreven kwalitatieve methoden. Vgl.
Salehijam 2018, p. 40.

40 Bazeley & Jackson 2013, p. 4.
41 QSR International, ‘NVivo by QSR’, www.youtube.com/user/QSRInternational/playlists.
42 QSR International, ‘NVivo Help’, https://help-nv.qsrinternational.com/20/win/Content/table-of-

contents.htm.
43 Bazeley & Jackson 2013. Recent verscheen de derde editie (2019).
44 De ECPR Summer en Winter Schools in Methods and Techniques georganiseerd door de European Con-

sortium for Political Research (www.ECPR.eu) bieden standaard een cursus ‘Introduction to NVivo for
Qualitative Data Analysis’ of ‘Advanced Qualitative Data Analysis’ aan. Die laatste cursus volgde ik in 2018.

45 Of zoals Miles en Huberman stellen: ‘Coding is not just something you do to “get the data ready” for analysis
but (…) something that drives ongoing data collection. It is a form of early (and continuing) analysis. It
typically leads to a reshaping of your perspective and of your instrumentation for the next round.’ Miles &
Huberman 1994, p. 65.

46 Zie algemeen voor verschillende strategieën voor de ontwikkeling van een codeerschema: Saldaña 2013.
47 Miles & Huberman 1994, p. 58-61 en Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 81.
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Deductieve codes krijgen onder meer vorm door het conceptuele kader, de onderzoeksvraag
en wat daarover al bekend is in de literatuur. Inductieve codes zijn daarentegen empirisch
gedreven en komen voort uit de primaire data. Zij zijn daardoor contextueel van aard.

Voor de ontwikkeling van het codeerschema voor het hier beschreven jurisprudentieon-
derzoek is een combinatie van deductief en inductief coderen gebruikt. Die aanpak sluit
goed aan bij het doel van het onderzoek, namelijk het blootleggen van patronen in de wijze
waarop de burgerlijke rechter het regulerende handelen van sportbonden beoordeelt op
hun juridisch houdbaarheid. Op basis van het juridische kader voor dergelijke rechterlijke
toetsing en de bestaande inzichten in de literatuur daarover is een voorlopige lijst van
codes opgesteld. Deze lijst is inductief aangevuld door opeenvolgende codeerrondes. In
de eerste ronde zijn 30 uitspraken van de voorlopige selectie van ongeveer 120 unieke
civielrechtelijke uitspraken (zie par. 3.1.3) in detail gelezen en gecodeerd. Dat aantal was
voldoende om een goede indruk te krijgen van de vorderingen, verweren, feitelijke en
juridische grondslagen, de rechterlijke overwegingen en uitkomsten in de uitspraken.

Op basis van deze eerste codeerronde zijn codes ontwikkeld voor de kenmerken van een
uitspraak. Deze codes kunnen in NVivo worden weergegeven als case nodes of cases. Iedere
uitspraak werd als een case gecodeerd, met daaraan gekoppeld verschillende categorieën
(case classifications) en bijbehorende kenmerken (case attributes).48 Voor de inhoudelijke
kenmerken van de uitspraken zijn ook codes ontwikkeld, weergegeven in NVivo als nodes.
Deze nodes betreffen de door eiser ingestelde vorderingen, de aangevoerde grondslag(en)
daarvoor, de toewijzing of afwijzing van de vorderingen. Ook de concepten, gezichtspunten
en omstandigheden betrokken in de rechterlijke beoordeling van de vorderingen zijn onder
nodes gecodeerd.

Aandachtspunt in deze fase bij het maken van de nodes was zo dicht mogelijk bij de tekst
blijven en dus zo beschrijvend mogelijk zijn. Dat was voor de formele cases met geijkte
juridische categorieën, makkelijker gedaan dan voor de meer inhoudelijke nodes inzake
de rechterlijke beoordeling. In de literatuur bestond immers geen duidelijk beeld van hoe
die rechterlijke beoordeling plaatsvindt. Door bewust beschrijvende codes te hanteren in
deze eerste codeerronde (en dus inductief te werken) werd het voorlopige codeerschema
verrijkt met codes die gegrond zijn in de dataset.49 Zo is voorkomen dat te snel geïnterpre-

48 Voorbeelden van gebruikte categorieën met hun bijbehorende kenmerken zijn ‘rechtsprekende instantie’
(rechtbank, hof, Hoge Raad), ‘soort procedure’ (eerste aanleg, hoger beroep, cassatie, kort geding, enz.),
soort beslissing (tussenvonnis of -arrest, eindoordeel) en ‘uitkomst’ (afwijzing van alle vorderingen, toewijzing
van minimaal een vordering).

49 Miles & Huberman 1994, p. 58. Zie ook de grounded theory-methode als verkondigd door Straus & Corbin
1998.
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teerd werd en voorbij is gegaan aan de veelzijdigheid van de rechterlijke overwegingen en
formuleringen.50

Een tweede aandachtspunt bij het maken van de nodes was consistentie ten aanzien van
het segment van tekst dat gecodeerd wordt. De eenheid van codering (unit of coding) kan
een woord, frase, zin, alinea, paragraaf of zelfs een geheel document zijn.51 Het onderzoeks-
doel bepaalt logischerwijs de keuze voor een eenheid. Voor een beschrijvende en vergelij-
kende analyse als het onderhavige onderzoek moet de eenheid voldoende context geven
om snel (weer) te begrijpen waarom de code aan die tekst gekoppeld is, zonder daarbij
excessief lang te zijn. Ook was het voor de beoogde analyse van belang dat de gecodeerde
eenheid het samen voorkomen van nodes kan identificeren. Een tekstpassage kan namelijk
iets zeggen dat tegelijkertijd past bij twee of meer verschillende codes. Door een eenheid
van codering te kiezen die niet te eng, maar ook niet te breed is, kan in NVivo met behulp
van matrix coding queries het naast elkaar bestaan of samenvallen van codes duidelijk
worden gemaakt. De queries helpen de onderzoeker in het ontdekken en weergeven van
patronen in de data (zie par. 3.2.5).

Na deze eerste ronde van coderen (en analyseren) zijn de ontwikkelde nodes kritisch naast
elkaar gelegd om te bezien welke nodes eventueel konden worden samengevoegd of konden
worden ondergebracht als (sub)categorie (child nodes in Nvivo) van een node van een
abstracter niveau (een parent node). Om het codeerschema zo simpel mogelijk te houden
(en dus dicht bij de tekst) is deze tweelagige structuur aangehouden.52 In dit proces van
revisie is gebruikgemaakt van termen en concepten die zowel in de tekst als in de literatuur
tot uitdrukking zijn gekomen. Voorbeelden hiervan zijn ‘terughoudendheid in de toets
door de rechter’, ‘motivering’ en ‘hoor en wederhoor’. De naamgeving van de nodes is
daarmee deels herzien en op een hoger interpretatief niveau gebracht. Ook zijn de nodes
logisch geordend, zodat zij min of meer overeenkomen met de orde waarin zij worden
behandeld in de uitspraak.53

Een belangrijk aspect van de revisie betrof tevens het herzien en preciseren van definitie-
beschrijvingen van de nodes. Om analytische waarde te hebben moeten codes helder

50 Zie ook Bazeley & Jackson 2013, p. 69 (‘Early work with text and concepts is about laying the foundation
for identification of key themes in the data. Beware of jumping to conclusions too early, however. Constantly
challenge your first ideas by drawing comparisons, by purposively sampling diverse cases, or by reviewing
what the literature says on the topic.’).

51 Bazeley & Jackson 2013, p. 72 en 89.
52 Vgl. Miles & Huberman 1994, p. 61.
53 Dat wil zeggen: vorderingen, grondslagen, inhoudelijke overwegingen voor de beoordeling, toegewezen

vorderingen, afgewezen vorderingen.
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gedefinieerd zijn. Het is dan ook waarschijnlijker dat gedurende de gehele looptijd van
een onderzoeksproject hetzelfde onderwerp onder dezelfde code wordt gecodeerd.54 Ten
behoeve van deze interne consistentie heeft iedere node als geheugensteuntje een korte
omschrijving gekregen en, indien nodig, een beslisregels in de trant van ‘tekstpassage over
A niet onder node X, maar onder node Y’.55 Met een heldere definitiebeschrijving zijn
nodes tevens onderling onderscheidend en wordt voorkomen dat een tekstpassage wordt
gecodeerd onder twee nodes, terwijl die passage slechts een enkel onderwerp omvat.

Om de betrouwbaarheid van het codeerschema en de validiteit en reproduceerbaarheid
van de analyse te vergroten is het voorlopige codeerschema voorgelegd aan een studenten-
panel.56 In vier verschillende sessies zijn de vier leden van dit panel bekend gemaakt met
het doel en de achtergrond van het onderzoek, en getraind in het omgaan met het voorlopige
codeerschema. Aldus is het schema getest op een totaal van tien verschillende uitspraken.
De inzichten verkregen tijdens deze sessies hebben geleid tot het toevoegen en verwijderen
van codes, het wijzigen van definitieomschrijvingen en het aanpassingen in de structuur
van het codeerschema. In de laatste twee sessies, waarvoor de panelleden vier uitspraken
codeerden van in totaal 42 pagina’s, was sprake van een grote gelijkenis in de codering
door de leden en mijzelf. De mate van overeenstemming in de codering tussen de panelleden
en mijzelf – de zogenoemde intercoder reliability rate – varieerde tussen de 85 en 94%.57

Dit is ook het niveau van betrouwbaarheid dat nodig wordt geacht voordat wordt overge-
gaan tot het coderen van de gehele data.58

Ten slotte moet aangetekend worden dat al deze revisierondes eenvoudig waren uit te
voeren met NVivo. Met het softwarepakket kan de naamgeving en definitieomschrijving
van de codes te allen tijde worden gewijzigd en kunnen de codes doorlopend worden
geordend, samengevoegd, gesplitst of anderszins herzien. De verbinding met de reeds

54 Dit geldt zowel voor individuele als gezamenlijke projecten. Zie Miles & Huberman 1994, p. 63 en Miles,
Huberman & Saldaña 2014, p. 84.

55 Vgl. Boyatzis 1998, p. 30 e.v. over ‘good’ codes.
56 Zie in het algemeen over de praktijk van code checking en de waarde daarvan voor de betrouwbaarheid van

het codeerschema en de validiteit van de onderzoeksresultaten: Miles & Huberman 1994, p. 64 en Miles,
Huberman & Saldaña 2014, p. 84. Zie over de inzet en training van studenten voor codering: Hall & Wright
2008, p. 109-112 en de bijdrage van Elise Goossens, Katalien Bollen en Alain Laurent Verbeke aan deze
bundel.

57 De test is uitgevoerd via MS Excel aan de hand van de formule die Miles & Huberman (1994, p. 64) voor-
stellen. Zie ook Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 85. De uitgevoerde test is als MS Excel XLSX-bestand
te raadplegen via Tilburg University Research Portal (voetnoot 17 supra). De test is ook via NVivo uit te
voeren op basis van verschillende gebruikersprofielen (zie verder par. 3.2.4).

58 Miles & Huberman 1994, p. 64 en Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 85.
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gecodeerde tekstpassages blijft daarbij in stand.59 Zonder de software zou veel tijd voor
analyse verloren gaan.

3.2.4 Coderen
De diverse revisierondes hebben geleid tot een codeerschema met in totaal 71 unieke
nodes.60 De nodes zijn geordend in de categorieën: vorderingen, grondslagen, inhoudelijke
overwegingen (waaronder bijvoorbeeld formele gebreken, hoor en wederhoor, motivering,
transparantie en evenredigheid), toegewezen vorderingen en afgewezen vorderingen. De
nodes zijn inductief en deductief geleid en zowel beschrijvend als interpretatief van aard.

Na de vaststelling van het codeerschema is het totale aantal te analyseren uitspraken (n=76)
in anderhalve maand gecodeerd. Er is voor gekozen deze codeerronde zelfstandig uit te
voeren. Praktische bezwaren stonden eraan in de weg deze codering gezamenlijk te doen,
bijvoorbeeld met de leden van het studentenpanel. Het werken met meerdere codeurs
vereiste namelijk toegang tot NVivo en de nodige training voor het juiste gebruik van de
software, waarvoor geen financiële ruimte en tijd binnen het project bestond.61 In deze
omstandigheden lag het voor de hand om de betrouwbaarheid van de codering en de
validiteit en reproduceerbaarheid van de daaruit verkregen resultaten te waarborgen via
een intracoder reliability test.62 Die test – ook wel een test-retest reliability toets genoemd –
meet de mate van consistentie van codering gedaan door een enkele codeur op verschillende
intervallen (t1 en t2).63 Een tussenpose van zeven tot veertien dagen wordt als accuraat
beschouwd voor kwalitatief onderzoek. Die periode is namelijk voldoende lang om het
onwaarschijnlijk te maken dat de codeur op t2 wordt beïnvloed door de codering op t1.
Tevens is zij kort genoeg om de werkelijke verschillen in het gebruik van het zich eigenge-
maakte codeerschema naar voren te laten komen.

Om de intracoder reliability te meten zijn tien uitspraken in het begin van de reeks en tien
uitspraken in het midden van de reeks nogmaals gecodeerd. Voor alle twintig uitspraken

59 Zie voor de verschillende functionaliteiten die NVivo biedt voor het maken, herzien en structureren van
een codeschema (inclusief de niet gebruikte tool auto coding): Bazeley & Jackson 2013, p. 95-117.

60 Het volledige codeerschema, inclusief nodes-omschrijvingen, is als CSV-bestand te raadplegen via Tilburg
University Research Portal (voetnoot 17 supra).

61 In tegenstelling tot enkele andere universiteiten zit NVivo niet in het standaardsoftwarepakket beschikbaar
voor studenten of wetenschappelijk medewerkers van Tilburg University. Een gebruikerslicentie voor het
pakket moest dus gekocht worden.

62 Schreier schrijft over de relatieve sterkte van inter- en intracoder reliability: ‘Conceptually speaking, inter-
coder reliability is always ‘stronger’ and therefore preferable, as long as a second suitable coder is available.
But if no suitable second coder can be found, intra-coder reliability based on one expert coder is preferable
to inter-coder reliability based on the coding of the researcher and a second unsuitable coder.’ Schreier
2012, p. 192.

63 Miles & Huberman 1994, p. 64. Zie ook Schreier 2012, p. 167.
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is een interval van veertien dagen aangehouden voor hercodering. Via een coding compar-
ison query is het via NVivo mogelijk om zowel het overeenkomstpercentage, als de Cohens
Kappa coëfficiënt te berekenen.64 Deze coëfficiënt is een statistische maat van overeenkomst
tussen coderingen gecorrigeerd voor de kans dat een overeenkomst per toeval bestaat. Met
een overeenkomst percentage van 99% en een Kappa van 0.98 was de interne consistentie
van mijn codering zeer hoog.65

3.2.5 Patronen blootleggen
Met het voltooien van de codering stopt de kwalitatieve analyse uiteraard niet. Codering
is immers een wijze waarop informatie systematisch kan worden teruggevonden, onder-
scheiden en geordend, zodat daaraan betekenis kan worden gegeven.66 Voor het hier
gepresenteerde jurisprudentieonderzoek volgt die betekenis uit het inzichtelijk maken van
patronen in de wijze waarop de burgerlijke rechter handelingen van sportbonden ter
regulering van de sport toetst op hun geldigheid. Om die patronen bloot te leggen, sugge-
reren Miles en Huberman voor hun within-case en cross-case analysis onder meer het
gebruik van matrix displays.67 Dat zijn tabellen van rijen en kolommen waarin de kernele-
menten van een uitspraak zijn samengevat en georganiseerd, zodat de onderzoeker deze
in één oogopslag kan bezien. Door de verschillende uitspraken (cases) in de rijen te plaatsen
en de kernelementen (nodes) in de kolommen, kon ik per uitspaak de relaties tussen de
kernelementen overzien en de uitkomst in het concrete geval verklaren. Tegelijkertijd kon
ik ook de verschillende uitspraken met elkaar vergelijken, zodat de regelmatigheden of
herhalingen tussen de verschillende uitspraken snel opgemerkt werden.

Hoewel deze vergelijkende analyse handmatig of via een programma als MS Excel kan
worden gedaan, biedt NVivo wederom verschillende functionaliteiten om dit proces te
ondersteunen. Matrix displays kunnen via de functieFrameworkmatricesworden gemaakt.68

Door de cases als rijen te gebruiken en de nodes als kolommen kan op basis van de gebruikte
coderingen de matrix worden ingevuld met aantekeningen en citaten. Met de functie Auto
summary vult NVivo de cellen automatisch aan met de tekst die in de uitspraak onder de

64 Bazeley & Jackson 2013, p. 293-296. Zie ook: QSR International, ‘Run a coding comparison query’, http://
help-nv11.qsrinternational.com/desktop/procedures/run_a_coding_comparison_query.htm.

65 De uitkomst moet boven 0.75 Kappa zijn om stabiliteit aan te tonen. De test is als CSV-bestand te raadplegen
via Tilburg University Research Portal (voetnoot 17 supra).

66 Vgl. voetnoot 29-31 supra. Zie ook Bazeley & Jackson 2013, p. 243 (‘I’ve coded all my data. Now what do
I do?’).

67 Miles & Huberman 1994, p. 93-102 en p. 178-181.
68 Bazeley & Jackson 2013, p. 257-260. Zie ook: QSR International, ‘About framework matrices’, http://help-

nv11.qsrinternational.com/desktop/concepts/about_framework_matrices.htm?rhsearch=framework%20
matrixes&rhsyns=%20.
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desbetreffende node is gecodeerd. De celtekst kan weer handmatig worden aangepast.
Figuur 1 geeft een voorbeeld van een framework matrix voor drie geselecteerde uitspraken.

Vergelijkende NVivo framework matrixFiguur 1

Een aanvullende manier van zoeken van patronen met behulp van NVivo is via queries.
NVivo biedt verschillende manieren aan waarop gecodeerde data kunnen worden doorzocht
met een query.69 Met een matrix coding queries kunnen verschillende cases, nodes en hun
onderliggende categorieën tegenover elkaar worden afgezet in een tabel om associaties,
zoals het naast elkaar bestaan of samenvallen van codes, duidelijk te maken.70 Die queries
kunnen zowel voor een individuele uitspraak, als voor verschillende uitspraken worden
opgezet. In het eerste geval kan aan de hand van de (frequentie van) voorkomende nodes
worden afgelezen hoe de uitspraak tot stand is gekomen (within-case analysis). In het
tweede geval kan een vergelijkende analyse tussen meerdere cases en/of nodes worden
gedaan (cross-case analysis).71 Figuur 2 illustreert de matrix coding query voor de drie
uitspraken opgenomen in de hiervoor afgebeelde vergelijkende framework matrix.

69 Zie uitgebreid Bazeley & Jackson 2013, p. 244-255.
70 Bazeley & Jackson 2013, p. 89-90 en 250-253. Zie ook: QSR International, ‘Run a matrix coding query’,

http://help-nv11.qsrinternational.com/desktop/procedures/run_a_matrix_coding_query.htm?rhsearch=
matrix%20coding%20query&rhsyns=%20.

71 Bazeley & Jackson 2013, p. 257-258.
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Matrix coding query individuele casesFiguur 2

Figuur 2 laat zien welke nodes minimaal één keer in de inhoudelijke overwegingen van de
rechter in de desbetreffende uitspraak voorkomen. De tabel geeft zo een snel overzicht
van hoe de rechterlijke beoordeling per uitspraak is opgebouwd. De vergelijking tussen
de uitspraken leert onder meer dat in deze drie uitspraken, waarin steeds een vordering
van de eiser werd toegewezen, de rechter aandacht besteedt aan de elementen van deugde-
lijke motivering van de litigieuze handeling door de sportbond en de vraag of de bond in
die handeling hoor en wederhoor heeft toegepast. Niet de frequentie van de nodes is
belangrijk in deze kwalitatieve analyse, maar hun betekenis in de context.72 Door op de cel
te klikken haalt NVivo de gecodeerde stuk(ken) tekst naar voren en kan bijvoorbeeld
worden bepaald of de overwegingen betreffende het achterwege blijven van een deugdelijke
motivering en het toepassen van hoor en wederhoor van doorslaggevend belang waren
voor de toewijzing van de vorderingen. In het geval van de zaak Oudbondscoach/KNGU
was dat het geval, terwijl in de andere twee zaken deze overwegingen ondersteunende
argumenten vormden voor de uitkomst voor partijen.

Deze strategie, van het doorzien van patronen in individuele uitspraken en die vergelijken
met andere uitspraken, is voor verschillende categorieën van uitspraken uitgevoerd. Zo is
gekeken naar associaties tussen (1) de nodes inzake de juridische grondslag van de vordering
en die inzake de door de rechter gebezigde overwegingen; (2) de uitkomst van de uitspraak
(toewijzing van minimaal één vordering of afwijzing van de vorderingen) en de rechterlijke
overwegingen; en (3) de rechterlijke overwegingen onderling. Die associaties kunnen aan
de hand van matrix coding queries worden weergegeven. NVivo maakt het mogelijk om
deze queries vorm te geven door middel van Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT) en
zogenoemde proximity operators (NEAR, PRECEDING, SURROUNDING).73 Het
samenvallen van verschillende nodes in een tekstpassage wordt uitgelicht met een query

72 Het heeft derhalve ook weinig zin statistische analyses uit te voeren op deze frequenties.
73 Bazeley & Jackson 2013, p. 262-264.

89

4 Kwalitatieve inhoudsanalyse van rechtspraak met NVivo



met de operator AND en het naast elkaar voorkomen van nodes (ongeacht hun volgorde
in de gecodeerde tekst) met de operatoren NEAR en SURROUNDING.

De inzichten verkregen uit de diverse matrix coding queries kunnen op verschillende
manieren worden verwerkt in NVivo. Ten eerste kunnen ze handmatig worden toegevoegd
als aantekeningen in een framework matrix om de verbanden in die matrix te scherpen.
Ook kunnen ze worden gevisualiseerd. NVivo biedt met de tools concept maps en
comparison diagrams diverse mogelijkheden daartoe.74

Wellicht belangrijker nog is om de inzichten op te slaan in een analytische memo.75 Met
het optekenen van die inzichten krijgt de analyse vorm en wordt duidelijk welke regelma-
tigheden of herhalingen er zijn en hoe die kunnen worden verklaard. Deze memo’s geven
de gevonden patronen betekenis en de vormen aldus de basis voor de verkregen onder-
zoeksresultaten.76 De memo’s vormen ook de basis voor wat Miles en Huberman
patrooncodes noemen: analytische memo’s waarin een thema, categorie, of verklaring
wordt vastgelegd. Daar waar beschrijvende en interpretatieve codes de data samenvatten,
geven patrooncodes die codes in combinatie betekenis.77 In NVivo is een memo de
omschrijving en achtergrond van de patrooncode, terwijl de label van de patrooncode als
een result node kan worden opgeslagen.78

4 Resultaten

Tot welke resultaten heeft het jurisprudentieonderzoek geleid? Ik licht een drietal resultaten
uit en duid hun verhouding tot de bestaande aannames en standpunten in de literatuur.79

Ten eerste is duidelijk geworden dat tussen de rechterlijke toetsing van het regulerend
handelen van een sportbond op basis van verenigingsrechtelijke en verbintenisrechtelijke
grondslagen geen grote principiële verschillen bestaan. De rechter toetst op basis van het
verenigingsrecht, in het bijzonder artikel 2:14, 2:15 en 2:8 BW, of de sportbond de wet of
enige interne regelingen (statuten, reglementen) heeft geschonden en of de litigieuze
handeling in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar was. In dat laatste geval dient de rechter terughoudendheid te betrachten:

74 Bazeley & Jackson 2013, p. 217 e.v.
75 Bazeley & Jackson 2013, p. 245-246.
76 Zie ook Miles & Huberman 1994, p. 72 en Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 95-96.
77 Miles & Huberman 1994, p. 69-72 en Miles, Huberman & Saldaña 2014, p. 86-90.
78 Bazeley & Jackson 2013, p. 248.
79 Voor een volledige bespreking van de onderzoeksresultaten verwijs ik naar Verbruggen 2021, p. 834-840.
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er is slechts ruimte voor rechterlijk ingrijpen als een verenigingsbesluit in redelijkheid niet
genomen had kunnen worden.80

Dezelfde verenigingsrechtelijke uitgangspunten gelden echter ook in grote lijnen voor de
toetsing van vorderingen wanneer deze vorderingen hun grondslag vinden in het verbin-
tenissenrecht, zoals wanprestatie (art. 6:74 BW), onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) of
de vernietiging van een bindend advies (art. 7:904 lid 1 BW). Ook in die gevallen draait
de rechtelijke toetsing om de vraag of de toepasselijke regels zijn gevolgd en de litigieuze
handeling redelijk of zorgvuldig was. Hoewel anderen reeds op deze analogie wezen voor
artikel 7:904 lid 1 BW,81 verschaft de hier gepresenteerde analyse diverse voorbeelden uit
de rechtspraak inzake wanprestatie of onrechtmatige daad.82 Een dergelijke analoge toe-
passing van verenigingsrechtelijke uitgangpunten in verbintenisrechtelijke relaties moet
worden begrepen tegen de achtergrond van de collectieve dimensie van de toepasselijke
regels ter regulering van de sport. Die regels hebben immers tot doel de sport en de orga-
nisatie en uitoefening daarvan te uniformeren en gelijke voorwaarden voor alle betrokkenen
te scheppen. Ook als de regels anders dan via verenigingsstructuren toepassing krijgen,
moet bij die toepassing ruimte worden gelaten voor beleid en keuzes. Daarbij past een
terughoudende rechterlijke toets naar de redelijkheid of zorgvuldigheid van handelen door
de sportbond.

Ten tweede volgt uit het onderzoek dat de rechterlijke beoordeling een kern van elementaire
voorwaarden bevat waaraan het regulerend handelen van de sportbond vaak getoetst wordt.
Deze voorwaarden of beginselen kunnen neergelegd zijn in statuten en reglementen van
de vereniging, en daarin in groter detail zijn uitgewerkt.83 Maar ook als dat niet zo is, toetst
de rechter het handelen regelmatig aan deze beginselen.84 Zij geven derhalve aan waarop
de marginale toetsing van de rechter zich frequent toespitst om te beoordelen of de
sportbond redelijk en billijk, althans zorgvuldig heeft gehandeld.

80 Vgl. Jellinghaus & Hahn 2018, p. 30-32.
81 Zie bijvoorbeeld Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 152 en Van Vught 2019, p. 961-962.
82 In dertien uitspraken (= 17%) verloopt de beoordeling van vorderingen gestoeld op wanprestatie of

onrechtmatige daad langs de genoemde verenigingsrechtelijke uitgangspunten.
83 Zo is bijv. in het Licentiereglement van de KNVB voor de organisatie van het Betaald Voetbal neergelegd

dat ieder besluit van de Licentiecommissie moet voldoen aan onder meer de beginselen van motivering,
transparantie en onafhankelijke en onpartijdige besluitvorming. Zie over de ernstige tekortkomingen in de
naleving daarvan Rb. Utrecht (vzr.) 17 juni 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BI8398 (Fortuna Sittard/KNVB).

84 Zie bijv. Rb. Arnhem (vzr.) 11 januari 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BC2763, r.o. 4.6 (Eiseres/Taekwondo
BondNederland), Rb. Oost-Nederland (vzr.) 26 maart 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ5500, r.o. 4.3.3 (Oud-
bondscoach/KNGU), Rb. Gelderland (vzr.) 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6447, r.o. 5.2 (Jury-
lid/KNHS) en Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 mei 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2376, r.o. 4.34 (Visser/NTB
en Ironman).
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Om welke elementaire voorwaarden gaat het hier? Figuur 3 laat de matrix coding query
zien waarbij de voorwaarden van de beoordeling als nodes afgezet worden tegen de uitkomst
van de case.

Matrix coding query frequentie codering afgezet tegen de uitkomstFiguur 3

Uit de query volgt duidelijk dat de rechterlijke toetsing ten eerste is gericht op de naleving
van interne procedurele regels (nodes 4a en 4b). De frequentie van codering is het hoogst
onder die nodes voor uitspraken zowel in kolom A (n=27), als in kolom B (n=49). Ook
volgt dat de beoordeling vaak een afweging van de belangen van de eisers (node 15c)
tegenover die van de sportbond of andere betrokkenen (node 15e) inhoudt. Deze afweging
behelst, samen met de nodes van 15a, 15b en 15d, een toets van evenredigheid of proporti-
onaliteit: staan het handelen van de sportbond en de daarmee gemoeide organisatorische
en collectieve belangen in redelijke verhouding tot de ernst en verwijtbaarheid van het
gedrag van de betrokkene en de mogelijke negatieve gevolgen voor hem of haar?

Als we verder zien, blijkt ook dat het element van motivering (node 9) frequent wordt
geëvalueerd door rechters. Deze voorwaarde blijkt 21 keer betrokken te worden in de
rechterlijke beoordeling die ten grondslag lag aan 17 van de 27 unieke uitspraken waarin
minimaal één vordering is toegewezen. Het beginsel van motivering speelt dus een rol in
63% van de uitspraken waarin een vordering werd toegewezen. Verdere analyse leert dat
in bijna de helft (8 uit 17 uitspraken) de gebrekkige motivering door de sportbond van
doorslaggevende betekenis was voor de rechterlijke beoordeling. Ook het beginsel van
hoor en wederhoor krijgt vaak de aandacht, meer nog in uitspraken waarin alle vorderingen
zijn afgewezen (24 keer in 18 uitspraken), dan waarin een toewijzing volgt (8 keer in 7
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uitspraken). Het horen van de betrokkenen en hen in staat stellen hun visie en belangen
kenbaar te maken, gaat op basis van de gecodeerde uitspraken sportbonden dus beter af
dan het deugdelijk motiveren van beslissingen.

Minder frequent, maar toch met enige regelmaat toetst de rechter het handelen van de
sportbond aan andere rechtsbeginselen. Die toetsing ziet, zoals Figuur 3 laat zien, onder
meer op de vraag of de sportbond vooringenomen is geweest en of er tegenstrijdige
belangen waren die de besluitvorming hebben beïnvloed (7. Onafhankelijkheid/onpartij-
digheid); of de sportbond voldoende openbaarheid heeft betracht en de relevante informatie
aan betrokkenen heeft verleend (10. Transparantie); of de sportbond voorafgaand aan de
besluitvorming of anderszins handelen verwachtingen heeft gewekt waarop door betrokkene
redelijkerwijs mocht worden vertrouwd (11. Vertrouwen en verwachtingen); of de sport-
bond gelijke gevallen gelijk behandelt (13. Gelijkheid); of de sportbond arbitrair of wille-
keurig handelt (14. Willekeur); en of er een redelijk alternatief voorhanden was, zodat de
betrokkenen door het handelen van de sportbond minder getroffen zouden worden in
hun gerechtvaardigde belangen (16. Subsidiariteit).

De genoemde randvoorwaarden of beginselen komen ook in bepaalde combinaties voor
in uitspraken. Dit derde resultaat wordt duidelijk aan de hand van Figuur 4.

Matrix coding query aantal unieke uitspraken waarin nodes gezamenlijk
voorkomen

Figuur 4

Deze matrix coding query geeft weer in hoeveel unieke uitspraken geselecteerde nodes
gezamenlijk voorkomen in de gecodeerde dataset. Uit de tabel volgt bijvoorbeeld dat 57
uitspraken (75% van het totaal) een evaluatie van ofwel motivering (n=32) of wel hoor en
wederhoor (n=25) omvat. Van de 25 uitspraken met een toets van het beginsel van hoor
en wederhoor, betreffen er 15 (60%) gelijktijdig een beoordeling van de motivering. Dit
bevestigt de sterke aanwezigheid van deze twee beginselen als de in de praktijk meest
aangewende toetsstenen voor de rechterlijke beoordeling van het regulerend handelen van
sportbonden.
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Verder laat de query bijvoorbeeld een associatie zien tussen enerzijds motivering en ver-
trouwen en verwachtingen (n=9) en anderzijds motivering en gelijkheid (n=8). Het
samenvallen van deze nodes kan logischerwijs verklaard worden doordat de rechter meer
belang hecht aan een deugdelijke motivering daar waar de sportbond voorafgaand aan
zijn besluitvorming gerechtvaardigde verwachtingen heeft gewekt bij de betrokkenen,
maar daarvan alsnog is afgeweken. Ook als een geval vergelijkbaar is met dat van de
betrokkene, zal de rechter van de sportbond verlangen dat hij deugdelijk motiveert waarom
hij anders heeft beslist. De associatie (n=10) tussen enerzijds hoor en wederhoor en
anderzijds vertrouwen en verwachtingen laat zich echter niet eenvoudig verklaren. Deze
vaststelling benadrukt dat niet de aangeduide aantallen doorslaggevend zijn, maar de
kwalitatieve betekenis van de achterliggende rechterlijke overwegingen in hun context.
De NVivo queries zijn hulpmiddelen om tot dwarsverbanden en patronen te komen. Zij
geven die patronen niet noodzakelijk weer.

In de literatuur is in algemene bewoordingen gewezen op het belang van rechtsbeginselen
voor de rechterlijke beoordeling van verenigingshandelingen.85 Van Vught wordt het meest
concreet door te stellen dat als minimale ondergrens (‘elementaire rechten’) voor het ver-
enigingstuchtrecht de rechtsbeginselen van hoor en wederhoor en motivering gelden.86

Het hier gepresenteerde onderzoek bevestigt deze beginselen als kernvoorwaarden. Het
vestigt echter ook de aandacht op de rol van andere beginselen en hun onderlinge
samenhang in de rechterlijke toetsing van verenigingshandelingen.

In meer algemene zin onderstreept het onderzoek de gewichtige rol die rechtsbeginselen
toekomen in de rechterlijke controle op privaatrechtelijke relaties waarin een gezagsver-
houding centraal staat.87 Sportbonden genieten als private verenigingen de grondwettelijke
vrijheid om hun organisatie en regulering zelfstandig en autonoom vorm te geven. Vertoont
hun handelen echter ernstige gebreken die indruisen tegen erkende rechtsbeginselen, dan

85 Zie bijvoorbeeld Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013, p. 153 (‘Bij andere dan dit soort conflicten binnen
de vereniging zullen beginselen van burgerlijke rechtspleging een rol kunnen spelen bij het bepalen van
mogelijke strijd met de redelijkheid en billijkheid.’). Zie specifiek voor sportrecht: Jellinghaus & Hahn 2018,
p. 28-32.

86 Van Vught 2019, p. 968.
87 Zie over de gemeenschappelijke rol en betekenis van rechtsbeginselen in de normering van zowel publiek-

, als privaatrechtelijke handelingen in asymmetrische gezagsverhoudingen: D. Oliver, ‘Common Values in
Public and Private Law and the Public/Private Divide’, Public Law 1997, p. 630-646 en W. van Gerven &
S. Lierman, Algemeen Deel. Veertig jaar later: privaat- en publiekrecht in eenmeergelaagd kader van regelge-
ving, rechtsvorming en regeltoepassing, Mechelen: Kluwer 2010, p. 484-485 en 524-534 (wijzende op de
gemeenschappelijke onderbouw van privaat- en publiekrecht en hun gedeelde ‘beginselen van behoorlijk
handelen’ voor gezagsverhoudingen).
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kan de burgerlijke rechter ingrijpen na daartoe te zijn aangezocht door de betrokkene.
Daaraan staat de verenigingsautonomie niet in de weg.88

Deze vaststelling rijmt ook met recente jurisprudentie die private geschilbeslechting in
verenigingsverhoudingen onderwerpt aan fundamentele beginselen van goede procesorde
volgend uit artikel 6 van het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM).89

Ook in de rechtspraak geanalyseerd in het kader van het hier gepresenteerde onderzoek
hanteren rechters deze maatstaf ter beoordeling van de juridische houdbaarheid van
tuchtrechtelijke maatregelen, terwijl in de literatuur geen overeenstemming is over de
mate waarin artikel 6 EVRM moet gelden voor verenigingstuchtrecht.90 Door op deze wijze
de rechterlijke toetsing vorm te geven biedt de burgerlijke rechter een belangrijke mate
van rechtsbescherming aan sporters en andere betrokkenen die door het regulerend handen
van machtige sportbonden in hun belangen worden geraakt.

5 Conclusie – Methodologische lessen

Het opzetten en uitvoeren van het hier omschreven kwalitatieve jurisprudentieonderzoek
in NVivo nodigt uit tot een uiteenzetting van zijn methodologische lessen. Veel is al
opgetekend, maar ik benadruk nog een aantal aandachtspunten bij wijze van conclusie
van dit hoofdstuk.

Vooropgesteld moet worden dat het hier gepresenteerde jurisprudentieonderzoek naar
zijn aard niet ver afstaat van de kwalitatieve analyse die een klassiek-juridische aanpak zou
inhouden. Ook met die aanpak zou de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag
vermoedelijk tot relevante inzichten hebben geleid. Het systematisch verzamelen van uit-
spraken, het lezen en herlezen daarvan en het maken van notities en samenvattingen van
terugkerende elementen om zo tot vergelijkende inzichten en patronen in diverse uitspraken
te komen, is evenzeer zonder een expliciet sociaalwetenschappelijke kwalitatieve methode
en de software van NVivo mogelijk.

88 Vgl. Van Vught 2019, p. 965.
89 Zie bijvoorbeeld: EHRM 2 oktober 2018, appl.nrs. 40575/10 en 67474/10, ECLI:CE:ECHR:2018:1002

JUD004057510 (Mutu&Pechstein/Zwitserland), waarover T. Barkhuysen, ‘Straatsburg en de rechtsbescher-
ming van topsporters’, NJB 2018/2049, afl. 39, p. 2049.

90 Overes, Van der Ploeg & Van Veen 2013 adviseren om art. 6 EVRM te volgen voor verenigingstuchtrecht-
spraak (p. 153). Van Vught 2019 is terughoudender (p. 968) en verwijst naar F.P. Ölçer, ‘Eerlijk proces en
tuchtrechtelijke procedures’, AA 2016, afl. 7, p. 511 e.v., waarin wordt betoogd dat art. 6 EVRM niet een-
op-een kan worden toegepast op (verenigings)tuchtrecht.
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Naarmate een jurisprudentieanalyse grootschaliger is qua aantal te bestuderen uitspraken
of de daarin gelegen variabelen, doet de onderzoeker er mijns inziens echter verstandig
aan meer systematiek in zijn of haar analyse te brengen.91 Dat is precies wat een methode
als cross-case analysis van Miles en Huberman biedt. Het doorwerken van deze methode
leidt tot een gestructureerde manier van hoe de volledige dataset wordt geanalyseerd.92

Daarbij past bijvoorbeeld het organiseren van meerdere, opvolgende leesrondes, het maken
van een overzicht van relevante onderwerpen en thema’s, het vormen en herschikken van
de codering en het komen tot patrooncodes. De hele exercitie staat in het teken van het
verkrijgen van een diepere betekenis van de individuele uitspraken, hun onderlinge ver-
wantschap bezien in het licht van de gehele dataset, en het niet te snel trekken van conclu-
sies.

Cross-case analysis geeft een methodologisch raamwerk dat dichtbij de doelstellingen en
intuïtie van de rechtswetenschapper staat. Mits systematisch doorgevoerd, zorgt de methode
niet alleen voor een beter begrip van de dataset, maar leidt zij tot uitkomsten die een grotere
mate van objectiviteit, betrouwbaarheid en validiteit genieten.93 De methode werkt daarbij
niet verstikkend: zij biedt de nodige flexibiliteit in de vormgeving en uitvoering van de
analyse. Niet alle stappen en aanwijzingen die Miles en Huberman geven, behoeven
opvolging: het gaat – ook volgens hen – om het aanwenden van de technieken voor zover
ze bruikbaar zijn voor de beoogde analyse.94 Hierdoor is de methode in mijn ervaring een
geschikte methode om tot een systematische kwalitatieve jurisprudentieanalyse te komen.

Het gebruik van NVivo ondersteunt de uitvoering van die analyse op verschillende wijzen.
De software stelt de onderzoeker in staat de te analyseren uitspraken slim te organiseren
en te beheren, zodat het overzicht bewaard blijft. Ook biedt NVivo de gewenste flexibiliteit
voor dataverzameling, -selectie en -analyse, zodat de codering en analyse stapsgewijs en
in verschillende rondes kan plaatsvinden. Cruciaal voor de kwalitatieve analyse is de
mogelijkheid om via de gebruikte codes terug te keren naar de relevante tekstpassages. Zo
is de primaire bron steeds voorhanden, zodat de passage in de originele context opnieuw
kan worden bestudeerd. Framework matrices en matrix coding queries zijn vervolgens
slimme tools van NVivo voor het kunnen visualiseren van de data en het opsporen van
patronen.

91 Zie tevens de bijdrage van Wijntjens in deze bundel over ‘gestructureerd’ jurisprudentieonderzoek.
92 Vgl. Salehijam 2018, p. 39 voor andere methoden van kwalitatieve inhoudsanalyse.
93 Vgl. Hall & Wright 2008, p. 64.
94 Miles & Huberman 1994, p. 5. Vgl. Hall & Wright 2008, p. 100 (waarin ze in plaats van methodologische

‘regels’, spreken over ‘guidelines or standards’ omdat niet ieder project zich leent voor hun volledige toepas-
sing.
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Cross-case analysis en het gebruik van NVivo in het kader van rechtspraakanalyse vergt
op sommige punten echter bijzondere aandacht. Een eerste punt betreft dat van status en
autoriteit van de te analyseren rechterlijke uitspraken. Het sociaalwetenschappelijke domein
waarbinnen deze methode en software oorspronkelijk zijn ontwikkeld, gaat uit van een
gelijkwaardigheid van de te bestuderen data, zoals interviews, observaties of vignetten. Ook
voor een vergelijkende rechtspraakanalyse zoals hier gepresenteerd geldt dat deze analyse
het beste werkt als de uitspraken van min of meer gelijke rang zijn en aldus dezelfde
autoriteit genieten.95 Als bijvoorbeeld een arrest van de Hoge Raad uitgesproken bepalend
is voor het te onderzoeken terrein, zal het gelijkwaardig behandelen van dat arrest in een
vergelijkende kwalitatieve analyse met voornamelijk feitenrechtspraak tot onzuivere
resultaten leiden. De (on)gelijkwaardigheid van de te analyseren uitspraken beïnvloedt
derhalve de opzet en het doel van de rechtspraakanalyse. Door dit gegeven in acht te nemen
hebben onderzoekers, zoals ook die in deze bundel, zich in hun werk voornamelijk tot
doel gesteld blinde vlekken in wetenschappelijke literatuur, jurisprudentie of wetgevings-
beleid te belichten, dan wel de daarin bestaande aannames en conventies te ontkrachten,
op terreinen waarbij de gelijkheid van uitspraken goeddeels onomstreden is.

Een verwant aandachtspunt betreft de juridische correctheid of overtuigingskracht van de
te analyseren rechtspraak. Of een uitspraak, of elementen daarvan, goed of slecht is, staat
vaak centraal in het werk van een rechtswetenschapper. Zo staat de annotator doorgaans
een kritisch bespreking van de uitspraak in het licht van opvattingen in de literatuur of
eerdere jurisprudentie voor.96 Een onderzoeker die zich richt op het ontwaren van patronen
in de rechterlijke beoordeling van een grotere verzameling van uitspraken zal echter niet
zozeer geïnteresseerd zijn in deze normatieve dimensie van een individuele uitspraak. De
onderzoeksvragen die voor dit type analyse leidend zijn, hebben als focus de tekst van de
rechterlijke beoordeling, zoals de aangevoerde rechtsgronden, de feiten die de rechter
betrekt in zijn overwegingen, of hoe hij zijn beoordeling construeert.97 Indien eenmaal de
analyse is afgerond, kan de onderzoeker de normatieve implicaties van zijn of haar bevin-
dingen bespreken. Zich daarbij verhouden tot opvattingen in bestaande literatuur, juris-
prudentie en/of wetgevingsbeleid sterkt de wetenschappelijke inbedding en maatschappe-
lijke relevantie van de rechtspraakanalyse.

95 Vgl. Hall & Wright 2008, p. 63-64 (‘Content analysis also works best when the judicial opinions in a collection
hold essentially equal value, such as where patterns across cases matter more than a deeply reflective
understanding of a single pivotal case.’) en p. 83-84 (‘Coding and counting cases usually assumes that the
information from one opinion is potentially as relevant as that from any other opinion’.).

96 Zie in het algemeen: G. van Dijck, De kwaliteit van de juridische annotatie. Een empirische studie naar
kenmerken en kwaliteitsindicatoren, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, p. 96-97.

97 Niettemin is het bij een kwalitatieve analyse zoals hier gepresenteerd, mogelijk om een andere weging te
geven aan uitspraken waarin de juridische houdbaarheid van de uitspraak discutabel is. Sterker nog, een
correcte weergave van de onderzoeksresultaten zou een dergelijke weging duidelijk moeten maken.

97

4 Kwalitatieve inhoudsanalyse van rechtspraak met NVivo



Een laatste punt van aandacht betreft de consistentie in de eenheid van codering. Door
consistent te zijn in deze eenheid kan met behulp van NVivo matrix coding queries worden
ontwaard in welke mate nodes naast elkaar bestaan of samenvallen. De queries vormden
zo een belangrijk instrument met behulp waarvan de beschreven patronen in kaart konden
worden gebracht. Zonder consistent gebruik van de gekozen codeereenheid zou de
potentie van de NVivo queries voor een kwalitatieve rechtspraakanalyse als hier gepresen-
teerd onbenut blijven of tot onzuivere bevindingen kunnen leiden.
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