
  

 

 

Tilburg University

De laatste stelling van Struiksma

Wolswinkel, Johan

Published in:
Verwant met verband

Publication date:
2019

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Wolswinkel, J. (2019). De laatste stelling van Struiksma: Over juridisch cyclisme. In P. J. Huisman, A. R.
Neerhof, & F. J. van Ommeren (Eds.), Verwant met verband: Ruimte, recht en wetenschap. Vriendenbundel
voor prof. mr. J. Struiksma (pp. 149-159). Stichting Instituut voor Bouwrecht.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/bdb33482-7bc9-4037-91c4-29733441cadc


Verwant met verband: 

Ruimte, Recht en  Wetenschap
Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma

Onder redactie van:
mr. dr. P.J. (Pim) Huisman

prof. dr. A.R. (Richard) Neerhof
prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren

Eerste druk

’s-Gravenhage - 2019



149

De laatste stelling van Struiksma: 
over juridisch cyclisme

Prof. mr. C.J. (Johan) Wolswinkel

1 Stelling
Dogmatische rechtswetenschap ontwikkelt zich in de vorm van een empirische cyclus.

2 Bewijs

2.1 De laatste stelling van Fermat
Rond 1637 noteerde Pierre de Fermat, raadsheer bij het gerechtshof in Toulouse en 
tevens ‘amateur-wiskundige’, de volgende stelling in de kantlijn van de Arithmetica van 
Diofantus, een klassiek handboek over wiskundige vergelijkingen:

Voor n > 2 bestaat er geen oplossing in gehele getallen a, b en c voor de vergelijking 
an+bn=cn

Voor een goed begrip van deze stelling van Fermat is het zinvol om terug te keren naar 
de stelling van Pythagoras. Die beweerde dat de zijden van een rechthoekige driehoek 
voldoen aan de vergelijking a2+b2=c2. Ook indien wordt vereist dat de getallen a, b en c 
gehele getallen zijn, heeft deze stelling van Pythagoras vele oplossingen. Fermat breidde 
deze stelling van Pythagoras uit door de macht 2 te vervangen door een willekeurige 
macht groter dan 2. Vervolgens deed hij over de resulterende vergelijking an+bn=cn de 
verstrekkende uitspraak dat hiervoor nooit een oplossing in gehele getallen bestaat, dus 
ongeacht de keuze van a, b, c en n. Daarmee blinkt deze ‘laatste stelling van Fermat’ niet 
alleen uit in eenvoud, maar ook in impact.

Wat deze laatste stelling van Fermat nog intrigerender maakt, is dat Pierre de Fermat 
in de kantlijn van zijn versie van de Arithmetica een uitdagende zin toevoegde die de 
wiskundige gemoederen vele eeuwen heeft bezig gehouden:

‘Ik heb een waarlijk spectaculair bewijs voor deze stelling gevonden, maar deze marge is 
te smal om het te bevatten.’
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Vele pogingen om de laatste stelling van Fermat1 te bewijzen bleven vruchteloos, totdat 
de Britse wiskundige Andrew Wiles in 1994 eindelijk erin slaagde om het definitieve 
bewijs van deze stelling te leveren.2

2.2 De stelling van Struiksma
Vanwaar deze wiskundige inleiding? Zoals Pierre de Fermat (letterlijk) in de marge van 
een handboek over wiskundige vergelijkingen een fundamentele bijdrage heeft geleverd 
aan de getaltheorie binnen de wiskunde, zo heeft Jan Struiksma in de marge van het 
debat over de aard van de rechtswetenschap zijn bijdrage hieraan aangeleverd met de 
- in eigen beheer uitgegeven - publicatie Het geschil als spil. De empirische cyclus van de 
rechtswetenschap.3 De reden om dit werk van Struiksma aan te merken als een bijdrage 
in de marge, betreft geen waardeoordeel over de inhoud hiervan, maar volgt uit de om-
standigheid dat dit werk amper lijkt te zijn opgemerkt in het rechtswetenschappelijke 
debat.4 Deze bijdrage beoogt daarom dit (vrijwel) onopgemerkte werk van Struiksma 
opnieuw onder de aandacht te brengen en ‘de laatste stelling van Struiksma’ over de 
empirische cyclus van de rechtswetenschap van een bewijs te voorzien.

Dat Struiksma in Het geschil als spil daadwerkelijk een stelling en niet louter een vermoe-
den heeft geponeerd, blijkt duidelijk uit onderstaand citaat: 

‘Al deze soorten onderzoek kunnen niet anders worden verricht dan door het volgen van 
talloze mentale empirische cycli en ook deze kunnen in de vorm van de door De Groot 
beschreven structuur worden weergegeven. Ik zal deze bewering verduidelijken door deze 
structuur toe te passen op een fictief actueel rechtswetenschappelijk onderzoek, waarbij 
ik ook de toe te passen onderzoeksmethode vermeld. De kritiek zou kunnen zijn dat 
het voorbeeld zo is gekozen dat de structuur erop kan worden toegepast. Mijn verweer 
daarop is dat het voorbeeld weliswaar fictief is, maar wel van een heel gebruikelijke soort. 
Ook zou kunnen worden gesteld dat door het geven van één voorbeeld niet is bewezen 
dat de structuur op alle soorten rechtswetenschappelijk onderzoek toepasbaar is. Dat 
is op zich juist, maar de juistheid van de stelling is wel aannemelijk en voor falsificatie 
vatbaar [curs. CJW].’

De stelling van Struiksma, hoewel ook door hemzelf niet met volledige precisie om-
schreven, laat zich als volgt weergeven: dogmatische rechtswetenschap ontwikkelt zich 
in de vorm van een empirische cyclus. Alvorens een poging tot bewijs van deze stelling 
te ondernemen, is het eerst van belang om de centrale begrippen uit de stelling scherp 
te definiëren (§ 3). Vervolgens wordt na een kort intermezzo (§ 4) een geschikte bewijs-
methode vastgesteld (§ 5), waarna een eerste poging tot bewijs van deze stelling wordt 
ondernomen (§ 6).

1 Omdat dit het laatste vermoeden van Fermat was dat nog moest worden bewezen, wordt deze stelling 
aangeduid als de laatste stelling van Fermat (S. Singh, Het laatste raadsel van Fermat, Amsterdam: De 
Arbeiderspers, 1998, p. 92).

2 Het bewijs van Wiles omvat meer dan honderd pagina’s, waardoor de vraag is of dit bewijs het ‘waarlijk 
spectaculaire bewijs’ van Fermat is.

3 J. Struiksma, Het geschil als spil. De empirische cyclus van de rechtswetenschap, Zaandam 2012.
4 Het meest prominent komt het werk terug in eigen werk van Struiksma. Zie J. Struiksma, ‘De weten-

schappelijkheid van het Tijdschrift voor Bouwrecht’, TBR 2014/90, afl. 6, p. 485-490.
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2.3 Begripsmatige verkenning
Waar de Arithmetica van Diofantus voor Fermat de klassieker was in de marge waarvan 
hij zijn stelling poneerde, zo is het in 1961 voor het eerst verschenen standaardwerk 
Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen van hoog-
leraar psychologie Adriaan de Groot5 het kader waarbinnen Struiksma zijn gedachten 
in de marge formuleert. Aardig genoeg levert Struiksma hierdoor ook anderszins een 
belangrijke bijdrage in de marge, namelijk door de dogmatische rechtswetenschap in de 
marge van de gedragswetenschappen te positioneren. 

In navolging van De Groot stelt Struiksma dat wetenschap erop is gericht om orde te 
scheppen in de werkelijkheid door middel van het vormen van een theorie: een systeem 
van logisch samenhangende, met name niet-strijdige, beweringen, opvattingen en be-
grippen betreffende een werkelijkheidsgebied, die zo zijn geformuleerd, dat het mogelijk 
is er toetsbare hypothesen uit af te leiden. De meeste wetenschappen brengen die or-
dening aan op basis van directe of indirecte waarnemingen. Tegenover deze empirische 
wetenschappen staan enkele niet-empirische wetenschappen, zoals de zuivere wiskunde 
en de filosofie, die zich bezig houden met logische reflecties die niet voortvloeien uit de 
waarneming van de werkelijkheid.6

Binnen de rechtswetenschap is de discipline van de dogmatische of doctrinaire rechts-
wetenschap, anders dan disciplines die het recht onderbrengen in historische, filosofi-
sche, economische en sociologische verbanden, gericht op de ordening van het recht als 
zodanig. Binnen die dogmatische rechtswetenschap worden verhoudingen en gedragin-
gen bezien vanuit hun normatieve functioneren. Dit betekent dat een gedraging voor 
de rechtswetenschap uitsluitend interessant is in het licht van de verhouding waartoe 
zij aanleiding geeft of waaruit zij voortvloeit. Of die verbinding tussen gedraging en 
verhouding in concreto aanwezig is, moet blijken uit de beslechting van een geschil 
waarin deze verbinding ter discussie staat. Geschilbeslechting is volgens Struiksma dus 
onontbeerlijk om juridische begrippen te ontwikkelen. Daarmee is geschilbeslechting 
zowel de belangrijkste bron van juridische begripsvorming als de uiteindelijke toetssteen 
hiervan.7

Vervolgens rijst de vraag of de in de dogmatische rechtswetenschap verzamelde begrip-
pen, opvattingen en beweringen zodanig zijn geformuleerd dat hieruit toetsbare hypo-
thesen kunnen worden afgeleid. Hier komt de empirische cyclus van de rechtsweten-
schap in beeld. In zijn Methodologie heeft De Groot een empirische cyclus onderscheiden 
die bestaat uit vijf fasen: observatie, inductie, deductie, toetsing en evaluatie.8 Volgens 
Struiksma doet deze empirische cyclus zich ook in het proces van theorievorming in de 
dogmatische rechtswetenschap voor. Hoewel Struiksma in Het geschil als spil deze fasen 
specifiek voor rechtswetenschappelijk onderzoek beoogt te typeren, blijft deze typering 
naar mijn mening wat marginaal (wellicht omdat die zo geniaal is dat ik die amper 

5 A.D. de Groot, Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen, Den 
Haag: Uitgeverij Mouton 1981 (elfde druk).

6 Struiksma 2014, p. 486.
7 Struiksma 2014, p. 486.
8 De Groot 1981, p. 29-34.
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kan bevatten).9 Om die reden is eerst wat begripsverheldering nodig, die kan worden 
verkregen door de typering van Struiksma te verbinden met de algemene typering van 
De Groot:

1. Observatie. Rechtswetenschappelijk onderzoek begint met het verzamelen van al-
lerlei waarnemingen,10 die aan de hand van gelijkenissen wat betreft verhoudingen en 
gedragingen kunnen worden gegroepeerd. De Groot vermeldt over deze eerste fase dat 
hier de vorming van hypothesen al gestalte krijgt zonder dat deze hypothesen al worden 
geformuleerd.11

2. Inductie. Op basis van zijn observatie formuleert de onderzoeker een begripsom-
schrijving die de in het geschil naar voren gebrachte feiten en omstandigheden dekt en 
die functioneert als hypothese. Onder een hypothese verstaat De Groot een veronder-
stelling over een regelmatigheid in of samenhang tussen bepaalde categorieën van de 
werkelijkheid, waaruit concrete voorspellingen zijn af te leiden. Daartegenover verstaat 
De Groot onder een theorie een systeem van begrippen en aannamen waaruit toetsbare 
hypothesen zijn af te leiden. Het verschil tussen theorie en hypothese is in dit verband 
gradueel: een hypothese heeft een meer enkelvoudig en een theorie een meer samenge-
steld karakter. Bovendien staat bij een hypothese het veronderstellende karakter over sa-
menhang in de werkelijkheid meer op de voorgrond, terwijl een theorie ook kan worden 
bezien als een logisch systeem onder abstractie van empirische referenties.12

3. Deductie. Algemene hypothesen kunnen worden geconcretiseerd in concrete voor-
spellingen. Anders dan een hypothese is een voorspelling zodanig geformuleerd dat zij 
verifieerbaar is. Zo kan de hypothese ‘jongens zijn over het algemeen intelligenter dan 
meisjes’13 worden vertaald naar een voorspelling waarbij intelligentie wordt bepaald aan 
de hand van de behaalde score bij een IQ-test.14 In de context van de doctrinaire rechts-
wetenschap is de voorspelling volgens Struiksma dat de begripsomschrijving gelijksoor-
tige feiten en omstandigheden in verschillende geschillen sluitend zal beschrijven. 

4. Toetsing. Toetsing van een hypothese houdt in dat aan de hand van nieuw materiaal 
wordt nagegaan of de voorspelling al dan niet uitkomt. In de context van de rechtswe-
tenschap betekent dit dat per nieuw geschil wordt onderzocht of aan de voorspelling 
wordt voldaan.

5. Evaluatie. Tot slot worden de uitkomsten van de toetsing in een breder verband 
geplaatst. In dit verband wordt beoordeeld of de hypothese en de onderliggende theo-
rie al dan niet moeten worden aangepast, waarmee feitelijk nieuwe hypothesevorming 
plaatsvindt en dus de eerste fase van de empirische cyclus weer begint.15 In de context 

9 Struiksma 2012, p. 44-45. Wellicht was de marge van Het geschil als spil te smal om een uitgebreidere 
typering te geven.

10 Terwijl gedragingen rechtstreeks kunnen worden waargenomen, moet het bestaan van verhoudingen 
worden afgeleid uit feiten en omstandigheden.

11 De Groot 1981, p. 29-30.
12 De Groot 1981, p. 79-80.
13 Met de uitdrukking ‘in het algemeen’ bedoelt De Groot een statistisch verband tussen geslacht en 

intelligentie: niet iedere willekeurige jongen is intelligenter dan elk meisje (De Groot 1981, p. 76).
14 De Groot 1981, p. 76-78.
15 Struiksma 2012, p. 44, en Struiksma 2014, p. 486-487.
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van rechtswetenschappelijk onderzoek betekent dit dat moet worden beoordeeld of de 
gekozen begripsomschrijving moet worden aangepast of in stand kan worden gelaten 
onder introductie van een verbijzonderende omschrijving.

Struiksma wijst erop dat naarmate de theorie groeit, er meer soorten onderzoek mo-
gelijk zijn. In het begin richt het werk zich op het omschrijven van begrippen zoals ze 
worden gebruikt in rechtsregels die door geschilbeslechters worden gevormd. In een 
later stadium zal de nadruk langzamerhand komen te liggen op het aanbrengen van sa-
menhang tussen deze begripsomschrijvingen door ze onder te brengen in verzamelingen 
van gelijksoortige begrippen. Door het aanbrengen van deze samenhang worden niet 
alleen de begrippen geordend, maar ook de regels waarin de begrippen zijn toegepast. 
Bovendien kunnen uitspraken waarin de regels aan de orde zijn gekomen aan de hand 
van de theoretische samenhang worden geordend.16

2.4 Intermezzo: cyclische getallen en Fermat
Alvorens in te gaan op het bewijs van de stelling van Struiksma, is het zaak te benadruk-
ken dat de gelijkenis tussen Struiksma en Fermat zich niet beperkt tot ‘een bijdrage in de 
marge’. Opvallend genoeg bestaat ook een nauw verband tussen Fermat en het cyclische 
denken dat Struiksma omarmt. In de getaltheorie is een cyclisch getal een geheel getal 
waarvoor cyclische permutaties (verplaatsingen van cijfervolgordes) veelvouden van dit 
getal zijn.17 Het meest bekende voorbeeld van een cyclisch getal is 142857, dat de vol-
gende veelvouden kent:18

142857 × 1 = 142857
142857 × 2 = 285714
142857 × 3 = 428571
142857 × 4 = 571428
142857 × 5 = 714285
142857 × 6 = 857142
142857 × 7 = 999999

Het verband tussen cyclische getallen en Fermat is nauw, omdat cyclische getallen de 
vorm hebben van een zogeheten ‘Fermat quotiënt’:19

(bp-1-1)/p

Het getal 142857 is bijvoorbeeld het Fermat quotiënt van b = 10 en p = 7.

2.5 Een geschikte bewijsmethode
Terug naar de stelling van Struiksma. Interessant aan de parallel met de zuivere wis-
kunde, waarvan de getaltheorie van Fermat onderdeel is, is dat Struiksma de dogmati-
sche rechtswetenschap in Het geschil als spil nadrukkelijk positioneert als een empirische 

16 Struiksma 2012, p. 45, en Struiksma 2014, p. 487.
17 Zie M. Looijen, Over getallen gesproken, Zaltbommel: Van Haren Publishing 2016, p. 149.
18 Ook aan het cyclisme is de betekenis van het cyclische getal niet voorbijgegaan. Zie de wielerroman De 

kopgroep van Mart Smeets (Atlas 1999).
19 In geval van een cyclisch getal geeft b het zogeheten grondtal weer (in een decimaal stelsel is het grond-

tal 10) en p een priemgetal waardoor niet kan worden gedeeld.
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wetenschap. Daarmee plaatst Struiksma de doctrinaire rechtswetenschap nadrukkelijk 
tegenover de wiskunde, die immers geldt als niet-empirische wetenschap met strikte eisen 
voor het bewijs van een stelling.20 Struiksma stelt dat gedragingen waarneembaar zijn, 
terwijl niet-waarneembare verhoudingen uit wel waarneembare feiten en omstandighe-
den kunnen worden afgeleid.21 Gedragingen, feiten en omstandigheden vormen dus de 
data (gegevens) waarop het rechtswetenschappelijk onderzoek is gebaseerd.

Ondanks de empirische benadering van rechtswetenschappelijk onderzoek, lijkt Struiks-
ma echter op twee gedachten te blijven hinken. Die ambiguïteit blijkt uit het volgende 
citaat:

‘Uiteraard is de theorie niet losgezongen van de werkelijkheid van geschilbeslechting en 
regelgeving: oplossingen moeten zowel in de theorie passen als ook in overeenstemming 
zijn met die werkelijkheid. Overigens geldt die laatste eis slechts in beginsel, omdat een 
theoretische oplossing het begin kan vormen voor een nieuwe benadering in geschilbe-
slechting en regelgeving.’22

Waar de empirische cyclus van rechtswetenschap meebrengt dat de theorie (in de vorm 
van voorspellingen) kan en moet worden getoetst aan juridische geschillen die in de 
praktijk op een bepaalde wijze worden beslecht, leidt een mismatch tussen theorie en 
waarneming (het beslechte geschil) bij Struiksma niet noodzakelijk tot aanpassing van 
de theorie. Volgens hem moeten oplossingen namelijk zowel in de theorie passen als ook 
in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. De vraag is of Struiksma zelf hiermee het 
empirische karakter van de rechtswetenschap niet teveel relativeert. Uitgaande van het 
door Struiksma omarmde uitgangspunt van falsificatie, zou een waarneming die niet in 
overeenstemming is met de theorie, moeten leiden tot aanpassing van de theorie (tenzij 
bij nader inzien blijkt dat de waarneming niet deugdelijk is).23 Struiksma lijkt echter de 
mogelijkheid te willen openhouden dat een theorie wordt gehandhaafd ondanks een 
waarneming die daarmee strijdig is. Daarvoor is dan noodzakelijk dat voor de rechtswe-
tenschap wordt gespecificeerd wanneer een waarneming ondeugdelijk is. Het enkele feit 
dat een waarneming niet in overeenstemming is met de theorie, is daarvoor uiteraard 
onvoldoende, want anders resteert een vicieuze cirkel waarbij voor de theorie onwelge-
vallige waarnemingen eenvoudig terzijde kunnen worden geschoven.

Vanwege deze ‘losse eindjes’ van de stelling is het op voorhand lastig om de geschikte 
bewijsmethode te bepalen. Struiksma zelf kiest ervoor om de aannemelijkheid van zijn 
stelling over de empirische cyclus van de rechtswetenschap te ‘bewijzen’ door middel van 
een voorbeeld, namelijk een fictief rechtswetenschappelijk onderzoek over de toepassing 
van privaatrechtelijke bevoegdheden door overheidslichamen. Hij erkent direct dat een 
dergelijk voorbeeld nog geen definitief bewijs vormt voor de stelling dat dogmatische 
rechtswetenschap zich ontwikkelt als een empirische cyclus. Omgekeerd geldt uiteraard 
wel dat het voorbeeld van Struiksma tegenbewijs kan vormen voor de omgekeerde stel-

20 Zie over het absolute bewijs van de wiskunde tegenover het ‘wispelturige’ bewijs van de natuurkunde: 
Singh 1998, p. 42-44.

21 Struiksma 2014, p. 486.
22 Struiksma 2012, p. 45.
23 Een mooi voorbeeld uit de natuurkunde betrof het experiment dat neutrino’s sneller zouden reizen dan 

de lichtsnelheid. Later bleek dat de meetapparatuur niet optimaal had gefunctioneerd. Zie <https://
nos.nl/artikel/344129-fout-ontdekt-in-neutrino-proef.html>.
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ling, namelijk dat dogmatische rechtswetenschap zich nooit in de vorm van een empiri-
sche cyclus ontwikkelt.

2.6 Een (tegen)voorbeeld
De stelling van Fermat is buitengewoon verstrekkend, omdat zij stelt dat nergens in 
het universum gehele getallen zijn die voldoen aan de genoemde vergelijking. Met één 
enkel tegenvoorbeeld zou de juistheid van deze stelling kunnen worden ondergraven. In 
de geschiedenis van de stelling van Fermat zijn dergelijke tegenvoorbeelden, al dan niet 
bij wijze van grap, daadwerkelijk gepresenteerd,24 maar uiteindelijk bleek geen enkel 
voorbeeld de juistheid van de stelling te kunnen ontkrachten. Daarmee was de stelling 
van Fermat echter nog niet bewezen.

Als eerste stap om de juistheid van de stelling van Struiksma nader te analyseren, is het 
daarom zaak te beginnen met een willekeurig, maar niet-fictief voorbeeld van dogma-
tisch rechtswetenschappelijk onderzoek. Het fictieve karakter van het door Struiksma 
aangedragen voorbeeld draagt namelijk niet bij aan het aannemelijk achten van een 
stelling over het empirische karakter van de rechtswetenschap. Om aan het verwijt te 
ontkomen dat mijn voorbeeld bewust is gekozen in de ene of de andere richting, neem 
ik daarom mijn eigen (dogmatische) promotieonderzoek naar de verdeling van schaarse 
publiekrechtelijke rechten tot uitgangspunt.25 Wanneer dit voorbeeld als tegenvoorbeeld 
fungeert, dan is de stelling van Struiksma daarmee verworpen. Wanneer het voorbeeld 
daarentegen in overeenstemming is met de stelling van Struiksma, dan is de juistheid 
van die stelling weliswaar niet bewezen, maar hooguit iets verder aannemelijk gemaakt.26

Mijn promotieonderzoek naar de verdeling van schaarse rechten door de overheid richt-
te zich op de vraag welke eisen uit een oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
kunnen worden gesteld aan de verdeling van schaarse rechten door de overheid.27 In 
mijn proefschrift typeer ik de gehanteerde onderzoeksmethode als volgt:

‘De gevolgde methode in dit onderzoek kan als empirisch-normatief worden aangemerkt. 
De verdelingstheorie verschaft in dit verband een normatief argument om een bepaalde 
regel van verdelingsrecht aan te merken als een algemene regel van verdelingsrecht die 
van toepassing is op elke verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Bijzondere 
regels van verdelingsrecht vormen hierbij het empirische materiaal voor de ontwikkeling 
van algemene regels van verdelingsrecht. Deze bijzondere regels van verdelingsrecht kun-
nen bestaan uit regels die in bijzondere wetgeving zijn neergelegd of uit regels die in de 
jurisprudentie zijn ontwikkeld voor de verdeling van een bepaald schaars publiekrechte-
lijk recht. […] Uit bijzondere regels van verdelingsrecht kunnen echter in zichzelf geen 
algemene regels van verdelingsrecht worden afgeleid, tenzij een overkoepelend rechtsbe-
ginsel aan deze bijzondere regel van verdelingsrecht ten grondslag wordt gelegd, waar-

24 Zie Singh 1998, p. 296-299.
25 C.J. Wolswinkel, De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van 

verdelingsrecht (diss. VU Amsterdam), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013. Voor de volledig-
heid vermeld ik wel dat ik op pagina 52 van mijn proefschrift in voetnoot 110 verwijs naar Struiksma 
2012.

26 In het werk van Struiksma is ook de figuur van de schaarse rechten niet onbekend. Zie J. Struiksma & 
M.A.M. Dieperink, ‘Schaarse rechten en het ruimtelijk beleid’, in: F.J. van Ommeren, W. den Ouden 
& C.J. Wolswinkel, Schaarse publieke rechten, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2011, p. 115-132.

27 Wolswinkel 2013, p. 33.
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door deze regel ook als algemene regel van verdelingsrecht kan worden aangemerkt. De 
betekenis van het bijzondere verdelingsrecht is daarom vooral illustrerend en initiërend 
van aard: een bijzondere regel van verdelingsrecht kan het vertrekpunt vormen voor de 
ontwikkeling van algemene regels van verdelingsrecht.’28

Volgt dit rechtswetenschappelijke onderzoek naar de verdeling van schaarse rechten de 
empirische cyclus zoals door Struiksma is beschreven? Vertrekpunt voor mijn onder-
zoek is het vermoeden geweest dat de verlening van een bepaald type vergunningen 
aan zwaardere eisen is onderworpen dan de verlening van andere vergunningen. Dit 
type vergunningen heeft gemeenschappelijk dat het aantal te verlenen vergunningen op 
voorhand beperkt is tot een maximum, waardoor het bestuur niet aan elke aanvrager 
die aan de criteria voor vergunningverlening voldoet, daadwerkelijk een vergunning kan 
verlenen.

Als het gaat om de eerste cyclus van rechtswetenschappelijk onderzoek, dan is het al-
lereerst zaak om dit type vergunningen van een adequate begripsomschrijving te voor-
zien. In het verleden werd in dit verband de term ‘gelimiteerde vergunningstelsels’ 
gehanteerd,29 maar inmiddels is het begrip ‘schaarse vergunning’ hiervoor in de plaats 
gekomen, aanvankelijk in de literatuur en sinds kort ook in de jurisprudentie.30 Vergun-
ningen worden in dit verband schaars genoemd als het aantal aanvragers groter is dan 
het aantal beschikbare vergunningen.31 Daarmee ontstaat direct een terminologische 
moeilijkheid, omdat het begrip ‘schaarse vergunning’ - anders dan het begrip ‘gelimi-
teerd vergunningstelsel’ - zich niet beperkt tot het begrensde aanbod, maar een verband 
legt tussen vraag en aanbod. Deze vraag heeft zich echter nog niet gemanifesteerd op 
het moment dat het aantal te verlenen vergunningen wordt beperkt. De eerste cyclus 
van rechtswetenschappelijk onderzoek bestaat dus uit het ontwikkelen van een begrip 
dat de lading van de onderzochte vergunningstelsels adequaat dekt.32 Een begrip in de 
dogmatische rechtswetenschap heeft echter geen onderscheidende betekenis als hier-
aan geen juridische consequenties worden verbonden. Als op de verdeling van schaarse 
vergunningen dus dezelfde regels van toepassing zijn als op de verlening van andere 
vergunningen, heeft de begripsvorming rond schaarse vergunningen geen zin. De eerste 
cyclus van begripsomschrijving wordt dus direct gevolgd door het verbinden van regels 
aan het begrip ‘schaarse vergunning’. 

Observatie. Allereerst moet onderzoeksmateriaal worden verzameld dat betrekking 
heeft op de verdeling van schaarse vergunningen. Omdat het begrip ‘schaarse vergun-
ning’ nog vrijwel niet is ingeburgerd in wetgeving en jurisprudentie, moeten via alter-
natieve zoektermen relevante jurisprudentie en wetgeving in kaart worden gebracht die 
juridische normen voor de verdeling van schaarse vergunningen bevatten. Langzaamaan 

28 Wolswinkel 2013, p. 51-52.
29 Zie G.P. Kleijn, ‘Het zorgvuldigheidsbeginsel en gelimiteerde vergunningstelsels’, Gst. 1988, afl. 6850, 

p. 73-78.
30 Zie in de jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters: CBb 3 juni 2009, AB 2009/373, m.nt. C.J. 

Wolswinkel (speelautomatenhal Den Haag) en ABRvS 2 november 2016, AB 2016/426, m.nt. C.J. 
Wolswinkel (speelautomatenhal Vlaardingen).

31 F.J. van Ommeren, Schaarse vergunningen. De verdeling van schaarse vergunningen als onderdeel van het 
algemene bestuursrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 2.

32 De Groot 1981, p. 39, spreekt in dit verband over de vrijheid van begripsvorming.
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krijgt de gedachte vorm dat schaarse vergunningen inderdaad aan andere juridische 
normen worden onderworpen dan niet-schaarse vergunningen.

Inductie. Het verzamelde onderzoeksmateriaal leidt tot de formulering van een theo-
rie en hieruit voortvloeiende hypothesen. In mijn proefschrift heb ik niet met zoveel 
woorden een theorie geformuleerd, maar die theorie zou als volgt kunnen luiden: aan 
de verdeling van schaarse vergunningen worden zwaardere33 eisen gesteld dan aan de 
verlening van niet-schaarse vergunningen. Die theorie kan worden uitgewerkt in een 
aantal hypothesen, bijvoorbeeld over een toereikende aankondiging van de verdeling 
(transparantie ex ante), de looptijd van de vergunning en tussentijdse wijziging van 
schaarse vergunningen.

Deductie. De hypothese moet weer worden vertaald naar een concrete voorspelling. 
Voor de hypothese over de looptijd van een schaarse vergunning kan de voorspelling 
worden geformuleerd dat een schaarse vergunning niet voor onbepaalde tijd mag wor-
den verleend.34 Verder kan de voorspelling worden geformuleerd dat een verdeling niet 
enkel op een gemeentelijke website kan worden aangekondigd indien de schaarse ver-
gunning een duidelijk grensoverschrijdend belang vertegenwoordigt. Deze voorspelling 
vloeit voort uit de algemene hypothese dat een verdeling van schaarse vergunningen toe-
reikend moet worden aangekondigd zodat alle potentiële aanvragers op de hoogte kun-
nen zijn van deze aanstaande verdeling en eventueel een aanvraag kunnen indienen.35 

Toetsing. In de fase van toetsing moet per nieuw geschil worden onderzocht of wordt 
voldaan aan de voorspelling die uit de hypothese voortvloeit. Indien aan de voorspelling 
wordt voldaan, dan blijven de hypothese en de theorie overeind staan. Steun voor de 
theorievorming in mijn promotieonderzoek vind ik onder meer in de uitspraak Speel-
automatenhal Vlaardingen.36 In deze zaak heeft de Afdeling een algemeen kader voor het 
creëren van mededingingsruimte bij de verdeling van schaarse vergunningen ontwik-
keld. Allereerst heeft de Afdeling uit het gelijkheidsbeginsel, dat in deze context strekt 
tot het bieden van gelijke kansen, de rechtsnorm afgeleid dat het bestuur bij de verdeling 
van schaarse vergunningen op enigerlei wijze aan (potentiële) gegadigden ruimte moet 
bieden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Verder heeft de Afdeling 
uit het materiële gelijkheidsbeginsel de rechtsnorm afgeleid dat een schaarse vergunning 
in beginsel niet voor onbepaalde tijd wordt verleend. Tot slot heeft de Afdeling uit de 
eerste rechtsnorm afgeleid dat het bestuur om gelijke kansen te realiseren een passende 
mate van openbaarheid moet verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van 
de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te pas-
sen criteria. Problematisch aan speelautomatenhal Vlaardingen is echter dat de Afdeling 
in deze uitspraak de (uitgebreide) conclusie van een staatsraad advocaat-generaal heeft 
gevolgd, die zich op zijn beurt mede heeft gebaseerd op de reeds verschenen literatuur 
over schaarse vergunningen.37 Hierdoor ontstaat een cyclische beweging: juist omdat de 
Afdeling de advocaat-generaal volgt en zich daarmee ook indirect baseert op de reeds 

33 Hier zou ook kunnen worden volstaan met de aanduiding ‘andere eisen’, maar ‘zwaardere eisen’ drukt 
de verhouding tussen beide typen vergunningen beter uit.

34 Wolswinkel 2013, p. 275.
35 Wolswinkel 2013, p. 349.
36 ABRvS 2 november 2016, AB 2016/426, m.nt. C.J. Wolswinkel (speelautomatenhal Vlaardingen).
37 Conclusie AG Widdershoven 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1421.
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ontwikkelde theorie, komt de praktijk van geschilbeslechting uiteindelijk overeen met 
die theorie. Tegelijk zijn er nieuwe geschillen waarbij de voorspelling niet zonder meer 
uitkomt. Zo heeft de Afdeling in havenbedrijf Amsterdam overwogen dat een vergunning 
voor het oprichten van een bouwwerk van een windturbine op gronden ook in privaat 
eigendom zich in beginsel niet leent voor de toepassing van de eis dat een schaarse 
vergunning alleen tijdelijk wordt verleend.38 Een ander ‘tegenvoorbeeld’ betreft de uit-
spraak van het Hof van Justitie in de zaak Sporting Exchange.39 Dit arrest is vaak aange-
grepen om te laten zien dat de Unierechtelijke transparantieverplichting van toepassing 
is op de verdeling van schaarse vergunningen.40 In het arrest spreekt het Hof echter 
nergens over schaarse vergunningen, maar enkel over een ‘exclusieve vergunning’ en 
een ‘éénvergunningstelsel’, dus over vergunningstelsels waarbij het beschikbare aantal is 
beperkt tot één vergunning. Zelfs als er goede redenen zijn om de transparantieverplich-
ting ook te laten gelden voor andere schaarse vergunningen, valt op dat de legitieme uit-
zonderingen die het Hof van Justitie toestaat op de transparantieverplichting, specifiek 
samenhangen met het exclusieve karakter van de vergunning.

Evaluatie. Tot slot is de vraag wat de uitkomst van de toetsing in bredere zin impliceert 
voor de gevormde theorie over schaarse vergunningen. Zo kan havenbedrijf Amsterdam 
worden beschouwd als een correctie op de theorie over de beperkte looptijd van schaarse 
vergunningen, hoewel ook nog kan worden betoogd dat een (schaarse) vergunning voor 
een aflopende activiteit als het oprichten het een windturbine naar haar aard eindig is, 
zodat de theorie geen aanpassing behoeft.41 Evenzo werpt het arrest Sporting Exchange 
de vraag op of een nadrukkelijker onderscheid tussen éénvergunningstelsels en andere 
gelimiteerde vergunningstelsels noodzakelijk is.42 Dit zou betekenen dat het overkoe-
pelende begrip ‘schaarse vergunning’ zou moeten worden verlaten ten gunste van een 
tweedeling tussen ‘exclusieve vergunning’ en ‘speciale vergunning’.43 Sowieso laat de 
recente rechtsontwikkeling (of -stilstand) zien dat theorie en praktijk moeite hebben om 
het begrip ‘schaarse rechten’ in het ruimtelijk bestuursrecht toe te passen.44 Dat de eerst-
volgende cyclus omtrent de theorievorming van schaarse rechten zich uitgerekend in dit 
voor Struiksma zeer vertrouwde rechtsterrein lijkt te voltrekken,45 kan geen toeval zijn.

Uit dit niet-fictieve voorbeeld van dogmatisch rechtswetenschappelijk onderzoek kan 
geen tegenbewijs worden afgeleid voor de stelling van Struiksma. Integendeel, de aan-
nemelijkheid van zijn stelling is in stand gelaten en mogelijk zelfs iets versterkt. Daar-
mee is de stelling van Struiksma nog niet bewezen. Sterker nog: de stelling laat zich niet 
bewijzen. Hier doet zich het probleem voor dat het doorlopen van een empirische cyclus 

38 ABRvS 30 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2333 (havenbedrijf Amsterdam), r.o. 14.
39 HvJ EU 3 juni 2010, C-203/08, ECLI:EU:C:2010:307.
40 Zie ook Wolswinkel 2013, p. 338.
41 C.J. Wolswinkel, ‘Schaarse rechten in het omgevingsrecht? Een tegenconclusie voor de rechtsontwik-

keling’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2018-3, p. 117.
42 R.J.G. Wildemors & C.J. Wolswinkel, ‘Inbesteding bij schaarse vergunningen? Institutionele excepties 

op de transparantieverplichting’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2019-3/4, p. 125.
43 Dit onderscheid correspondeert met het onderscheid tussen uitsluitende en bijzondere rechten in art. 

106 VWEU.
44 Zo ben ik in afwijking van Struiksma & Dieperink 2011, p. 122, van mening dat het realisatierecht 

krachtens het bestemmingsplan wel schaars kan zijn (zie Wolswinkel 2018, p. 113).
45 Zie ABRvS 19 december 2018, AB 2019/111, m.nt. C.J. Wolswinkel (windpark Zeewolde).
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niet alleen descriptief kan beschrijven hoe wetenschappelijk onderzoek kan verlopen, 
maar ook normatief kan voorschrijven hoe wetenschappelijk onderzoek moet verlopen. 
Wanneer een onderzoeker niet de empirische cyclus van Struiksma doorloopt, is de 
stelling van Struiksma daarmee gefalsifieerd? Of heeft de onderzoeker in dat geval geen 
rechtswetenschappelijk onderzoek bedreven? Als de onderzoeker zijn theorie in stand 
laat ondanks dat de beslechting van een juridisch geschil niet in overeenstemming is 
met de hypothese, wordt de voorgeschreven empirische cyclus daarmee doorbroken? 
Anders gezegd, het normatieve karakter van de empirische cyclus kan meebrengen dat 
deze cyclus niet zozeer voorschrijft hoe rechtswetenschappelijk onderzoek verloopt als 
wel hoe rechtswetenschappelijk onderzoek zou moeten verlopen. 

3 Slot: de wet van Struiksma
Het verhaal van de stelling van Struiksma laat zien dat het verschil tussen de wiskunde 
en de rechtswetenschap wel meevalt. Toch lijkt de conclusie wat onbevredigend: het is 
(vooralsnog) onmogelijk om de stelling van Struiksma te bewijzen. Wanneer wij ons 
echter herinneren dat vele wiskundigen eeuwen bezig zijn geweest om de stelling van 
Fermat te bewijzen en uiteindelijk toch in hun missie zijn geslaagd, dan is er minder 
reden tot pessimisme. Totdat het moment aanbreekt dat het definitieve bewijs voor de 
stelling van Struiksma wordt geleverd, past het wellicht meer om te spreken over de wet 
van Struiksma. Niet alleen wordt met dit voor juristen vertrouwde begrip Jan Struiksma 
als rechtswetenschappelijk onderzoeker meer recht gedaan, maar ook geeft dit begrip 
aan dat het inzicht van Struiksma over de empirische cyclus voor de gehele rechtswe-
tenschap van enorme waarde kan zijn. Zijn inzicht verdient dus een positie buiten de 
marge. Al is het maar de vraag of het bewijs voor de stelling van Struiksma ooit zal 
worden geleverd, want een cyclus is immers oneindig…

QED




