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Voorwoord d

Ditt proefschrift gaat over argumentatie in het recht. Het ligt voor de hand
datt deze twee vakgebieden veel met elkaar te maken hebben, maar het was
inn Nederland geen traditie om juridische argumentatie als een zelfstandig vak
tee beschouwen. Ik ben erg blij dat de Juridische Faculteit van de Erasmus
Universiteitt Rotterdam mij in de gelegenheid heeft gesteld aan de ontwikkelingg van dit vakgebied mee te werken en besloot om juridische argumentatie
eenn plaats te geven in het onderwijsprogramma. De hulp van Frans van
Eemerenn en Rob Grootendorst en de inspirerende bijdragen van Eveline
Feteriss zijn bij die ontwikkeling van groot belang geweest.
Tijdenss het opzetten en in praktijk brengen van het onderwijsprogramma
diendenn onderzoeksvragen zich als vanzelf aan. Bij het beantwoorden van de
vragenn die in dit proefschrift aan de orde komen, heb ik geprobeerd voor ogen
tee houden dat niet alle argumentarietheoretici bekend zijn met het recht en
datt niet alle rechtswetenschappers thuis zijn in de argumentatietheorie.
Ikk wil iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit proefschrift
heeftt bijgedragen. In het bijzonder ben ik veel dank verschuldigd aan mijn
promotor,, Frans van Eemeren. Het geduld en de aandacht waarmee hij mij
vann het begin tot het eind heeft begeleid wens ik iedere promovendus toe.
Doorr al mijn conceptteksten steeds van heel precies commentaar te voorzien,
mijj te stimuleren en de mogelijkheid te creëren om mijn ideeën te presenteren
opp congressen en onderzoekssymposia, heeft hij ervoor gezorgd dat ik dit
proefschriftt heb kunnen voltooien. Met mijn tweede promotor, Ton van
Haaften,, heb ik jarenlang met plezier samengewerkt. Ik dank hem voor zijn
rotsvastee vertrouwen in de goede afloop van mijn promotie-onderzoek. Harm
Kloosterhuiss ben ik niet alleen dankbaar voor zijn nauwgezette en kritische
commentaarr op mijn onderzoek, maar ook voor zijn enthousiaste betrokkenheid.. Van iedereen die commentaar op eerdere versies van hoofdstukken uit
ditt proefschrift heeft geleverd, heb ik veel geleerd. Dat geldt eveneens voor
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dee kritische reacties die ik tijdens onderzoekssymposia kreeg van leden van
hett Instituut voor Functioneel Onderzoek van Taal en Taalgebruik (IFOTT).
Mijnn ouders dank ik voor hun onvoorwaardelijke steun. Ik dank Pieter
datt hij juist ook in de periode waarin dit proefschrift tot stand kwam zo
zorgvuldigg heeft bewaakt waar het ons uiteindelijk om gaat. Door hem zijn
allee gruwelscenario's over het schrijven van een proefschrift spookverhalen
gebleven. .
Mijnn belangstelling voor de taalbeheersing en de argumentatietheorie,
tenslotte,, ligt ten grondslag aan het tot stand komen van dit proefschrift. Die
belangstellingg dank ik aan Rob Grootendorst. Aan hem draag ik deze studie
op. .

155 april, 2000
Joséé Plug

Deell l

Vormenn van complexe
argumentatie e

11
Inleiding g

1.11 Complexe argumentatie in de motivering van rechterlijke
uitspraken n
Inn de wet is vastgelegd dat de rechter zijn beslissing over een geschil moet
motiveren.. De Hoge Raad (HR 4 juni 1993, NJ1993, 659) stelt dat tot de
grondbeginselenn van een goede procesorde behoort dat:
elkee rechterlijke beslissing tenminste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij
voldoendee inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtengang om
dee beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van
hogeree voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen — controleerbaar en
aanvaardbaarr te maken.
Dee motiveringsverplichting is van belang voor de rechtszekerheid en draagt
bijj tot de aanvaardbaarheid van een beslissing. In een vonnis, een arrest of een
beschikkingg maakt de rechter openbaar wat zijn overwegingen zijn voor het
standpuntt dat hij ten aanzien van het geschil inneemt. Dit maakt het voor
partijen,, collega's en anderen mogelijk om zich op de hoogte stellen van de
beslissingg en van de argumenten die de rechter aan zijn beslissing ten grondslagg legt. Bovendien worden zij hierdoor in staat gesteld de argumenten voor
dee beslissing te beoordelen op hun consistentie, redelijkheid en overtuigingskracht. .
Ondankss de motiveringsverplichting, wordt in een rechterlijke uitspraak
meestall niet alles wat relevant is voor de beoordeling van een beslissing expliciett en helder tot uitdrukking gebracht. Daarom zijn rechtstheoretici en
argumentatietheoreticii van oordeel dat aan een verantwoorde beoordeling van
eenn (juridisch) betoog een analytische, rationele reconstructie van het betoog
vooraff moet gaan. Dit houdt in dat er een overzicht moet worden gemaakt
vann alle informatie die relevant is om na te gaan of een bepaalde beslissing
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bestandd is tegen rationele kritiek. Naarmate de argumentatie in een rechterlijkee uitspraak minder begrijpelijk en onvoldoende expliciet is geformuleerd,
iss de argumentatie lastiger te reconstrueren.
Problemenn bij de reconstructie kunnen onder andere betrekking hebben
opp onduidelijkheid in manier waarop de argumentatie is gestructureerd. Als
dee argumentatie van de rechter samengesteld (complex) is, dat wil zeggen als
dee beslissing met meer dan één argument wordt gerechtvaardigd, moet worden
vastgesteldd hoe die argumenten zijn gestructureerd. Inzicht in de relatie tussen
argumentenn is noodzakelijk om vast te stellen wat de gevolgen zijn voor de
houdbaarheidd van een argument dat overblijft als andere argumenten onaanvaardbaarr blijken. Wanneer niet kan worden achterhaald wat de relatie tussen
argumentenn is of als de relatie tussen argumenten en het standpunt verkeerd
wordtt geïnterpreteerd, kan dat gevolgen hebben voor de begrijpelijkheid en
dee aanvaardbaarheid van de beslissing. In arresten van de Hoge Raad komen
regelmatigg verschillen van mening aan de orde over de relatie tussen argumenten,, bijvoorbeeld in een geschil tussen Hoogovens en de Industriebond FNV
overr een schadevergoeding aan Hoogovens (HR 7 november 1986, NJ19S7,
226).. In het cassatiemiddel voert Hoogovens onder andere aan:
Hett hof heeft in strijd met het recht de door de eiseres aangevoerde omstandighedenn niet in onderlinge samenhang beoordeeld. Verwezen wordt naar de omstandighedenn genoemd in mvg p. 2 e.v. in 5, in het bijzonder 5.1-5.15- Deze
omstandighedenn in onderlinge samenhang leveren [...] onrechtmatige daden van
dee Bonden op, kunnen dat althans doen. In 5-7 van het arrest oordeelt het hof
tenn onrechte omtrent 'de enkele omstandigheid dat schade is toegebracht aan
Hoogovens'.. Ook de activiteiten volgens 5.12 en 5.16 van het arrest beziet het
hoff in 5.21 ten onrechte niet in samenhang met de andere omstandigheden door
eiseress aangevoerd.
Dee Hoge Raad moet beoordelen of op grond van de formulering 'de enkele
omstandigheid'' geconcludeerd kan worden dat het hof de samenhang tussen
dee argumenten van Hoogovens heeft miskend. Daarbij rijst de vraag of
Hoogovenss de samenhang eerder duidelijk tot uitdrukking heeft gebracht en
welkee consequenties onduidelijkheid over de samenhang heeft voor de aanvaardbaarheidd van de beslissing.
Datt duidelijkheid over de relatie tussen de overwegingen die aan een
beslissingg ten grondslag liggen niet alleen voor de procespartijen van belang
is,, illustreert een uitspraak van het kantongerecht Tilburg (5 december 1974,
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Prg.. 1975,1009).! Een verkoper vordert van de vader van een negentienjarige
dochterr dat deze betaalt voor aankopen van zijn minderjarige dochter [destij ds
wass de leeftijdsgrens voor meerderjarigheid 21]. De vader voert aan dat zijn
dochterr minderjarig was ten tijde van de koop en stelt dat de koopovereenkomstt nietig is op grond van de onbekwaamheid van zijn dochter tot het
aangaann van de koopovereenkomst. De kantonrechter overweegt de volgende
omstandigheden: :
(1)) - dat de moeder van de minderjarige op 15 april 1972 is overleden en de
minderjarigee ongeveer drie maanden later het huis is uitgegaan;
(2)) - dat zij vervolgens op een adres elders in de stad heeft gewoond gedurende
ongeveerr twee jaar, in welke periode zij de overeenkomst is aangegaan;
(3)) - dat gedaagde q.q. heeft geaccepteerd [.,.] dat zijn dochter gedurende die
periodee elders verbleef;
(4)) - dat zijn dochter in die periode op kantoor werkte, haar verdiende loon van
gedaagdee q.q. mocht behouden om daarvan in haar levensonderhoud te voorzien
enn dat zelf mocht besteden, terwijl hij daarnaast niet meer in haar levensonderhoudd bijdroeg;
(5)) - dat de gekochte artikelen voor haar bruikbare kledingstukken waren, die
niett overdreven van prijs waren.
Vervolgenss concludeert de rechter: 'naar Ons oordeel moet de minderjarige
gezegdd worden onder deze omstandigheden handelsbekwaam te zijn geweest
tott het aangaan van meerbedoelde overeenkomst (...)'. De omstandigheden
wordenn hier weliswaar duidelijk opgesomd, maar het is niet duidelijk wat de
samenhangg ertussen is. Toch is het voor deze en andere verkopers van belang
omm te weten welke omstandigheden bepalend zijn geweest voor de beslissing.
Looptt een verkoper, zoals Leijten zich in een noot bij deze uitspraak afvraagt,
hett gevaar, wanneer hij aan een meisje van rond de negentien, in ieder geval
mogelijkk minderjarig, voor gewone prijzen gewone kledingstukken in redelijke
hoeveelheidd verkoopt, die overeenkomst straks vernietigd te zien, als zo'n
meisjee tijdens het aangaan van de overeenkomst bij haar vader en moeder
thuiss woont (negatie van de omstandigheden 1-3) en niet door te werken in
haarr eigen levensonderhoud voorziet (negatie van de vierde omstandigheid)?
Inn deze studie naar dergelijke complexe argumentatie in rechterlijke
uitsprakenn baseer ik mij op de pragma-dialectische argumentatietheorie van
11

Dit voorbeeld is ondeend aan Brouwer (1990: 51).
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Vann Eemeren en Grootendorst. Om na te gaan op welke wijze standpunten
inn een rechterlijke uitspraak worden ondersteund door argumenten en hoe
diee argumenten zich tot elkaar verhouden, worden pragma-dialectische
inzichtenn geïntegreerd met inzichten uit andere argumentatietheorieën en uit
dee rechtstheorie. In de rechtstheorie worden verschillende typen van complexe
argumentatiee weliswaar onderzocht in verband met de beoordeling van de
aanvaardbaarheidd van de motivering en de beslissing, maar de reconstrueerbaarheidd van de verschillende typen van complexiteit wordt als een preliminair
probleemm beschouwd en niet aan de orde gesteld. In de argumentatietheorie
daarentegenn wordt wel onderzoek gedaan naar reconstrueerbaarheid van de
samenhangg tussen argumenten, maar dat onderzoek is in principe niet toegespitstt op de juridische context. Door middel van een interdisciplinair onderzoekk probeer ik oplossingen aan te dragen voor problemen die zich bij de
reconstructiee van de argumentatiestructuur in rechterlijke uitspraken kunnen
voordoen.. Deze doelstelling licht ik nader toe in 1.3 en vervolgens geef ik in
1.44 aan hoe het onderzoek is opgezet. Eerst zet ik echter in 1.2 uiteen welke
uitgangspuntenn aan het onderzoek naar complexe argumentatie ten grondslag
liggen. .

1.22 Begrijpelijkheid en aanvaardbaarheid van complexe argumentatie
Inn de argumentatietheorie van Van Eemeren en Grootendorst (1982, 1992)
iss de benadering van argumentatie pragmatisch en dialectisch. Het pragmatischee aspect van deze theorie houdt in dat de functie die taaluitingen in de
communicatiee vervullen centraal staat. Het taalgebruik wordt geanalyseerd
inn de context waarin het voorkomt en beoordeeld op de functie die het daarin
moett vervullen. Voor rechterlijke uitspraken wordt die functie onder andere
bepaaldd door wettelijke bepalingen waarin het motiveringsbeginsel tot uitdrukkingg komt. Het dialectische aspect van de theorie houdt in dat de taaluitingenn die naar voren worden gebracht, geanalyseerd worden als taaluitingen
diee deel uitmaken van een kritische discussie die tot doel heeft een verschil
vann mening op te lossen. Het juridische proces kan opgevat worden als een
discussiee tussen de partijen onderling en de rechter. Die discussie wordt
gedeeltelijkk weergegeven in een rechterlijke uitspraak.2 Voor de analyse en de
beoordelingg van argumentatie heeft deze dialectische benadering tot gevolg
22

Zie Van Eemeren, Feteris c.a (1996) en Feteris (1989).
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datt rekening gehouden wordt met het discussieperspectief waarin het taalgebruikk plaatsvindt.
Vanuitt een pragmatische invalshoek worden de standpunten en de argumentatiee die in een rechterlijke uitspraak naar voren worden gebracht, opgevat
alss taalhandelingen.3 Met het naar voren brengen van die taalhandelingen
beoogtt de rechter zowel een communicatief i\& een interactioneel effect te
bewerkstelligen.. Het communicatieve effect is bereikt als de lezer begrijpt dat
err argumentatie naar voren is gebracht en wat die argumentatie inhoudt. Het
interactionelee effect is bereikt als de lezer de argumentatie ook aanvaardt en
overtuigdd is. Beide effecten zijn niet absoluut, maar gradueel, comparatief en
relatief.4 4
Dee verbale presentatie van argumentatie kan volgens Van Eemeren en
Grootendorstt zowel van invloed zijn op het bereiken van het communicatieve
effect,, het niveau van de begrijpelijkheid, als op het bereiken van het
interactionelee effect, het niveau van de aanvaardbaarheid.5 Op het niveau van
dee begrijpelijkheid gaat het om de vraag in hoeverre onduidelijkheden in de
verbalee presentatie ertoe leiden dat het communicatieve effect niet of onvoldoendee wordt bereikt. Wanneer het communicatieve effect niet wordt bereikt
doordatt de lezer niet uit kan maken dat er argumentatie naar voren wordt
gebracht,, is het onwaarschijnlijk dat het interactionele effect wordt bereikt
datt hij de argumentatie aanvaardt. Op het niveau van de aanvaardbaarheid
gaatt het om de vraag in hoeverre onduidelijkheden in de verbale presentatie
ertoee leiden dat het interactionele effect niet of onvoldoende wordt bereikt.
Vann Eemeren en Grootendorst (1982: 41) stellen vast dat in de regel het
communicatievee effect dan al is bereikt:
Hett nastreven van illocutionaire effecten [communicatieve effecten jp] gaat,
analytischh gesproken, aan het optreden van perlocutionaire effecten [interactionelee effecten jp] vooraf. (...) begrijpelijkheidsproblemen zijn in principe preliminairr aan aanvaardbaarheidsproblemen.
33
44

Zie Austin (1976), Scarle (1969, 1981) en Van Eemeren en Grootendorst (1982).
Gradueel wil zeggen dat de argumentatie meer of minder begrijpelijk en aanvaardbaar kan
zijn.. Comparatief wil zeggen dat argumentatie altijd meer of minder begrijpelijk en
aanvaardbaarr is in vergelijking met alternatieve formuleringen. En relatief wil zeggen dat
dee begrijpelijkheid en de aanvaardbaarheid van argumentatie afhangt van de context en
dee lezers. Zie Van Eemeren (1980:98).
55 Het communicatieve effect wordt in termen van Searle (1981) ook wel het illocutionaire
effectt genoemd en het interactionele effect wordt wel perlocutionaire effect genoemd.
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Inn het onderzoek naar complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken, moet
duss onderscheid worden gemaakt worden tussen het niveau van de begrijpelijkheidd en het niveau van de aanvaardbaarheid. In het volgende zal worden
nagegaann aan welke voorwaarden de taalhandelingen die in een rechterlijke
uitspraakk naar voren worden gebracht moeten voldoen om het communicatievee effect zo goed mogelijk te bereiken.
DeDe herkenbaarheidsvoorwaarden voor argumentatieve taalhandelingen
Argumentatiee is, anders dan veel andere taalhandelingen, een complexe
taalhandeling,, omdat er meer dan één uitspraak naar voren wordt gebracht.6
Dee argumentatie is het geheel van uitspraken dat in een betoog ter verdedigingg van een bepaald standpunt wordt aangevoerd. De elementaire taalhandelingenn die samen de complexe taalhandeling argumentatie vormen, kunnen
opp zinsniveau ieder op zich de communicatieve strekking hebben van bijvoorbeeldd een bewering of een mededeling, maar hebben tegelijk gezamenlijk een
communicatievee strekking op tekstueel niveau. Bovendien onderhoudt
argumentatiee altijd een relatie met een andere taalhandeling: het naar voren
brengenn van een standpunt.7 Op deze drie punten verschilt een complexe
taalhandelingg van een elementaire taalhandeling, die in principe uit één
uitspraakk bestaat, één bepaalde strekking heeft en niet verbonden is met een
anderee uitspraak.
Voorr een correcte uitvoeringvan de complexe taalhandeling argumentatie
moett onder andere zijn voldaan aan de herkenbaarheidsvoorwaarden. Deze
voorwaardenn kunnen worden verdeeld in de propositionele inhoudsvoorwaardee en de essentiële voorwaarde. De propositionele inhoudsvoorwaarde houdt
inn dat tot uitdrukking wordt gebracht dat de uitspraken ui, u2 enz. elementairee taalhandelingen zijn waarin een positieve of een negatieve gebondenheid
tott uitdrukking wordt gebracht ten aanzien van de proposities die in die
taalhandelingenn tot uitdrukking worden gebracht. Daarbij moet ten aanzien
vann de proposities duidelijk zijn waaraan wordt gerefereerd en welk predikaat
aann die referent wordt toegekend. De essentiële voorwaarde houdt in dat tot

66
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Zie Van Ecmeren en Grootendorst (1982: 81-87).
Zie Van Eemeren en Grootendorst (1982: 102 e.v.). Jungslager (1991: 19 e.v.) gaat
uitgebreidd in op het verband tussen de taalhandelingen van het naar voren brengen van
eenn standpunt en het aanvoeren van argumentatie. Zie Houtlosser (1995:65-98) voor een
analysee van de taalhandeling 'het naar voren brengen van een standpunt'.
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uitdrukkingg wordt gebracht dat de uitspraken ui, u2 enz. gelden als een
pogingg van de taalgebruiker om anderen te overtuigen van de (onaanvaardbaarheidd van een bepaald standpunt. Een en ander kan geïllustreerd worden
aann de hand van het volgende, eenvoudige betoogje:
Dee vordering zal worden afgewezen, want eiser heeft slechts een gering belang.
Inn dit betoogje worden twee elementaire taalhandelingen naar voren gebracht:
(1)) de vordering zal worden afgewezen;
(2)) eiser heeft slechts een gering belang.
Opp zinsniveau wordt in taalhandeling (1) een propositie tot uitdrukking
gebrachtt waarin wordt gerefereerd aan 'de vordering'. In de propositie in (2)
wordtt gerefereerd aan 'Eiser'. Daarnaast is in beide taalhandelingen tot uitdrukkingg gebracht welk predikaat aan die referent wordt toegekend. In (1)
iss dat het predikaat 'zal worden afgewezen' en in (2) 'heeft slechts een gering
belang'. .
Veell aanbevelingen ter verbetering van de begrijpelijkheid van rechterlijke
uitsprakenn hebben betrekking op de propositionele inhoudsvoorwaarde van
elementairee taalhandelingen. De complexe taalhandeling argumentatie is
echterr pas geslaagd als ook de essentiële voorwaarde is vervuld. Dat wil in dit
voorbeeldd zeggen dat de lezer ook begrijpt dat (2) als argumentatie geldt voor
(l). 88 Als één of meer van de herkenbaarheidsvoorwaarden niet zijn vervuld,
dann is de uitvoering van de argumentatie in meer of mindere mate defectief.
Dee herkenbaarheidsvoorwaarden, die corresponderen met het communicatiebeginsell 'wees duidelijk', kunnen daarom als minimale voorwaarden voor de
begrijpelijkheidd van argumentatie worden beschouwd.9 Een betoog bestaat
inn de regel uit meer argumentaties. Aan het argument (2) in het eerder gegevenn voorbeeld, zou bijvoorbeeld kunnen zijn toegevoegd:

88

Aanwijzingen voor de communicatieve strekking van taalhandelingen kunnen worden
verschaftt door strekkingsindicatoren, zoals in dit geval 'want'. Zie Van Eemeren, Grootendorstt en Kruiger (1983: 94,133).
99 Het communicatiebeginsel vormt een standaard voor rationele verbale communicatie en
bestaatt uit de volgende vier regels: wees duidelijk, eerlijk, efficiënt en ter zake. Zie Van
Eemeren,, Grootcndorst en Kruiger (1983: 157-161) en Van Eemeren, Grootendorst,
Snoeckk Hcnkemans c.a. (1997: 14-16).
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(3)) Aan de zijde van gedaagde mag een redelijk belang geacht worden te bestaan.
Nett als bij de elementaire taalhandelingen (1) en (2), moet ook bij (3) worden
vastgesteldd waaraan wordt gerefereerd en welk predikaat aan die referent
wordtt toegekend. Daarnaast moet worden vastgesteld of de essentiële voorwaardee is vervuld en moet duidelijk zijn dat (3) eveneens bedoeld is als poging
omm de lezer te overtuigen van het standpunt (1). Wanneer, zoals in dit
voorbeeld,, de argumentatie complex is en dus uit meer elementaire taalhandelingenn bestaat, is het belangrijk dat eveneens vastgesteld kan worden wat de
relatiee is tussen de taalhandelingen (2) en (3). Is een bepaalde taalhandeling
eenn zelfstandige rechtvaardiging van het standpunt of maakt hij deel uit van
eenn geheel van taalhandelingen die gezamenlijk het standpunt rechtvaardigen?
Omm die vraag te kunnen beantwoorden, moet nagegaan worden of tot uitdrukkingg is gebracht hoe de argumenten zich tot elkaar verhouden. Het tot
uitdrukkingg brengen van de relatie met andere argumenten, kan mijns inziens
beschouwdd worden als een nadere invulling van de essentiële voorwaarde. De
essentiëlee voorwaarde houdt dan in dat tot uitdrukking wordt gebracht dat
dee uitspraken u i , u2 enz. gezamenlijk of ieder op zich als een poging gelden
omm anderen van de (on) aanvaardbaarheid van een bepaald standpunt te
overtuigen. .
Wanneerr aan tf/feherkenbaarheidsvoorwaarden is voldaan, is het in principee mogelijk om van het betoog van de rechter een analytisch overzicht te
gevenn waarin alle aspecten van het argumentatief taalgebruik zijn opgenomen
diee voor het oplossen van een verschil van mening van belang kunnen zijn.10
Zo'nn analytisch overzicht vormt het uitgangspunt voor de beoordeling van
eenn juridisch betoog en houdt in dat vastgesteld is:
1..
2..
3..
4..

wat de geschilpunten zijn;
welke posities de procespartijen en de rechter innemen;
welke expliciete en impliciete argumentatie er naar voren is gebracht;
wat de relatie tussen de argumenten is.' i

100 Dit analytische overzicht is gebaseerd op de richtlijnen voor een analytisch overzicht van
Vann Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983: 290) voor betogen in het algemeen. Zie
ookk Van Eemeren, Grootendorst, Snoeck Henkemans e.a. (1997: 371).
111 Zie ook Van Eemeren e.a. (1996) en Kloosterhuis en Plug (1991: 110).
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Hett vierde onderdeel van dit analytisch overzicht staat in deze studie centraal,
maarr het zal duidelijk zijn dat dit onderdeel niet helemaal los kan worden
gezienn van de andere onderdelen. Om vast te stellen wat de relatie tussen
argumentenn is, moet bijvoorbeeld eerst vastgesteld worden op welk standpunt
dee argumenten betrekking hebben. Problemen bij het reconstrueren van de
relatiee tussen argumenten kunnen soms verklaard worden uit onduidelijkhedenn in andere onderdelen van het analytisch overzicht. Ook kunnen aan
anderee onderdelen soms aanwijzingen worden ondeend om problemen bij
hett reconstrueren van de relatie tussen de argumenten op te lossen.

1.33 Doelstellingen van het onderzoek
Inn deze studie wordt onderzocht welke aanwijzingen er gegeven kunnen
wordenn om de relatie tussen argumenten die in rechterlijke uitspraken naar
vorenn worden gebracht op een verantwoorde wijze te reconstrueren. Uitgangspuntt voor het onderzoek is de schriftelijke weergave van het resultaat van het
rechterlijkee beslissingsproces. Het onderzoek heeft betrekking op de legitimatie
vann het rechterlijk oordeel en wat door Nieuwenhuis (1976: 501) wordt
omschrevenn als 'de manier waarop de rechtvaardiging van een gevonden
beslissingg wordt vormgegeven'.12 Ik beperk mij om praktische redenen tot
rechterlijkee uitspraken uit één rechtsgebied: het civiele recht.
Alss zich bij de reconstructie van complexe argumentatie in een rechterlijke
uitspraakk problemen voordoen, kan dat verregaande consequenties hebben
voorr de beoordeling en de aanvaardbaarheid van die uitspraak, zoals bleek uit
voorbeeldenn in 1.1. In de eerste plaats kan, als niet achterhaald kan worden
watt in de motivering de relatie is tussen de argumenten onderling en hoe zij
samenhangenn met de beslissing van de rechter, de beslissing voor partijen of
anderee betrokkenen daardoor minder aanvaardbaar zijn. In de tweede plaats
kann onduidelijkheid over de relatie tussen de argumenten waarmee de rechter
zijnn beslissing rechtvaardigt aanleiding zijn om die onduidelijkheid in hoger
beroepp expliciet aan de orde te stellen. Het verschil van mening over de
samenhangg tussen de argumenten gaat dan deel uitmaken van het oorspronke-

122 De legitimatiefase (de 'context of justification') wordt in de rechtstheorie onderscheiden
vann de heuristische fase (de 'context of discovery'). Hoewel de heuristische fase van de
besluitvormingg in theorie aan de legitimatiefase voorafgaat, kunnen die fasen in de praktijk
niett altijd goed worden onderscheiden (zie Feteris 1994: 11-12).
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lijkee geschil dat aan de rechter werd voorgelegd en kan zelfs bepalend zijn
voorr de uiteindelijke beslissing.
Hett doel van dit proefschrift is een bijdrage te leveren aan de oplossing
vann de problemen die zich kunnen voordoen bij de reconstructie van complexee argumentatie in rechterlijke uitspraken door duidelijk te maken hoe de
relatiee tussen argumenten in het kader van de pragma-dialectische argumentatietheoriee op een verantwoorde manier gereconstrueerd kan worden. Deze
algemenee doelstelling wordt verwezenlijkt aan de hand van de volgende
specifiekeree doelstellingen.
Eenn pragmatische benadering van juridische argumentatie houdt in dat
complexee argumentatie geanalyseerd wordt in de juridische context waarin
dezee naar voren wordt gebracht. Bij de analyse moet niet alleen rekening
wordenn gehouden met autonome structurele eigenschappen van argumentatief
taalgebruik,, maar ook met de functie die argumentatie moet vervullen in het
institutionelee kader van het recht. Dat betekent voor de analyse van complexe
argumentatiee in rechterlijke uitspraken dat moet worden nagegaan welke
beoordelingscriteriaa gelden voor dit type teksten. De eerste doelstelling'm deze
studiee is na te gaan welke juridische eisen er worden gesteld aan het argumentatievee taalgebruik in rechterlijke uitspraken en welke functie ze in de rechtspraktijkk moeten vervullen.
Eenn dialectische benadering van argumentatie houdt in, zoals gezegd, dat
argumentatiee wordt opgevat als een onderdeel van een kritische discussie die
tott doel heeft een geschil op een redelijke wijze tot een oplossing te brengen.
Eenn civiele procedure kan worden opgevat als een specifieke vorm van een
kritischee discussie. Voor de analyse van zo'nn juridische discussie kan gebruik
wordenn gemaakt van het pragma-dialectische ideaalmodel voor een kritische
discussie.. Een rechterlijke uitspraak wordt in die benadering beschouwd als
eenn tekst die een onderdeel vormt van een juridische discussie over een
geschil.. Om vast te kunnen stellen wat in de context van de discussie de
functiee is van complexe argumentatie, moet nagegaan worden hoe de discussie
tott uitdrukking komt in een rechterlijke uitspraak. Het is de vraag welke
taalhandelingenn die op grond van juridische voorschriften in een rechterlijke
uitspraakk naar voren moeten worden gebracht, een functie vervullen in de
discussie.. Om die vraag te beantwoorden, wordt onderzocht of het pragmadialectischee ideaalmodel als uitgangspunt kan dienen voor een analytisch
overzichtt van taalhandelingen in een rechterlijke uitspraak. De beantwoording
vann die vraag sluit aan bij de tweede doelstelling in deze studie: vaststellen of
aann de hand van het pragma-dialectische ideaalmodel voor een kritische
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discussiee een analytisch overzicht van taalhandelingen in een rechterlijke
uitspraakk gegeven kan worden dat als uitgangspunt kan dienen voor de
reconstructiee van complexe argumentatie die voor een rechterlijke beslissing
naarr voren wordt gebracht.
Omm de samenhang tussen argumenten op een verantwoorde wijze te
kunnenn reconstrueren, moet worden nagegaan welke vormen van samenhang
onderscheidenn kunnen worden. Uitgangspunt voor een typologie van vormen
vann samenhang zijn de verschillende vormen van complexe argumentatie die
wordenn onderscheiden in de pragma-dialectische argumentatietheorie. Omdat
dee reconstructie betrekking heeft op argumentatie in een juridische context,
moett onderzocht worden of de vormen van complexe argumentatie die in de
pragma-dialectischee argumentatietheorie onderscheiden worden adequate
onderscheidingenn zijn voor de reconstructie van argumentatie in rechterlijke
uitspraken.. De derde doelstelling van dit onderzoek is dan ook: vaststellen of
dee pragma-dialectische onderscheidingen tussen vormen van complexe argumentatiee precisering of aanpassing behoeven, om als uitgangspunt te kunnen
dienenn voor de reconstructie van complexe argumentatie in rechterlijke
uitspraken. .
Eenn verschil van mening over de samenhang tussen argumenten wordt in
eenn rechterlijke uitspraak soms expliciet aan de orde gesteld als die samenhang
doorslaggevendd is geweest voor de beslissing van de rechter. Zowel aan het
terr discussie stellen van de samenhang tussen argumenten door een procespartijj als aan de beoordeling van zo'n verschil van mening door de rechter,
moett een verantwoorde reconstructie van complexe argumentatie ten grondslagg liggen. Het is daarom van belang te onderzoeken op grond van welke
aanwijzingenn de reconstructie verantwoord kan worden. In de pragma-dialectiekk worden verschillende soorten aanwijzingen gegeven voor de reconstructie
vann complexe argumentatie in betogende teksten en discussies. Het is de vraag
inn hoeverre die aanwijzingen ook bruikbaar zijn voor de argumentatie in
rechterlijkee uitspraken en of er daarnaast voor dit type teksten nog specifiekere
aanwijzingenn gegeven kunnen worden. Deze vraag ligt ten grondslag aann de
vierdevierde doelstelling, vaststellen of pragma-dialectische aanwijzingen bruikbaar
zijnn voor de reconstructie van complexe argumentatie in rechterlijke uitsprakenn en of deze aangevuld kunnen worden met specifieke aanwijzingen voor
hett juridische domein.
Inn gevallen waarin in een uitspraak een verantwoording wordt gegeven
voorr de interpretatie van de relatie tussen de argumenten, kan die verantwoordingg getoetst worden aan pragma-dialectische aanwijzingen voor de recon-
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structiee van argumentatieve verbanden. Op die manier kan worden nagegaan
off verschillen van mening over de relatie tussen argumenten in de praktijk op
eenn aanvaardbare manier worden opgelost. Om te beoordelen of de interpretatiee van de relatie tussen de argumenten aanvaardbaar is, moet worden
onderzochtt of de verantwoording overeenkomt met een pragma-dialectische
verantwoordingg voor de interpretatie van die relatie. De vijfde doelstellinghAAx.
daarom:: vaststellen of de aanwijzingen op grond waarvan de relatie tussen
argumentenn wordt verantwoord in de juridische praktijk corresponderen met
pragma-dialectischee aanwijzingen.

1.44 Opzet van het onderzoek
Dezee studie naar de reconstructie van argumentatie in rechterlijke uitspraken
bestaatt uit een theoretisch en een analytisch gedeelte. Het onderzoek beoogt
niett alleen een bijdrage te leveren aan het vergroten van de theoretische en
praktischee inzichten in vormen van complexe argumentatie. Het is de bedoelingg dat het ook resultaten oplevert die toepasbaar zijn voor het rechtenonderwijs.. Aan verschillende juridische faculteiten in Nederland wordt in het
onderwijss expliciet aandacht besteed aan het analyseren en beoordelen van
argumentatiee in rechterlijke uitspraken.13 Het ontwikkelen van deze vaardighedenn is noodzakelijk om rechtspraak nauwkeuriger te leren lezen, casus te
lerenn oplossen en kritisch te leren reageren op de argumentatie van de rechter
enn partijen om zo beter voorbereid te zijn op de rechtspraktijk.
Inn het theoretische deel van deze studie wordt eerst een typologie van
soortenn complexe argumentatie ontwikkeld op basis van argumentatietheoretischee en rechtstheoretische literatuur. Nagegaan wordt welke typen complexe
argumentatiee in de beide onderzoeksgebieden onderscheiden worden en hoe
dezee typen worden gekarakteriseerd. Door de onderscheidingen te toetsen aan
rechterlijkee uitspraken uit de praktijk, wordt een voor dit type teksten adequatee typologie opgesteld. Vervolgens wordt onderzocht hoe deze typen
kunnenn worden geïdentificeerd en welke aanwijzingen behulpzaam kunnen
zijnn bij de reconstructie ervan.
Inn hoofdstuk 2 wordt nagegaan welke functies een rechterlijke uitspraak
moett vervullen en welke eisen in verband daarmee aan de inhoud en de presentatiee van dit type teksten worden gesteld. Ook wordt nagegaan welke kritiek
133 Zie Kunneman (1991: 155-160), Hesselink (1992), Pontier (1995: 161-173).
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wordtt geleverd op de begrijpelijkheid en de aanvaardbaarheid ervan en of die
kritiekk ook betrekking heeft op de presentatie van complexe argumentatie.
Inn hoofdstuk 3 wordt een analytisch overzicht opgesteld van taalhandelingenn die in een rechterlijke uitspraak naar voren moeten worden gebracht.
Ditt gebeurt aan de hand van een pragma-dialectische analyse van een civiele
proceduree die is ontwikkeld door Feteris (1989). Het analytisch overzicht van
taalhandelingenn in een rechterlijke uitspraak heeft een heuristische functie bij
dee analyse van argumentatie in dit type teksten.
Inn hoofdstuk 4 wordt nagegaan welke onderscheidingen er in de argumentatietheoretischee benaderingen tussen verschillende vormen van samenhang
off complexiteit van argumentatie worden gemaakt. Monologisch of retorisch
georiënteerdee benaderingen worden vergeleken met de dialogische benadering
vann Van Eemeren en Grootendorst (1982, 1996) en Snoeck Henkemans
(1992).. Onderzocht wordt in hoeverre de onderscheidingen die deze auteurs
makenn uitgebreid of verfijnd moeten worden.
Inn hoofdstuk 5 worden rechtstheoretische benaderingen van juridische
argumentatiee besproken. Daarbij wordt nagegaan welke soorten complexe
argumentatiee in de juridische literatuur worden onderscheiden» hoe deze
wordenn gekarakteriseerd en welke functie in deze benaderingen aan complexe
argumentatiee wordt toegekend.
Inn het tweede, analytische deel van deze studie wordt onderzocht welke
aanwijzingenn kunnen worden gebruikt om de relatie tussen argumenten op
eenn verantwoorde wijze te reconstrueren. In dit deel worden analyses gegeven
vann rechtspraak waarin interpretatieproblemen voorkomen die verband houden
mett de samenhang tussen argumenten en van jurisprudentie waarin deze problemenn tot motiveringsklachten leiden. Onderzocht wordt wat het verschil
vann mening over de samenhang tussen argumenten precies inhoudt en welk
typee complexe argumentatie in het geschil centraal staat. De aanwijzingen op
grondd waarvan de interpretaties van de samenhang tussen de argumenten tot
standd komen, worden vergeleken met de aanwijzingen die op theoretische
grondenn gegeven kunnen worden. In de analyses van praktijkvoorbeelden wordt
nagegaann of de oorzaak van de interpretatieproblemen over de samenhang
tussenn argumenten is gelegen in de presentatie van de argumentatie of eerder
tee maken heeft met de reconstructie van de argumentatie en welke aanwijzingen
err aan kunnen bijdragen die interpretatieproblemen te voorkomen.
Terr rechtvaardiging van een beslissing moet de rechter zich in principe
baserenn op een rechtsregel. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht welke aanwijzingenn aan de formulering van de rechtsregel kunnen worden ontleend.
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Bovendienn wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uit de rechtspraktijkk onderzocht welke reconstructieproblemen zich kunnen voordoen.
Dee rechtsregel(s) op grond waarvan de rechter zijn beslissing neemt, wordt
meestall ondersteund met complexe argumentatie. In hoofdstuk 7 wordt
onderzochtt welke aanwijzingen gegeven kunnen worden om de relatie tussen
diee argumenten te reconstrueren.
Veell reconstructieproblemen hebben betrekking op de vraag of een aangevoerdd argument een noodzakelijke overweging is of een overweging ten
overvloedee {obiterdictum). In hoofdstuk 8 wordt onderzocht hoe een overwegingg ten overvloede gekarakteriseerd kan worden. Daarnaast worden er
analysess gegeven van rechterlijke uitspraken waarin overwegingen ten overvloedee naar voren worden gebracht en wordt onderzocht op grond van welke
aanwijzingenn wordt geconcludeerd dat een argument als een obiter dictum
beschouwdd wordt.
Voorr de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen wordt vaak
complexee argumentatie aangevoerd waarin pro- en contra-argumentatie tegen
elkaarr worden afgewogen. In hoofdstuk 9 wordt onderzocht welke afwegingsstrategieënn kunnen worden onderscheiden en hoe de relatie tussen de argumentenn die tegen elkaar worden afgewogen gereconstrueerd moet worden.
Daarmeee is aangegeven hoe juridische en argumentatietheoretische inzichtenn in vormen van complexe argumentatie die worden weergegeven in het
eerstee deel van deze studie worden gebruikt om in het tweede deel aanwijzingenn voor de reconstructie van complexe argumentatie nader uit te werken.

22
Functionedd bepaalde eisen aan het
taalgebruikk in rechterlijke uitspraken

2.11 Functies van een civielrechterlijke uitspraak

Inn hoofdstuk 1 heb ik betoogd dat de begrijpelijkheid van de relatie tussen
argumentenn een belangrijke beoordelingsnorm is voor argumentatief taalgebruik.. Wat die norm voor de beoordeling van argumentatief taalgebruik in
rechterlijkee uitspraken precies inhoudt, wordt mede bepaald door de institutionelee context van het recht en de functie die argumentatie in die context
heeft.. In dit hoofdstuk zal ik aangeven welke eisen in het recht aan de begrijpelijkheidd van de motivering van een rechterlijke beslissing worden gesteld
enn welke functie aan de motivering wordt toegekend. Vervolgens zal ik nagaan
inn hoeverre die eisen betrekking hebben op de complexiteit van argumentatie.
Inn de juridische literatuur zijn de verschillende functies die rechterlijke
uitsprakenn kunnen hebben samengebracht in twee categorieën. In de eerste
plaatss moet het de uitspraak informatie verschaffen aan de cassatierechter
opdatt deze kan nagaan of het vonnis of het arrest juist gewezen is en of het
rechtt juist op de feiten is toegepast. Dit wordt door onder anderen De Wild
(1982:: 197) en Knigge (1980: 66) de controlefunctie van een rechterlijke
uitspraakk genoemd. Als een uitspraak gebreken bevat die tot gevolg hebben
datt die functie niet wordt vervuld, kan de cassatierechter de uitspraak vernietigen.. Bij de beoordeling van die gebreken baseert hij zich op de rechtsregels
waarinn de motiveringsvereisten zijn vastgelegd en op de interpretatie van die
rechtsregelss in de jurisprudentie en de juridische literatuur. Die vereisten
houdenn onder andere in dat de motivering begrijpelijk moet zijn in het licht
vann het toepasselijke recht.
Daarnaastt heeft een rechterlijke uitspraak ook de functie procespartijen,
rechtswetenschappen,, belanghebbenden en anderen in te lichten: de
explicatiefunctieexplicatiefunctie van een uitspraak.14 Als een uitspraak die explicatiefuncti
144 De invulling die Knigge en De Wild aan deze functie geven is m.i. te beperkt. De motivering,, die deel uitmaakt van de uitspraak, dient immers niet allleen om partijen en anderen
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doorr een gebrekkige presentatie niet of onvoldoende vervult, kan het in
principee niet nietig worden verklaard.15 De explicatiefunctie vindt haar
grondslagg niet rechtstreeks in de wet, maar in algemene beginselen van
behoorlijkee rechtspraak. Daartoe behoren volgens Nicolaï (1990: 369, 371)
bijvoorbeeldd het beginsel van zorgvuldige kennisgeving en het beginsel van
kenbaree motivering.16 De begrijpelij kheidseis kan als onderdeel van die
beginselenn worden beschouwd. Adviezen voor de presentatie van rechterlijke
uitsprakenn die gegeven worden door taalkundigen en juristen hebben in de
meestee gevallen tot doel de uitspraken begrijpelijker (toegankelijker, verstaanbaarder)) te maken voor de justitiabelen en hebben dus betrekking op de
explicatierunctiee van een uitspraak.
Bijj de explicatiefunctie gaat het om de vraag hoe een rechterlijke uitspraak
zoo begrijpelijk mogelijk kan worden gepresenteerd, terwijl het bij de controlefunctiee erom gaat waar de motivering minimaal aan moet voldoen, wil deze
niett onbegrijpelijk zijn. In 2.2 geef ik aan welke eisen aan de inhoud en de
vormgevingg van een rechterlijke uitspraak gesteld worden. In 2.3 ga ik aan
dee hand van literatuur en jurisprudentie na wat, met het oog op de
controlefunctiee van een uitspraak, wordt verstaan onder de begrijpelij kheidseis.. In 2.4 ga ik na welke factoren op woordniveau, zinsniveau en tekstueel
niveauu van invloed kunnen zijn op de begrijpelijkheid van een uitspraak
vanuitt de explicatiefunctie ervan bezien.

2.22 Inhoud en vormgeving
Dee procedure die doorlopen moet worden alvorens de rechter een vonnis
wijst,, is vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering en de Wet

inn te lichten, maar ook 'om de rechterlijke beslissing te rechtvaardigen tegenover de
partijen,, "het juridische forum" en tegenover de samenleving als geheel, om haar aldus
vatbaarr voor verificatie en aanvaardbaar te maken' (Veegens/Korthals Altes en Groen 1989:
231).. Zie over het belang van deze functie ook Barendrecht (1993:35) en Korthals Altes
(1993:: 102).
155 Tenzij blijkt dat door die gebrekkige presentatie ook de controlefunctie van het vonnis
niett wordt vervuld.
166 Nicolaï onderscheidt deze beginselen in het bestuursrecht. Bax (1991: 782) en Van
Maarseveenn en Stout (1979) pleiten ervoor dat dit soort behoorlijkheidsbeginselen niet
perr rechtsgebied als uitgangspunt worden gekozen, maar benaderd worden als beginselen
voorr de gehele rechtspraak.

FunctionedFunctioned bepaalde eisen aan het taalgebruik in rechterlijke uitspraken

19

opp de rechterlijke organisatie. De procedure resulteert in een vonnis, waarvan
dee inhoud wordt bepaald in art. 59 Rv.:
- 1 .. Het vonnis, zoodanig als hetzelve door den regter wordt uitgesproken, moet
behelzen: :
1.. De namen en de woonplaats der partijen en de namen der procureurs, indien
partijenn die gehad hebben;
2.. De slotsom der conclusie van het openbaar ministerie in de gevallen, waarin
hetzelvee is gehoord geworden;
3.. De gronden der uitspraak, zoo wat de daadzaken als het regtspunt, ieder
afzonderlijk,, betreft, en de beslissing.
-2.. Aan het slot van hetzelve worden vermeld de namen der regters, welke over
dee zaak hebben geoordeeld.
Hett komt erop neer dat moet worden geëxpliciteerd wie de partijen zijn, wat
hett oordeel is van een rechter over het geschil dat tussen deze partijen bestaat
enn welke argumenten voor dat oordeel worden aangevoerd.17
Omdatt derichtlijnenin het artikel, met name ten aanzien van het motiveringsvereiste,ringsvereiste, weinig specifiek zijn, konden zich in de praktijk verschillende
gewoontenn ontwikkelen.'8 Tot 1853 werd onder 'de daadzaken' vermeld welke
feitenn de rechter als vaststaand aannam en werd onder 'het regtspunt' vermeld
welkee rechtsgevolgen uit de feiten afgeleid konden worden.19 Sindsdien wordt
onderr 'de daadzaken\ meestal aangeduid als 'overwegingen ten aanzien van
dee feiten', verslag gedaan van het verloop van het geding. Dit houdt in dat
dee inhoud van de conclusies van eis en van antwoord soms geheel of gedeeltelijkk worden overgenomen. Onder 'het regtspunt', aangeduid als 'overwegingen
tenn aanzien van het recht', wordt een opsomming gegeven van de feiten die
volgenss de rechter vaststaan en relevant zijn en de rechtsbeschouwingen van

177 In grote lijnen komt de structuur van Nederlandse vonnissen overeen met de structuur
vann de uitspraken die werden onderzocht in het rechtsvergelijkend onderzoek van MacCormickk en Summers (1991:491). Uit dit onderzoek blijkt dat verschillen tussen uitsprakenn vaak vooral betrekking hebben op de structuur van de motivering.
188 Over de eerste twee onderdelen van lid 1 en over lid 2 wordt in de literatuur weinig
geschreven.. Over de inhoud ervan bestaat nauwelijks verschil van mening. Voor zover er
aandachtt aan wordt besteed, is dat met het oog op cassatie. Het gaat dan om de vraag in
hoeverree fouten of omissies kunnen leiden tot vernietiging van het vonnis.
199 Zonderland (1977: 126) geeft duidelijk de voorkeur aan het systeem van voor 1853 en
ookk bij Clcveringa (1972: 401-403) klinkt dat door.
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dee rechter. Het dictum of dispositief omvat de concrete uitspraak waarin het
vonniss resulteert, zoals bijvoorbeeld de veroordeling tot het betalen van een
bepaaldd bedrag. 20 Globaal ziet deze indeling er dus als volgt uit:
Kop p
Overwegingenn ten aanzien van de feiten
Overwegingenn ten aanzien van het recht (of rechtsoverwegingen)
Dictumm (of dispositief)
Hoewell dit model in de praktijk nog wel wordt toegepast, wordt het als
verouderdd beschouwd.21 Van der Werf & Jongbloed (1990: 146) zijn van
meningg dat de volgende indeling van een vonnis wenselijker is:
Kop p
Uiteenzettingg van de vordering

-

de grondslagen van de vordering
vann de eiser
-- de feiten
-- de juridische redenering die tot het
petitumm leidt

Uiteenzettingg van wat de gedaagde
daartegenoverr te berde heeft gebracht
Beoordelingg door de rechter van de
verschillenn in de redeneringen van
eiserr en gedaagde.

200 Zie bijvoorbeeld Cleveringa (1972:401), Hugenholtz (1990:93).
211 Ter Heide (1973: 74) bijvoorbeeld zegt hierover: 'de rechter overweegt niet meer zoals
vroegerr ten aanzien van de feiten ('Sein') en ten aanzien van het recht ('Sollen')*. In de
modernee vonnissen zijn, naar zijn mening, heel duidelijk de volgende elementen te
onderscheiden: :
a.. de situatie-analyse
bestaandee in een onderzoek naar de 'structuur' van het veld (het handelingsplan van
partijen)) en hoe de conflict-situatie is gecreëerd.
b.. de argumentaties over'fitten',normen en waarden
mett vermelding van de uitgangspunten van redeneren; waaraan ondenen deze hun
claimm van algemeen-geldigheid en aanvaardbaarheid (de normen en waarden van het
actuelee ordenings- en waardcringsplan);
c.. de beslissing
d.. dejuridische motiveringmet de binding van de beslissing aan het beslissingspatroon dat
neergelegdd is in de regels.
Ziee ook Vranken (1978: 321) en Kottenhagen (1986: 295 e.v.).
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Ditt systeem heeft volgens hen een groot aantal voordelen. In de eerste plaats
kunnenn de verschillen tussen de uiteenzettingen van partijen duidelijk en
systematischh tot uitdrukking worden gebracht. In de tweede plaats kan met
ditt systeem worden voorkomen dat het vonnis hiaten ('overgeslagen schakels')
vertoont,, waardoor niet goed kan worden nagetrokken of worden begrepen
hoee partijen tot het petitum zijn gekomen, of hoe de rechter zijn beslissing
heeftt bereikt. In de derde plaats bevordert dit systeem dat een vonnis uit
zichzelf-- dus zonder dat op de processtukken moet worden teruggegrepen
-- begrijpelijk en controleerbaar kan zijn.22 En tenslotte heeft dit systeem voor
dee rechter zelf als voordeel dat hij, als hij de 'ins en outs' eenmaal op heeft
geschreven,, ook zijn eigen gedachtengang kan verifiëren.
Uitt het voorgaande blijkt dat opvattingen over de vormgeving van een
vonniss nauw samenhangen met de interpretatie van het motiveringsbeginsel
dat,, naast art. 59 lid 1, nr. 3 Rv., ook in een aantal andere wettelijke bepalingenn tot uitdrukking komt. 23 De interpretatie van het motiveringsbeginsel is
inn de loop der tijd nogal veranderd. De precieze invulling en de reikwijdte
ervann zijn afhankelijk van de opvatting die men heeft over recht. Wanneer
men,, zoals bijvoorbeeld Vranken (1993: 231), het recht beschouwt als een
'discursievee grootheid', dat wil zeggen als een voorlopig resultaat van een
process van meningsvorming en overtuiging, is men voor de rationaliteit en
dee controleerbaarheid van rechterlijke beslissingen afhankelijk van de motivering.ring. Vanuit die visie moet de motiveringsplicht van de rechter volgens
Vrankenn het volgende inhouden:
Dee rechter dient het eindresultaat van zijn proces van meningsvorming en
overtuigingg te verantwoorden. Hij moet inzichtelijk maken hoe en waarom, op
basiss van welke gezichtspunten en afwegingen hij tot zijn beslissing is gekomen.
Opp de inhoud en de overtuigingskracht van deze motivering kan hij worden
aangesproken,, eerst en vooral natuurlijk door partijen zelf in hoger beroep en
cassatie,, maar evenzeer door het juridisch forum en soms, wanneer de beslissing
tott haar doordringt, ook door een ruimere kring belangstellenden.

222 Dit sluit aan bij het volgende criterium waar cen vonnis volgens MacCormick en Summers
(1991:: 491) op beoordeeld zou moeten worden: 'the extent to which it enables a lawtrainedd party otherwise unfamiliar with die case to evaluate the legal correctness of the
decisionn without having to go outside the opinion for essential justificatory elements'.
233 Onder andere 6 EVRM, art. 121 Gr.w, art. 20, 99 en 100 RO en 429k Rv.
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Ookk de criteria op grond waarvan in hoger beroep of in cassatie, aan de hand
vann de motivering, wordt getoetst of de rechter zijn taak naar behoren heeft
verricht,, zijn veranderd. Tot 1920 had men de opvatting dat motiveringsvoorschriftenn alleen geschonden waren als een motivering geheel ontbrak. Het
werdd voldoende beschouwd als een uitspraak enige motivering bevatte,
ongeachtt haar aard en inhoud. Sindsdien kan ook een gebrekkige motivering
tott vernietiging van de uitspraak leiden. De specifiekere motiveringseisen die
dee Hoge Raad met het oog op de cassatie-controle is gaan stellen, worden
besprokenn in de volgende paragraaf.

2.33 De controlefunctie
Wanneerr de procespartijen van oordeel zijn dat de rechterlijke uitspraak
bepaaldee gebreken vertoont en bepaalde vormen niet in acht zijn genomen,
kunnenn zij de Hoge Raad vragen de uitspraak te vernietigen. Dit recht is
vastgelegdd in de Wet op de rechterlijke organisatie (art. 20, 99 en 100 RO).
Dee Hoge Raad bekijkt in dat geval de uitspraak vanuit de controlefunctie en
gaatt na of in de motivering van de beslissing van de lagere rechter
motiveringsgebrekenn kunnen worden geconstateerd. De drie categorieën
motiveringsgebrekenn die de Hoge Raad onderscheidt, zijn: de onbegrijpelijke
motivering,, het verzuim essentiële stellingen van partijen te vermelden en
kennelijkee vergissingen bij het vaststellen van de feiten.24 Onder deze
motiveringsgebrekenn neemt de onbegrijpelijke motivering de voornaamste
plaatss in.25 Bij de onbegrijpelijke motivering onderscheiden Veegens/Korthals
Altess en Groen (1989: 233, nr. 118) de volgende vijf subcategorieën, waarbij
zijj aantekenen dat 'deze indeling ongetwijfeld lacunes vertoont en dat sommigee categorieën en subcategorieën ineenvloeien of elkaar deels overlappen'.26

244 HR31 januari 1975, JV/1975, 327 en HR 1 juli 1977, NJ1978,73 (GJS).
255 Zie bijvoorbeeld Korthals Altes (1993: 98).
266 De vijf subcategorieën komen overeen met de indeling die Korthals Altes geeft in Rechtsvordering(\994,vordering(\994, aant. 13 op Boek I, titel 11, art. 99 RO), maar ze wijken weer wat af v
dee eerdere indeling in Rechtsvordering (Jansen 1991, aant. 14 op art. 59). Tot de categorie
onbegrijpelijkee motivering behoren volgens Jansen ook gevallen waarin de rechter 'niet
duidelijkk maakt of een als relevant voorgesteld verweer wel of niet gegrond is' of 'een
bepaaldee overweging van het vonnis kennelijk geen rekening heeft gehouden met een
daarmeee niet verenigbaar verweer'. Veegens/Korthals Altes en Groen (1989:232, nr. 120)
zienn dit als een apart motiveringsgebrek. Innerlijke tegenstrijdigheid beschouwt Jansen niet

FunctioneelFunctioneel bepaalde eisen aan het taalgebruik in rechterlijke uitspraken
1.. Aan de cis van duidelijkheid wordt niet voldaan:
-- aan overwegingen kan 'slot noch zin worden toegekend';
-- de motivering is voor verschillende uideg vatbaar;
-- innerlijke tegenstrijdigheid.
2.. Uit een door de rechter gebezigd argument kan nooit de conclusie volgen.
3.. Een argument laat slechts één conclusie toe (en die wordt niet getrokken).
4.. Ten onrechte is aangenomen dat een bepaald argument een bepaalde conclusie
uitsluit.27 7
5.. Een gedachtegang kan onvolledig zijn, een lacune vertonen of er kan een
onmisbaree schakel ontbreken: 'de redenering is zonder nadere motivering niet
begrijpelijk'. .
Motiveringsgebrekenn zijn ontwikkeld in een zeer groot aantal uitspraken en
dee manieren waarop die gebreken geformuleerd worden, kunnen nogal
verschillen.. Het is moeilijk om er één lijn in te ontdekken en een duidelijk
inzichtt te krijgen in wat de motiveringseisen precies inhouden of vast te
stellenn in hoeverre de begrijpelijkheidseis zich onderscheidt van andere
motiveringseisen.. Uitgaande van deze vijf categorieën kan echter wel preciezer
wordenn vastgesteld wat de aard van de kritiek op de begrijpelijkheid van de
motiveringg inhoudt en waar die kritiek op gericht is.
Inn de eerste plaats kan de kritiek gericht zijn op dejuistheidvzn de inhoud
vann de argumentatie. Wanneer wordt beweerd dat de argumentatie 'innerlijke
tegenstrijdig'' is, heeft de kritiek betrekking op de juistheid van de inhoud van
argumentenn in relatie tot de inhoud van andere argumenten die zijn aangevoerd.. In een juridisch betoog geldt, net als in een niet-juridisch betoog,
datt er geen logische en pragmatische inconsequenties in mogen voorkomen.
Inn de tweede plaats kan de kritiek betrekking hebben op het argumentatieveve verbandóax wordt gelegd tussen argumenten en (sub)standpunt. De kritiek
iss in dat geval niet gericht op de inhoud van de argumenten, maar op het
argumentatievee of logische verband tussen argument(en) en standpunt. Dit
iss bijvoorbeeld het geval als wordt beweerd dat 'uit een door de rechter
gebezigdd argument nooit de conclusie kan volgen', dat 'een argument slechts

alss een vorm van onbegrijpelijkheid, maar als een categorie motiveringsklachten die daar
zeerr nauw aan verwant is.
277 Korthals Altes (1993:99) heeft in de gepubliceerde jurisprudentie na 1 januari 1989 geen
vernietigingg kunnen vinden die op deze grond gebaseerd is.
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éénn conclusie toelaat (die niet wordt getrokken)' of dat 'ten onrechte is
aangenomenn dat een bepaald argument een bepaalde conclusie uitsluit'.
Inn de derde plaats kan de kritiek betrekking hebben op de volledigheid of
toereikendheidtoereikendheid van de argumentatie. Wanneer de Hoge Raad van mening
datt 'een gedachtengang onvolledig is', 'een lacune vertoont', er 'een onmisbare
schakell ontbreekt' of'de redenering zonder nadere motivering niet begrijpelijk
is'' spreekt hij zich niet uit over de juistheid van de argumentatie. In deze
gevallenn heeft de kritiek betrekking op de argumentatieve kracht van de
argumentatie.. Omdat de argumentatie niet volledig is, heeft de argumentatie
onvoldoendee argumentatieve kracht om het standpunt te rechtvaardigen.
Tenslottee kan de kritiek betrekking hebben op de duidelijkheid van de
verbalee presentatie van de argumentatie. Als 'aan overwegingen slot nog zin
kann worden toegekend' of'de motivering voor verschillende uitleg vatbaar is',
dann kan niet worden uitgemaakt of de inhoud van de argumentatie juist is,
omdatt onduidelijk is wat de argumentatie inhoudt. Samenvattend kan een
motiveringsklachtt die betrekking heeft op de begrijpelijkheidseis het volgende
inhouden: :
1..
2..
3..
4..

de argumentatie is onjuist;
het argumentatieve of logische verband is onjuist;
de argumentatie is onvolledig ontoereikend;
de argumentatie is onduidelijk.

Eenn motiveringsklacht over de begrijpelijkheid van de argumentatie kan op
meerr van deze punten van kritiek tegelijk betrekking hebben. Een voorbeeld
hiervann is een uitspraak van de Hoge Raad (HR 28 oktober 1983, NJ1984,
168)) naar aanleidingvan een staking met poortblokkade. De motiveringsklacht
heeftt betrekking op de begrijpelijkheid van de samenhang tussen argumenten
inn de uitspraak van de Kantonrechter.. Tijdens een staking bij de Droogdokmaatschappijj Rotterdam wilde Wissekerke naar zijn werk, maar de toegang
werdd hem geweigerd en onmogelijk gemaakt door stakers. Omdat Wissekerke
tijdenss de staking niet op het werk verscheen, hield de Droogdokmaatschappij
loonn in. Wissekerke vorderde gederfd loon van de Droogdokmaatschappij.
Dee kantonrechter wees de vordering echter af omdat 'de verhinderende omstandighedenn in de risicosfeer van de werknemer liggen'. In het cassatiemiddel
steltt Wissekerke dat de kantonrechter een vonnis heeft gewezen dat - in de
zinn van art. 100 lid 1 sub 1 Wet RO - niet de gronden inhoudt waarop het
rust.. Een van de argumenten die Wissekerke aanvoert, luidt:
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Dee kantonrechter baseert zijn oordeel op vier ieder op zich afdoende gronden.
Iederr van deze gronden op zich genomen, is echter onvoldoende (begrijpelijk)
omm het oordeel van de Kantonrechter in deze te dragen., terwijl indien het
oordeell van de Kantonrechter aldus zal dienen te worden begrepen dat dit
gebaseerdd is op een samenstel van de vier gronden, dit ontoelaatbaar onduidelijk
tott uitdrukking is gebracht. [...] De zinsnede:'... en wel op de volgende ieder op
zichh afdoende gronden', is immers niet anders te begrijpen dan dat de Ktr. elk
vann de aangevoerde gronden op zichzelf voldoende acht om de beslissing te
dragenn en dat daarvan niet pas sprake is als de gronden of enkele daarvan samen
wordenn genomen.
D ee kritiek op de motivering is hier tweeledig. In de eerste plaats is de argumentatiee onaanvaardbaar, omdat de argumentatie ontoereikend is: ieder
argumentt op zich is geen voldoende rechtvaardiging voor het standpunt. In
dee tweede plaats zou de argumentatie, als de argumenten niet los maar in
samenhangg moeten worden bezien, onaanvaardbaar zijn omdat die samenhangg niet duidelijk tot uitdrukking is gebracht. 28
D ee samenhang tussen argumenten kan een belangrijke rol spelen met het oog
opp cassatie. Veegens/Korthals Altes en Groen (1989:291, nr. 159) wijzen erop
datt in het geval de rechter zijn beslissing op meer gronden baseert, er moeilijke
vragenn kunnen rijzen indien in cassatie één van die gronden niet of tevergeefs
wordtt bestreden. 29 O f de H o g e Raad in zo'n geval de bestreden uitspraak
vernietigt,, hangt af van de onderlinge verhouding tussen de gronden en is een

288 De Hoge Raad honoreert de klacht overigens niet. De beoordeling van het middel luidt
alss volgt: 'Anders dan in de onderdelen 2-6 tot uitgangspunt is genomen, heeft de Kantonrechterr dit oordeel kennelijk gegrond op hetgeen in de r.o. 6-10 wordt uiteengezet, in
onderlingg verband gelezen. Daaraan doet niet af dat de Ktr. daarbij tot uiting heeft
gebrachtt dat naar zijn oordeel de vier aangegeven gronden elk op zichzelf voor dit oordeel
reedss voldoende zouden zijn. Aldus opgevat kan, anders dan Wissekerke beweert, niet
wordenn gezegd dat het vonnis van de Ktr. op dit punt niet de gronden bevat waarop het
berust.' '
299 Vcegens (1971: 136, nr. 80) zegt dat wanneer de beslissing op meerdere gronden is
gebaseerd,, onderscheiden moet worden of de motivering cumulatief of alternatief is
opgebouwd.. De uideg die Veegens geeft aan de termen cumulatief en alternatiefis verwarrend.. Onder een cumulatieve motivering verstaat hij: 'een motivering met twee of meer
nevengeschiktee gronden, zelfstandig in die zin dat zij ieder voor zich de beslissing dragen'.
Maarr ook een dictum 'dat is geschraagd met meerdere, met elkaar verband houdende
gronden'' noemt hij cumulatief.
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vraagg van uitleg van de bestreden uitspraak. In principe kunnen wat betreft
dee onderlinge verhouding tussen de gronden de volgende varianten ontstaan.
Alss de uitspraak op twee of meer zelfstandige gronden berust, kan een
middell dat één van die gronden niet of tevergeefs bestrijdt, niet tot cassatie
leiden.. De rechter heeft bijvoorbeeld een op art. 6: 162 BW steunende
schadevergoedingg afgewezen omdat het gestelde handelen niet onrechtmatig
iss en omdat het causale verband tussen het handelen en de gestelde schade
ontbreekt.. In dat geval kan het cassatieberoep slechts slagen als beide gronden
mett succes worden aangetast.
Alss de rechter in de bestreden uitspraak één grond voorop stelt en de
anderee als subsidiair daaraan toevoegt, kan een middel dat één van die grondenn niet of tevergeefs bestrijdt, niet tot cassatie leiden. Daarnaast bestaat de
variantt waarin de rechter in de bestreden uitspraak één grond heeft vooropgesteldd en heeft laten blijken dat de tweede grond als ten overvloede gegeven
moett worden beschouwd. Dit kenmerkt zich meestal door het gebruik van
woordenn als: 'nog daargelaten dat...1, 'zulks te meer...', 'zulks te minder...' of
'bovendien...'.. In dit type gevallen is het van belang of de bijkomende grond
dee beslissing zelfstandig draagt. Wanneer in cassatie de bijkomende grond als
zelfstandigg wordt geïnterpreteerd, kan een middel dat één van die gronden
niett of tevergeefs bestrijdt, niet tot cassatie leiden. De eiser tot cassatie moet,
will het beroep tot cassatie leiden, ook die bijkomende grond bestrijden.
Anderss 'mist hij belang' bij de klachten die wel gegrond zijn.30
Heeftt de rechter zijn beslissing gerechtvaardigd met meer gronden die
gezamenlijkk de uitspraak dragen, dan is het in beginsel voldoende als één van
dee gronden met succes wordt betwist. Veegens/Korthals Altes en Groen
(1989:289,, nr. 159) constateren aan de hand van jurisprudentie dat de vraag
off de besüssingsgronden op zich zelf staan dan wel gezamenlijk de uitspraak
dragen,, in de praktijk niet altijd gemakkelijk is te beantwoorden. Zij adviseren
dee eiser tot cassatie derhalve om bij de formulering van zijn middelen uit te
gaann van de veronderstelling dat de bijeengebrachte gronden zelfstandig zijn.

2.44 De explicatiefunctie
All eeuwen wordt er door rechtswetenschappen en taalkundigen kritiek
geleverdd op de begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken. Die kritiek komt
300 Zie Veegens/Korthals Altes en Groen (1989: 104, nr.50)
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eropp neer dat de explicatiefunctie van rechterlijke uitspraken niet (optimaal)
wordtt vervuld. Vaak worden aan die kritiek aanwijzingen, adviezen of richtlijnenn verbonden die ertoe moeten leiden dat de uitspraken begrijpelijker
wordenn voor niet-juristen. In een enkel geval wijst men er op dat juristen zelf
ookk gebaat zijn bij een begrijpelijker presentatie.31
Inn 1912 nemen juristen voor het eerst gezamenlijk het initiatief om de
gebrekenn van de rechtstaat te inventariseren en adviezen te geven voor de
verbeteringg ervan.32 De Nederlandse Juristen Vereniging stelt dan een commissiee in (verder: de commissie) om dit onderzoek uit te voeren.33 Niet lang
nadatt de commissie met haar werk begint, verschijnt de dissertatie Opmerkingengen over den vorm onzer vonnissen en wetten (1913) van Snouckaert van Schauburgg en Het Handboek der Nederlandsche Taal (1914) waarin Van Ginneken
eenn hoofdstuk wijdt aan de rechtstaal. Recentere adviezen zijn van onder
anderenn Reinsma en Reinsma (1976), Hofhuis (1988), Van der Werf en
Jongbloedd (1990), Nolta (1997) en van de Werkgroep vorm en taal van
vonnissenn en beschikkingen (1983).34 De belangrijkste eis die aan rechterlijke
uitsprakenn wordt gesteld, is dat ze in goed Nederlands, eenvoudig en duidelijk
wordenn geformuleerd. Het voornaamste doel van de adviezen is dat rechter-

311 Zie voor een analyse van wat verstaan moet worden onder 'begrijpen' Van Eemeren (1978:
52-54)) en Maureau (1983: 83-85).
322 Zie voor een overzicht van publikaties van vóór 1912: Snouckaert van Schauburg (1913:
17-24),, Van Ginneken (1914: 218-251) en De Nederlandsche Rechtstaal (1916: 1-25).
333 Deze commissie bestond uit zes juristen en één letterkundige. Niet iedereen was het eens
mett de samenstelling van de commissie. Jacob Israël de Haan (1917) trok de competentie
vann de commissieleden in twijfel en was van mening dat er taalkundigen in de commissie
haddenn moeten worden opgenomen. Dit laatste was ook de opvatting van Van Ginneken
(1914). .
344 De oordelen en adviezen van deze auteurs zijn op verschillende manieren tot stand
gekomen.. Snouckaert van Schauburg, Van Ginneken en de commissie baseren hun
oordelenn voornamelijk op oordelen van gezaghebbende juristen zoals Van Boneval Faure
(1890)) en Drucker (1884,1890). Daarnaast bestudeerde Van Ginneken o.m. het Formulierenboekvanlierenboekvan Van Honert en inventariseerde hij alle lexicale en grammaticale afwijkingen
vann 'de gewone Nederlandse taal'. Aan de hand van deze inventarisatie analyseerden
Reinsmaa en Reinsma (1976) jurisprudentie uit de periode rond 1914 en 1974 om inzicht
tee krijgen in de rechtstaal van dat moment en de veranderingen sinds 1914. De Werkgroep
vormm en taal heeft van vijf rechtbanken de modellen van vonnissen op het gebied van het
echtscheidingsrechtt bestudeerd en op basis daarvan één modelvonnis opgesteld. De
adviezenn van Van der Werf en Jongbloed, Hofhuis en van Nolta zijn gebaseerd op
relevantee literatuur en op hun ervaringen in de rechtspraktijk. Zie Ensink en Nolta (1998)
voorr een voorbeeld van een arrest dat op basis van dit soort adviezen is herschreven.

28 8

HoofdstukHoofdstuk 2

lijkee uitspraken begrijpelijker worden en daardoor beter de explicatiefunctie
vervullen.. Naast aanbevelingen die tot doel hebben de begrijpelijkheid van
rechterlijkee uitspraken te vergroten, worden ook adviezen gegeven die betrekkingg hebben op de aanvaardbaarheid van het taalgebruik. Daarbij gaat het
voorall om de stijl en om de toon die in de rechterlijke uitspraken zou moeten
wordenn aangeslagen.35 De oordelen en adviezen die gegeven worden, hebben
betrekkingg op drie niveaus: het lexicale, het grammaticale en het tekstuele
niveau.. Nagegaan zal worden in hoeverre deze oordelen en adviezen betrekkinghebbenn op de argumentatie die in rechterlijke uitspraken tot uitdrukking
wordtt gebracht.
Dee kritiek op de woordkeusm rechterlijke uitspraken is in eerste instantie gericht
opp het gebruik van Latijnse en alle andere niet-Nederlandse woorden en uitdrukkingen.. Snouckaert van Schauburg en de commissie wijzen het gebruik daarvan
categorischh van de hand.36 Zowel Van der Werf en Jongbloed (1990: 146)
alss Hofhuis zijn echter van mening dat bepaalde niet-Nederlandse woorden
diee tot de vaktaal behoren nu eenmaal niet vermeden kunnen worden om
bepaaldee voorgelegde kwesties in het juiste juridische perspectief te plaatsen.
Hett gebruik van vaktaal in rechterlijke uitspraken wordt over het algemeen
onvermijdelijkk geacht.37 Van Ginneken (1914: 250) wijst er wel op dat de
noodzaakk van een vaktaal en het recht van de rechtzoekenden om rechterlijke
355 De commissie acht soberheid, ernst en waardigheid in dit type teksten van belang.
Hatelijkheden,, zedenlessen en grappige wendingen dienen vermeden te worden, omdat,
anderss dan tijdens de terechtzitting, de betrokkene niet kan antwoorden. Ook Van der
Werff en Jongbloed wijzen erop dat het niet gebruikelijk is om een partij expliciet een veeg
uitt de pan te geven. In plaats van exuberant woordgebruik dient de rechter zich te bedienenn van afstandelijke, geobjectiveerde terminologie. In dit verband vraagt Hofhuis zich
aff hoe de alleensprekende rechter zichzelf aan moet duiden. De ik-vorm vindt hij te
persoonlijkenn daarom niet geschikt, en 'President' of'fungerend' president zou te houterig
klinken.. Hij adviseert een onpersoonlijke stijl, maar is van mening dat die stijl niet altijd
dee leesbaarheid bevordert.
366 Van Ginneken (1914: 250) wijst erop dat door het gebruik van Latijn en andere nietNederlandsee woorden de burger van het recht vervreemdt. Hij benadrukt echter dat het
niett moet gaan om 'de taalzuivering of de keurigheid die vanuit een aristocratisch gezichtspuntt wel wordt bepleit, zeker niet als daardoor de taal moeilijker of onduidelijker zou
worden'. .
377 De werkgroep Vorm en taal stelt dat er voor vaktaal in het algemeen gangbare Nederlands
geenn synoniemen bestaan en dat termen uit de wet maar het beste kunnen worden
overgenomenn omdat er dan zo min mogelijk kans op misverstand bestaat over de uitleg
ervan. .
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uitsprakenn te kunnen verstaan, moeilijk met elkaar te verenigen zullen zijn.
Bijj de beoordeling van de woordkeus blijkt het dus van belang te zijn of een
woordd of uitdrukking tot de vaktaal behoort of niet. Behalve Hofhuis (1988:
56)) en Nolta (1997:10), omschrijft geen van de auteurs nauwkeurig wat onder
vaktaall moet worden verstaan.38 Uit de categorisering van Hofhuis blijkt dat
hett onderscheid tussen vaktaal en 'algemeen gangbaar Nederlands' geen ongecompliceerdee tweedeling is. Onder vaktaal verstaat Hofhuis woorden en uitdrukkingenn die ófwel in het recht, maar niet in het algemeen gangbare Nederlandss voorkomen ófwel in het algemeen gangbare Nederlands voorkomen,
maarr in het recht een specifieke betekenis hebben. Hij stelt vast dat door deze
laatstee categorie misverstanden in de communicatie met niet-juristen kunnen
ontstaan.. Tot de niet-vaktaal rekent Hofhuis zowel het algemeen gangbare
Nederlandss als woorden en uitdrukkingen die weliswaar bijna uitsluitend in
vonnissenn voorkomen, maar geen specifieke juridische betekenis hebben.
Hoewell niet precies vastgesteld kan worden welke niet-Nederlandse woordenn of vaktaal vervangen zouden moeten worden, wordt wel het advies
gegevenn deze woorden 'zoveel mogelijk' te vervangen door begrijpelijker
varianten.399 Dat dit in de praktijk niet altijd gebeurt, wordt verklaard door
hett gebruik van oude modellenboeken en standaardoverwegingen die bijvoorbeeldd uit de jurisprudentie worden overgenomen. Daarnaast bestaat het
vermoedenn dat schijngeleerdheid en gewichtigdoenerij een oorzaak is. Dezelfdee oorzaken zouden ten grondslag liggen aan het gebruik van archaïsmen zoals
'hetwelk',, Vermits' en 'in dier voege'.
Opp zinsniveau heeft de kritiek veelal betrekking op de lengte van de zinnen,
dee ingewikkeldheid ervan of de woordvolgorde. De commissie (1912: 126)
constateertt dat zinnen in rechterlijke uitspraken vaak een 'schrikbarende'
lengtee hebben. De lengte van de zinnen wordt onder andere in verband
gebrachtt met het, inmiddels verlaten, gebruik van de 'overwegende-dat'vorm.400 Die vorm houdt in dat de argumentatie van de rechter wordt geïntroduceerdd met de frase 'Overwegende dat', waarna een lange reeks bijzinnen in
dee indirecte rede volgt. Als een belangrijk voordeel van de verhalende vorm

388 Nolta (1997: 11) wijst er terecht op dat de juridische vaktaal naast lexicale en lexicaalsemantischee kenmerken ook syntactische kenmerken heeft.
399 Zie bijvoorbeeld Nolta (1997:94, 95).
400 Deze vorm wordt wel aangeduid als de *dat'-stijl of de 'overwegende'-vorm. Men spreekt
ookk van 'vonnissen of arresten in de indirecte rede*.

29

30 0

HoofdstukHoofdstuk 2

wordtt genoemd dat de zinnen korter en minder ingewikkeld kunnen
worden.411 Ingewikkelde en omslachtige formuleringen zijn echter niet onlosmakelijkk verbonden met de lengte van zinnen. Omslachtigheid kan veroorzaaktt worden door het gebruik van bepaalde grammaticale constructies, zoals
'tang-'' of'kettingconstructies'. Reinsma en Reinsma constateren dat dit soort
ingewikkeldee zinsconstructies weliswaar niet specifiek zijn voor rechterlijke
uitspraken,, maar er wel veelvuldig in voorkomen.
Daarnaastt zijn er ook grammaticale constructies die wèl kenmerkend zijn
voorr rechterlijke uitspraken.42 Voorbeelden zijn het weglaten van de persoonsvormm in een deel van de zin 'De Rechtbank heeft bij haar vonnis waarvan
beroep,, de vordering afgewezen', het gebruik van anaforen, het gebruik van
dee aanvoegende wijs en het weglaten van het lidwoord zoals 'blijkens voormeldd verslag'. De werkgroep (1983: 157) stelt voor bij woorden als 'partijen'
enn 'eiser', in overeenstemming met het normale spraakgebruik, het lidwoord
well te vermelden.43 Aangenomen wordt dat grammaticale afwijkingen van het
algemeenn gangbare Nederlands, net als lexicale eigenaardigheden, de begrijpelijkheidd negatief beïnvloeden.
Oordelenn en aanbevelingen op tekstueel niveau hebben onder andere betrekking
opp de indeling van de rechterlijke uitspraak en het aanbrengen van systematiek
inn de tekst met behulp van kopjes of cijfers.44 Ook zijn er voorstellen gedaan
omm de traditionele volgorde waarin de beslissing en de motivering worden
gepresenteerdd om te draaien.45 Jonker en Van den Hoven (1983: 57) menen
datt in deze 'revolutionaire' volgorde, waarbij de beslissing wordt gevolgd door
dee motivering, minder organiserende opmerkingen nodig zijn dan in de
'traditionele'' volgorde, waardoor de uitspraak begrijpelijker wordt.
411 Zie voor een overzicht van de discussie over de 'overwegende-dat'-vorm versus de verhalendee vorm, Plug (1991:121-132).
422 Zie VanGinneken (1914:248), Reinsma en Reinsma (1976:863) en Hofhuis (1988:56).
433 Bax (1986: 244) zegt hierover: 'Wie partij zijn in het geding, is daaraan voorafgaand al
duidelijkk geworden, op grond van de eis, klacht of vervolging. Partijen in het geding
behoevenn dan ook niet nader te worden aangegeven met het lidwoord van bepaaldheid:
zijj zijn al bepaald, evenals hun onderlinge positie'.
444 Zie Van der Werf en Jongbloed (1990: 150, 151) en Hofhuis (1988: 55). Ook Nolta
(1997:: 81) adviseert het gebruik van dit type structuuraanduiders om de uiterlijke structuurr van de tekst te verduidelijken, maar wijst erop dat ze wel in duidelijk verband moeten
staann met de inhoud van de tekst, omdat ze de lezer anders misleiden.
455 Zowel Snoukaert als de commissie besteden aandacht aan de volgorde waarin de beslissing
enn de motivering worden gepresenteerd.
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Inn de discussie die is gevoerd over de 'overwegende-dat'-vorm versus de
verhalendee vorm is naast de lengte van zinnen ook de structuur van de argumentatiee aan de orde gesteld. Star Busman (1972: 395) stelt dat door het
gebruikk van de 'overwegende-dat'-vorm de 'nauwkeurigheid en controle van
dee gedachtengang wordt bevorderd'. Wiarda (1978: 115) beweert zelfs dat
dee 'overwegende-dat'-vorm 'een steun is bij het opbouwen van een juridische
redeneringg die stap voor stap naar de uitkomst leidt'. Zowel de voorstanders
vann de 'overwegende-dat'-vorm als de voorstanders van de verhalende vorm
bewerenn dat in de presentatievorm die zij aanraden rechterlijke uitspraken
korterr en bondiger zijn en daardoor duidelijker, logischer en overzichtelijker
worden.. Geen van deze auteurs expliciteert of illustreert echter hoe de gefavoriseerdee presentatievorm hiertoe bijdraagt.46
Omm de interne structuur van een tekst te verduidelijken adviseert Nolta
(1997:: 77) het gebruik van cohesieve middelen zoals voegwoorden (omdat,
maar,, enz.), voornaamwoorden (die, dat, enz.) en bijwoorden met een tekstverbindendee functie (echter, toch, enz.). Daarnaast zijn voor een logische
opbouww van een tekst volgens hem ook de semantische samenhang tussen en
dee plaats van de verschillende tekstdelen van belang.

2.55 Conclusie
Inn dit hoofdstuk heb ik aangegeven welke ideeën juristen, taalkundigen en
taalbeheerserss naar voren hebben gebracht over de begrijpelijkheid van
rechterlijkee uitspraken en de argumentatie die daarin wordt aangevoerd.
Oordelenn over de begrijpelijkheid van rechterlijke uitspraken zijn afhankelijk
vann de verschillende functies die rechterlijke uitspraken kunnen hebben.
Wanneerr wordt beweerd of geconcludeerd dat de motivering onbegrijpelijk
iss en de controlefunctie niet is vervuld, kan dat het volgende inhouden:
1.. de argumentatie is onbegrijpelijk en daardoor onaanvaardbaar, en/of
2.. de argumentatie is wel begrijpelijk, maar onaanvaardbaar omdat de argumentatiee onvolledig of onjuist is.

4646 Aan de hand van een vergelijking tussen de 'overwegende-dat'-vorm en de verhalende vorm
hebb ik eerder laten zien dat de bezwaren die tegen de ene of de andere vorm worden
opgeworpen,, niet uitsluitend kunnen worden toegeschreven aan een van beide presentatievormenn (zie Plug 1991: 121-132).
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Dee kwalificatie 'onbegrijpelijke motivering' is dus ambigu. Hij sluit in die zin
aann bij het alledaags taalgebruik waarin de uitspraak dat iets onbegrijpelijk
is,, kan betekenen dat niet vastgesteld kan worden wat iemand zegt of schrijft
off dat wat iemand zegt of schrijft onaanvaardbaar is. Omdat de begrijpelijkheidd van de motivering van invloed kan zijn op de aanvaardbaarheid van de
beslissing,, stelt Korthals Altes (1994, aant. 13 op Boek I, titel 11, art. 99 RO
enn 1993: 102) dat de motiveringseis van begrijpelijkheid niet langer als een
vormvereistee moet worden gezien: 'Bij deze motiveringscontrole op begrijpelijkheidd dringt de Hoge Raad het diepst door op feitelijk terrein en onderwerptt feitelijke beslissingen aan een marginale controle op de juistheid ervan'.
Uitt de literatuur die betrekking heeft op de explicatiefunctie van een
vonniss blijkt dat de kritiek op de begrijpelijkheid en de aanwijzingen die de
begrijpelijkheidd ten goede kunnen komen, zelden betrekking hebben op de
argumentatiee in de tekst. Waar bij de controlefunctie begrijpelijkheid rechtstreekss in verband wordt gebracht met de argumentatie in het betoog van de
rechter,, is dat bij de explicatiefunctie niet het geval.
Voorr onderzoek naar de controlefunctie en de explicatiefunctie van rechterlijkee uitspraken is het noodzakelijk om verschijnselen op woordniveau, op
zinsniveauu en op tekstueeelniveau in relatie tot elkaar te bezien en niet geïsoleerd.. In verband met de reconstrueerbaarheid van de samenhang tussen
argumentenn is het bijvoorbeeld van belang na te gaan welke lexicale en grammaticalee eigenaardigheden in rechterlijke betogen van invloed zijn.
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3.11 Inleiding
Omm complexe argumentatie te kunnen karakteriseren in het licht van een
juridischee discussiecontext, wordt in dit hoofdstuk een argumentatieve analyse
gegevenn van een rechterlijke uitspraak. Daarbij wordt ervan uit gegaan dat een
juridischh proces beschouwd kan worden als een discussie tussen procespartijen
enn de rechter en dat een rechterlijke uitspraak een discussiebijdrage binnen
diee procedure vormt. Een analytisch overzicht van een vonnis heeft tot doel
inzichtt te geven in hoe de argumentatie die wordt aangevoerd zich verhoudt
tott de gehele discussie.
Uitgangspuntt voor het analytisch overzicht van een vonnis is het pragmadialectischee ideaalmodel voor een kritische discussie van Van Eemeren en
Grootendorstt (1982). In dit model wordt een overzicht gegeven van de
taalhandelingenn die in een discussie bijdragen aan het oplossen van een
verschill van mening. Het model heeft in de eerste plaats een heuristische
functiee bij de reconstructie van de discussie. Met behulp van het model kan
wordenn vastgesteld welke taaluitingen in een discussie relevant zijn voor het
oplossenn van het geschil, hoe bepaalde taaluitingen verband houden met
elkaarr en welke relevante taaluitingen eventueel ontbreken. In de tweede
plaatss heeft het model een kritische functie bij de beoordeling van de discussie.. Nadat een verantwoorde analyse is gegeven van de discussiebijdragen, kan
dee kwaliteit van de argumentatie worden geëvalueerd en kan worden beoordeeldd of de bijdragenn van de discussianten aanvaardbaar zijn. Feteris (1989)
laatt zien hoe dit ideaalmodel gebruikt kan worden voor de analyse en de
beoordelingg van juridische discussies. Zij richt zich daarbij op de gehele
(discussie)proceduree die aan de beslissing van de rechter voorafgaat, niet op
dee analyse van de verschillende discussiebijdragen binnen die procedure.
Inn 3.2 geef ik een samenvatting van een pragma-dialectische analyse van
eenn civiele procedure. In 3.3 geef ik aan hoe schriftelijke bijdragen aan de

34 4

HoofdstukHoofdstuk 3

proceduree zich verhouden tot de procedure in zijn geheel. In 3.4 geef ik een
analytischh overzicht van een vonnis en een samenvatting van dit analytisch
overzichtt waarin per discussiefase wordt aangegeven welke motiveringsgebrekenn daarin kunnen voorkomen.

3.22 D e analyse van een civiele procedure

Inn Discussieregels in het recht (1989) geeft Feteris een pragma-dialectische
analysee van onder andere het burgerlijk proces. Aan de hand van het ideaalmodell van een kritische discussie van Van Eemeren en Grootendorst (1982)
geeftt zij aan hoe de bijdragen van de partijen en de rechter geanalyseerd
kunnenn worden als taalhandelingen in de vier discussiefasen van een kritische
discussie.477 In de confrontatiefase wordt duidelijk welk standpunt aanleiding
geeftt tot een verschil van mening. In de openingsfase wordt duidelijk wat de
rolverdelingg in de discussie zal zijn, welke discussieregels in acht worden
genomenn en wat de gemeenschappelijke uitgangspunten zijn. In de
argumentatiefaseargumentatiefase wordt argumentatie naar voren gebracht en wordt op a
mentatiee gereageerd. Tot slot wordt in de afsluitingsfase de uitkomst van de
discussiediscussie vastgesteld. Per fase in de discussie wordt aangegeven tot wiens
gebondenhedenn de taalhandelingen behoren.
Dee procedure die doorlopen wordt alvorens de rechter een vonnis wijst,
moett beantwoorden aan wat is vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke
rechtsvorderingg en de Wet op de rechterlijke organisatie. Feteris' analyse van
zo'nn procedure kan als volgt worden samengevat.
II Confrontatiefase
1.. De uitspraken waarmee de eiser zijn vordering (v) kenbaar maakt, worden
gereconstrueerdd als een beweerder waarmee een positiefhoofdstandpunt{+l\) wordt
ingenomen. .
[Dagvaarding/Conclusiee van eis]

477 De categorieën taalhandelingen die Van Eemeren en Grootendorst onderscheiden sluiten
aann bij de taxonomie van Searle (1981: 145-174) waarin taalhandelingen zijn ingedeeld
inn beweerders, stuurders, binders, uitdrukkers en verklaarders. De vier discussiefasen en
dee distrubutie van taalhandelingen daarin worden uitgebreid behandeld in Van Eemeren
enn Grootendorst (1982: 258 e.v.).
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2.. De uitspraken waarmee de gedaagde de vordering (v) betwist, worden gereconstrueerdd als een Ülocutionaire negatie van een binder waarmee hij de aanvaardbaarheidd van de vordering betwijfelt en een neutraal hoofdstandpunt (?/+v)
inneemt.. [Conclusie van antwoord]
3.. Hoewel de rechter tijdens het proces het standpunt van de eiser niet expliciet in
twijfell trekt, vervult hij dialectisch gezien de rol van iemand die het standpunt
inn twijfel moet trekken. Zijn impliciete standpunt wordt gereconstrueerd als een
neutraalneutraal hoofdstandpunt (?/+v).
III Openingsfase (impliciet)
4.. De binding aan de regels van het procesrecht die in een burgerlijk proces stilzwijgendd tot stand komt, wordt gereconstrueerd als een binder waarmee een binding
aann de discussieregels tot uitdrukking wordt gebracht.
IIII Argumentatiefase Ie deel
5.. De uitspraken waarmee de eiser zijn positieve standpunt ten opzichte van de
vorderingg verdedigt, worden gereconstrueerd als beweerders waarmee de complexe
taalhandelingg argumentatie wordt uitgevoerd.
[Conclusiee van eis/Conclusie van repliek]
6.. De uitspraken waarmee de gedaagde de door de eiser beweerde rechtsgrond en
feitenn betwist, worden gereconstrueerd als een Ülocutionaire negatie van een
binderr waarmee hij de uitspraken van de eiser in twijfel trekt.
[Conclusiee van antwoord/Conclusie van dupliek]
ArgumentatiefaseArgumentatiefase 2e deel
7.. De beslissingen die de rechter bij de beraadslaging over de feiten en de rechtsregelss neemt, worden gereconstrueerd als uitspraken waarmee de rechter vaststelt
off de argumentatie van de eiser aanvaardbaar is.
IVV Afsluitingsfase
8.. De uitspraak waarmee de rechter in zijn eindbeslissing (het dictum) de vordering
toe-- of afwijst, wordt gereconstrueerd als een beweerder waarmee de rechter een
positiefpositief ofnegatief hoofdstandpunt (+\\) of (-/v) inneemt. De uitspraken waarmee
hijj zijn beslissing verdedigt, worden gereconstrueerd als beweerders waarmee een
complexee taalhandeling argumentatie wordt uitgevoerd.
[Motivering/Dictum] ]
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Alss een partij het niet eens is met de beslissing van de rechter in eerste aanleg,
kann de discussie worden heropend. De zaak kan dan in principe worden
voorgelegdd aan de rechter in hoger beroep en vervolgens aan de Hoge Raad.
Feteriss stelt vast dat een juridisch proces op bepaalde punten verschilt van
eenn kritische discussie. In een kritische discussie zijn er in principe twee
partijenn die een verschil van mening proberen op te lossen, terwijl in een
juridischh proces ook de rechter aan de discussie deelneemt. Hij doet dat op
eenn andere manier dan de procespartijen. Hij treedt op als bewaker van de
proceduree en ziet erop toe dat de discussieregels worden nageleefd. Daarnaast
geeftt hij een beargumenteerde beoordeling van de discussiebijdragen van
partijen.. Dialectisch gezien, doet de rechter wat partijen in een kritische
discussiee gezamenlijk doen.
Eenn ander belangrijk verschil is, dat de partijen in een proces maar een
beperktt aantal beurten hebben om argumenten naar voren te brengen en aan
tee vallen. Bovendien gelden in een proces regels voor de inhoudelijke aspecten
vann de verdediging van standpunten. Rekening houdend met deze verschillen,
kann het pragma-dialectische ideaalmodel van het juridische proces zowel een
heuristischee als een kritische functie vervullen bij de analyse en de beoordeling
vann dat proces.

3.33 De analyse van schriftelijke bijdragen aan een civiele procedure
Eenn juridisch proces wordt voornamelijk schriftelijk gevoerd. De processtukken,, zoals de dagvaarding, de conclusie van eis, de conclusie van antwoord
enn het vonnis, kunnen als argumentatieve teksten worden beschouwd waarmeee een bijdrage geleverd wordt aan de discussie.48 Bij de analyse van dit soort
argumentatievee teksten moet in de eerste plaats rekening worden gehouden
mett het feit dat, anders dan in een mondelinge discussie, niet op elk argument
datt door de ene partij wordt aangevoerd direct door de andere partij kan
wordenn gereageerd. De schrijver kan niet, zoals in een 'face to face'-uitwisseHngg van taalhandelingen, per taalhandeling vaststellen of de andere partij een

488 In de literatuur bestaat er versdiil van mening over de vraag of een vonnis 'naar zijn wezen'
eenn schriftelijk stuk is. Zie conclusie A-G Ten Kate voor HR11 november 1977, NJ1978,
5033 en Ten Berg-Koolen (1979: 613-615). Ik ben het eens met Jansen (1980: 166) 'dat
hett meer overeenkomstig de werkelijkheid is te erkennen dat de wezenlijke vorm van het
vonniss ligt in het schriftelijke stuk, dat de rechterlijke beslissing inhoudt'.
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taalhandelingg aanvaardt. Hij zal dus (meer of minder expliciet) verwijzen naar
dee standpunten en de argumenten waar hij op reageert. In de tweede plaats
moett er bij de analyse rekening mee worden gehouden dat de argumentatieve
tekstt deel uitmaakt van een discussie die nog niet afgerond hoeft te zijn. De
schrijverr moet in principe aangeven hoe de discussiefasen tot op dat moment
verlopenn zijn en hoe zijn tekst bijdraagt aan de discussie. De taalhandelingen
waarmeee hij naar andere bijdragen aan de discussie verwijst, zijn van belang
voorr de analyse van deze argumentatieve teksten.
Aann de hand van het pragma-dialectische discussiemodel kan een analytischh overzicht worden gegeven van de taalhandelingen die in een schriftelijke
bijdragee aan een civiele procedure van belang zijn voor de oplossing van het
geschil.499 Daarbij moet rekening gehouden worden met de verschillen tussen
hett proces, de discussie of procedure in zijn geheel, en het produkt, het
(tussentijds)) resultaat of vonnis. Het is van belang dat de taalhandelingen
waarmeee tot uitdrukking wordt gebracht dat een bijdrage deel uitmaakt van
eenn discussie in het analytisch overzicht betrokken worden. Zo'n overzicht,
datt voor elk van de schriftelijke bijdragen aan een civiele procedure kan
wordenn opgesteld, moet bovendien zijn afgestemd op de specifiek juridische
eisenn die eraan gesteld worden: dat wil zeggen op de eisen die gesteld worden
aann de verschillende processtukken van de eiser en de gedaagde en aan het
vonniss van de rechter. Op basis van de analyses van de verschillende schriftelijkee bijdragen kan, nadat een procedure is afgerond, een analyse gegeven
wordenn van de gehele procedure.
Hett uitgangspunt in het discussiemodel is dat tussen de eiser, de gedaagde
enn de rechter een enkelvoudig niet-gemengd verschil van mening bestaat. Dat
will zeggen dat de aanvaardbaarheid van één propositie wordt bediscussieerd.
Tenn opzichte van die propositie neemt de eiser (de protagonist) een positief
off een negatief standpunt in. De posities die de gedaagde en de rechter innemenn ten opzichte van de propositie worden beide gereconstrueerd als een
neutraall standpunt. Juridisch gezien vervullen de gedaagde en de rechter een
anderee rol, maar dialectisch gezien niet. In de regel zal de gedaagde weliswaar
dee vordering bestrijden, maar omdat hij juridisch gezien niet gebonden is aan

499 Omdat een dialogisch discussiemodel volgens Slot (1993:35 e.v.) zijn heuristische functie
niett optimaal vervult bij de reconstructie van een schriftelijke betogende tekst, ontwikkelt
zijj drie tekstmodellen voor betogende teksten van de verschillende partijen die aan de
discussiee deelnemen. De analytische overzichten van de schriftelijke bijdragen in een civiele
proceduree komen op een aantal punten met deze tekstmodellen overeen.
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dee onhoudbaarheid van de vordering wordt zijn positie gereconstrueerd als
eenn neutraal standpunt. Hoewel de rechter tijdens het proces onpartijdig is
enn totdat hij moet beslissen een neutrale houding aanneemt, vervult hij
dialectischh gezien de rol van institutionele antagonist, die het standpunt van
dee eiser systematisch in twijfel trekt.
Inn een analytisch overzicht van een betogende tekst in een civiele proceduree moet rekening worden gehouden met de juridische context van de discussie
enn met het feit dat de discussie grotendeels schriftelijk wordt gevoerd. De eiser
zett de procedure in gang met een dagvaarding en een conclusie van eis. Hij
iss verplicht daarin zijn vordering kenbaar te maken en feitelijke en juridische
grondenn naar voren te brengen (art. 5 lid 1, sub 3. en art. 140 Rv.). De
uitsprakenn waarmee de eiser zijn vordering (v) kenbaar maakt kunnen, net
alss in de pragma-dialectische analyse van het civiele proces, worden
gereconstrueerdd als een beweerder waarmee een positief hoofdstandpunt (+/v)
wordtt ingenomen. De uitspraken waarmee de eiser zijn positieve standpunt
tenn opzichte van de vordering verdedigt, kunnen worden gereconstrueerd als
beweerderss waarmee de complexe taalhandeling argumentatie wordt uitgevoerd.. Een analytisch overzicht van de dagvaarding en de conclusie van eis
bevatt de taalhandelingen die naar voren moeten worden gebracht door de
protagonist,, de eiser, die een verschil van mening initieert. De eiser kan
aannemenn dat de gedaagde en de rechter zijn standpunt minimaal in twijfel
trekken,, maar hij moet er rekening mee houdenn dat zij in principe ook een
tegengesteldd standpunt kunnen innemen.
Dee gedaagde kan in eerste instantie in een conclusie van antwoord op het
betoogg van de eiser reageren. Later kan hij in zijn conclusie van dupliek
eventueell nog reageren op de conclusie van repliek van de eiser. De gedaagde
kann de vordering op verschillende manieren betwisten, maar is juridisch
gezienn niet verplicht aan te tonen dat de vordering ongegrond is. Om die
redenn wordt in een pragma-dialectische analyse van het proces het standpunt
vann de gedaagde niet als tegengesteld standpunt opgevat, ook al geeft de
gedaagdee beargumenteerd te kennen dat hij het oneens is met de vordering.
Inn de analyse van het proces wordt de gedaagde dus als antagonist beschouwd.
Alss de gedaagde zijn verweer beperkt tot het in twijfel trekken van de
argumentatiee van de eiser, bevat een analytisch overzicht van de conclusie van
antwoordd en de conclusie van dupliek de taalhandelingen die naar voren
moetenn worden gebracht in het betoog van een antagonist die reageert op het
betoogg van de protagonist. Als de gedaagde verweer voert door andere feiten
aann te dragen of zich op een andere rechtsgrond te beroepen, ligt het meer
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voorr de hand zijn positie te reconstrueren ais protagonistvan het tegengestelde
standpunt.. Zo'n verweer kan immers alleen succes hebben als het voldoende
iss gemotiveerd (art. 141 lid 1 Rv).50 Het standpunt van de gedaagde is tegengesteldd aan dat van de eiser en de gedaagde moet ervan uitgaan dat de rechter
zijnn standpunt in twijfel trekt zolang het niet voldoende is gemotiveerd. De
gedaagdee is er dus in het proces niet aan gehouden argumentatie aan te
voeren,, maar als hij de vordering niet alleen in twijfel trekt maar bestrijdt, is
hijj er wel aan gehouden argumenten naar voren te brengen. Een analytisch
overzichtt van de conclusie van antwoord en de conclusie van dupliek bevat
inn dat geval de taalhandelingen die een protagonist die op een betoog reageert
naarr voren moet brengen.
Dee positie van de rechter die een vonnis wijst lijkt op het eerste gezicht op
diee van de protagonist (de gedaagde) die reageert op het betoog van de protagonistt (de eiser) die het geschil heeft geïnitieerd. De rechter is protagonist van
hett standpunt dat hij in het vonnis inneemt. Zijn taak is echter ingewikkelder,
omdatt hij in zijn betoog zowel moet reageren op het betoog van de eiser als
opp dat van de gedaagde. Dat maakt een analytisch overzicht van een vonnis
ookk gecompliceerder dan van andere schriftelijke bijdragen van de procespartijen.. Aan een vonnis wordt bovendien in principe de eis gesteld dat het een
zelfstandigg leesbare tekst is, vanwege de explicatiefunctie van een vonnis. Het
verschill in positie van eiser, gedaagde en rechter heeft tot gevolg dat een analytischh overzicht van hun schriftelijke bijdragen ook van elkaar verschillen.
Wanneerr hoger beroep wordt ingesteld, wordt de discussie heropend.
Omdatt de (appel)procedure in hoger beroep in grote lijnen overeenkomt met
dee procedure voor de Rechtbank in eerste aanleg, komen ook de dialectische
analysess van die procedures voor het grootste deel overeen.51 In de volgende

500 Zie Van der Werf en Jongbloed (1990: 154).
511 Zie Snijders (1990: 52 e.v.). Zie voor een dialectische analyse van de appelprocedure
Feteriss (1989: 52 e.v.). De belangrijkste verschillen zijn volgens haar de volgende. In de
eerstee plaats is het geschil dat de inzet vormt van het hoger beroep complexer. In de
confrontatiefasee hoeft de appellant (eiser of gedaagde in eerste aanleg) niet opnieuw zijn
hoofdstandpuntt te vermelden. De grieven die de appellant aanvoert worden gereconstrueerdd als het eerste deel van de argumentatiefase. De beoordeling door de rechter in hoger
beroepp of het beroep gegrond is wordt gereconstrueerd als het tweede gedeelte van de
argumentatiefase.. De uiteindelijke beslissing of het beroep gegrond is wordt gereconstrueerdd als de afsluitingsfase. De rechter stelt vast of de beslissing van de rechter in eerste
aanlegg in stand kan blijven of vernietigd moet worden.
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paragraaff wordt een analytisch overzicht gegeven van een vonnis in eerste
aanleg.. Verschillen met een vonnis in hoger beroep worden daarin aangegeven. .

3.44 Een analytisch overzicht van taalhandelingen in een vonnis
Inn een analytisch overzicht van een vonnis worden de taalhandelingen die de
rechterr naar voren brengt, geanalyseerd als bijdragen aan een discussie die erop
iss gericht een geschil op te lossen. Dit analytisch overzicht is een heuristisch
hulpmiddell om in de context van de discussie te kunnen achterhalen hoe en
waarom,, op basis van welke gezichtspunten en afwegingen, de rechter tot zijn
beslissingg is gekomen.
Wanneerr een vonnis in een civiele procedure wordt opgevat als een onderdeell van een juridische discussie, moeten alle vier de discussiefasen daarin
(expliciett of impliciet) vertegenwoordigd zijn. In een vonnis moet tot uitdrukkingg komen hoe de discussiebijdrage van de rechter aansluit op de bijdragen
vann de procespartijen. Dat wil zeggen dat de rechter in zijn vonnis duidelijk
moett maken hoe de discussiefasen in de procedure doorlopen zijn. In het
analytischh overzicht geef ik per discussiefase aan welke taalhandelingen
kunnenn bijdragen aan de oplossing van een verschil van mening. Aan de hand
vann jurisprudentie zal ik bovendien laten zien in hoeverre de Hoge Raad deze
taalhandelingenn tot de gebondenheden van de rechter rekent. Per discussiefase
geeff ik aan welke taalhandelingen in de rechtspraktijk aanleiding kunnen
gevenn tot motiveringsklachten die door de Hoge Raad worden gehonoreerd.
Opp die manier wordt duidelijk welke taalhandelingen van belang zijn voor
zowell de explicatiefunctie als de controlefunctie van een vonnis. Met behulp
vann dit analytisch overzicht kan preciezer worden beoordeeld hoe beide
functiess worden vervuld.
3.4.11 De confrontatiefase
Inn de pragma-dialectische analyse van een civiele procedure wordt de positie
vann de rechter in de confrontatiefase opgevat als die van een antagonist. De
rechterr neemt aan het begin van de discussie over het door de eiser geïnitieerdee geschil immers nog geen negatief of positief standpunt in. Nadat de
rechterr de schriftelijk en mondeling gepresenteerde argumenten van eiser en
gedaagdee heeft gelezen en gehoord, moet hij een eigen standpunt innemen.
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Inn de regel zal de rechter in het (eïnd)vonnis zijn positie bepalen ten opzichte
vann de propositie die de inzet vormde van het geschil.52 In een rechterlijke
uitspraakk is de positie van de rechter in een aantal opzichten te vergelijken
mett die van de protagonist die op een argumentatieve tekst reageert. De
rechterr moet als de protagonist van dat standpunt worden beschouwd, omdat
hijj gebonden is aan de bewering waarin dat standpunt tot uitdrukking wordt
gebrachtt en daar in hoger beroep en in cassatie aan gehouden kan worden.
Inn het analytisch overzicht wordt allereerst tot uitdrukking gebracht welke
positiee de rechter inneemt ten opzichte van de propositie die door de eiser ter
discussiee is gesteld. De taalhandelingen waarmee de rechter zijn standpunt
inneemtt kunnen als volgt worden gereconstrueerd:
(1))

De uitspraak waarmee de rechter zijn beslissing kenbaar maakt, wordt
gereconstrueerdd als een beweerder waarmee hij een positief of een nega#>/hoofdstandpuntt inneemt ten opzichte van het hoofdstandpunt (de
vorderingg (v)) van de eiser: (+/v) of (-/v).

Dee rechter geeft in zijn vonnis niet alleen aan over welke propositie verschil
vann mening bestaat, maar ook over welke proposities tussen de procespartijen
volgenss hem géén verschil van mening bestaat en die dus niet ter discussie
staan. .
(2))

De uitspraken waarmee de rechter kenbaar maakt welke feiten niet ter
discussiee staan, worden gereconstrueerd als beweerders waarmee hij een
/w/ft'^standpuntt inneemt ten opzichte van de feiten (f) die door de
procespartijenn naar voren zijn gebracht: (+/fj, f2...fn).53

Daarnaastt geeft de rechter aan wat volgens hem de argumenten zijn die de
eiserr en de gedaagde ter rechtvaardiging van hun standpunt naar voren
hebbenn gebracht. De rechter kan in principe volstaan met te verwijzen naar
dee dagvaarding, de conclusie van antwoord en de overige processtukken. Deze
522 Het geschil kan betrekking hebben op meer proposities (meervoudig verschil van mening)
alss de eiser bijvoorbeeld naast een primaire vordering een subsidiaire vordering heeft ingesteld.. Feteris (1989:37) stelt terecht dat het niet juist lijkt de vorderingen te reconstrueren
alss aparte standpunten in een afzonderlijke discussie, omdat er defacto één discussie wordt
gevoerdd en de verschillende vorderingen met dezelfde argumentatie worden verdedigd.
533 Het positieve standpunt ten opzichte van die proposities kan in z'n algemeenheid als volgt
wordenn geformuleerd: 'Het is zo dat over propositie (p) geen verschil van mening bestaat'.
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'inlas-techniek'' maakt het vonnis minder begrijpelijk dan wanneer de rechter
aangeeftt welke feiten en juridische redeneringen de eiser aan zijn vordering
tenn grondslag legt en wat de gedaagde daartegenover naar voren heeft gebracht.544 De weergave van de argumentatie van de procespartijen door de
rechterr kan als volgt worden gereconstrueerd:
(3))

De uitspraken waarmee de rechter kenbaar maakt welke argumenten
dee procespartijen naar voren hebben gebracht ter rechtvaardiging van
hunn standpunten, worden gereconstrueerd als beweerders waarmee hij
eenn positief standpunt inneemt ten opzichte van proposities die inhoudenn dat de procespartijen bepaalde complexe taalhandelingen van
argumentatiee hebben uitgevoerd: (+/dat eiser beweert dat al5 a2...an) /
(+/datt gedaagde beweert dat a,, a2...an).55

Dee confrontatiefase in een vonnis in hoger beroep lijkt in grote lijnen op die
inn het vonnis in eerste aanleg. De rechter beslist of het beroep gegrond is. Als
hijj het oorspronkelijke vonnis vernietigt, neemt hij een positie ten opzichte
vann de vordering in die tegengesteld is aan die van de rechter in eerste aanleg
enn die van de geïntimeerde en die overeenkomt met de positie die de appellantt ten opzichte van de vordering inneemt. Als hij het vonnis niet vernietigt,
komtt zijn positie ten opzichte van de vordering overeen met die van de
rechterr in eerste aanleg en die van de geïntimeerde en is zijn positie tegengesteldd aan die van de appellant.
Dee weergave van de feiten die (volgens de rechter in eerste aanleg) tussen
dee procespartijen vaststaan, wordt eveneens tot de confrontatiefase gerekend.
Daarinn geeft de rechter bovendien aan welke grieven volgens hem door de
appellantt naar voren zijn gebracht, welke argumentatie de geïntimeerde heeft
aangevoerdd en wat de argumentatie van de rechter in eerste aanleg is.
Omdatt de taalhandelingen (2) en (3) in een vonnis vaak worden geïntroduceerdd onder het kopje 'uiteenzetting' zou geconcludeerd kunnen worden
datt ze in een analytisch overzicht van de argumentatie buiten beschouwing
kunnenn worden gelaten. De taalhandelingen vormen echter een onderdeel van

544 Zie hierover Van der Werf en Jongbloed (1990: 146), eerder in paragraaf 2.2.
555 De rechter neemt hiermee een positiefstandpunt in dat als volgt geformuleerd kan worden:
'Hett is zo dat eiser/gedaagde ter rechtvaardiging van het omstreden standpunt aanvoert
dat...'. .
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hett analytisch overzicht van een vonnis, omdat ze van belang kunnen zijn voor
hett oplossen van het geschil. Dat is bijvoorbeeld het geval als de rechter ten
onrechtee beweert dat over een propositie geen verschil van mening bestaat.56
Enn ook als de rechter bijvoorbeeld ten onrechte beweert dat de eiser een
bepaaldd standpunt of argument heeft aangevoerd, kan dat invloed hebben op
dee oplossing van het geschil.
Alss een van de procespartijen van mening is dat zijn standpunt of zijn
argumentenn niet juist door de rechter zijn weergegeven kan hij met behulp
vann een motiveringsklacht daartegen beroep in cassatie instellen. De rechter
diee over de feiten oordeelt heeft weliswaar de vrijheid om aan de hand van
dee gedingstukken zelf te interpreteren wat de standpunten en de argumenten
vann de procespartijen inhouden, maar in cassatie kan wel worden onderzocht
off die interpretatie begrijpelijk is.57 A-G Franx zegt hierover in zijn conclusie
voorr HR 11 mei 1984, NJ19S4, 597 het volgende:
Vooropgesteldd zij dat de omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep afhangt van
dee uitlegging die het Hof aan de gedingstukken heeft gegeven. Die uidegging is
feitelijkk van aard en kan in cassatie niet op juistheid worden getoetst. Wel kan
zo*nn uitlegging berusten op een onjuiste rechtsopvatting of een motiveringsgebrek
vertonen.58 8
Dee motiveringsgebreken waar Franx op doelt hebben geen betrekking op de
categoriee die door de Hoge Raad en in de literatuur worden omschreven als
'dee onbegrijpelijke motivering', omdat het daarin gaat om motiveringsgebrekenn die onafhankelijk zijn van wat de partijen over en weer hebben aangevoerd.599 De motiveringsklachten die hier wel relevant kunnen zijn hebben
betrekkingg op de tweede en derde categorie motiveringsgebreken die worden
omschrevenn als: kennelijke vergissingen bij het vaststellen van de feiten en het
verzuimm essentiële stellingen van partijen te behandelen. Bij de beoordeling
vann deze motiveringsklachten beperkt de Hoge Raad zich niet alleen tot de

566 Andersom, wanneer de rechter in hoger beroep afwijkt van door partijen gestelde en
erkendee feiten, kan een motiveringsklacht slagen. Zie o.a. HR 19 maart 1942, NJ1942,
4455 ('dat mitsdien de Hooge Raad aan de bewuste overweging slot noch zin kan toekennen*). .
577 Zie Veegens/Korthals Altcs en Groen (1989: 229, nr. 117 en 294, nr. 160).
588 Zie o.a. ook HR 15 april NJ1983, 697.
599 Zie Veegens/Korthals Altes en Groen (1989: 232, nr. 118 en 119).
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rechterlijkee uitspraak, maar kunnen ook de gedingstukken worden geraadpleegdd om na te gaan wat de partijen in vorige instanties hebben aangevoerd.60 0
Dee Hoge Raad kan van oordeel zijn dat de rechter 'kennelijke vergissingen
bijj het vaststellen van de feiten' heeft gemaakt als de rechter een onjuiste
weergavee of interpretatie geeft van de feiten die tussen procespartijen vaststaan.. De taalhandelingen (2) waarmee de rechter in de confrontatiefase
aangeeftt waarover tussen procespartijen geen verschil van mening bestaat,
kunnenn dus tot nietigheid van de beslissing leiden. Een voorbeeld hiervan is
eenn uitspraak van de Hoge Raad op 18 februari 1966, NJ1966, 211. Aanleidingg voor dit arrest was een geschil over de toewijzing van de voogdij over de
kinderenn van de procespartijen. De Rechtbank heeft in eerste aanleg vastgesteldd dat de kinderen waar over besloten moest worden bij hun moeder
wonen.. Zonder dat partijen in hoger beroep hebben beweerd dat die situatie
iss veranderd - zodat daarover dus kennelijk geen verschil van mening bestaat
-- stelt het Hof dat vaststaat dat de kinderen bij hun vader wonen. De Hoge
Raadd oordeelt dat de beslissing van het Hof niet aan de minimumeisen van
deugdelijkheidd voldoet, omdat het Hof zonder nadere redengeving is uitgegaann van een andere voorstelling van zaken dan alle belanghebbenden. ]
Dee Hoge Raad kan eveneens van oordeel zijn dat er sprake is van 'kennelijkee vergissingen bij het vaststellen van de feiten' als de rechter in hoger
beroepp een onbegrijpelijke uitleg geeft aan stellingen van de partijen. In dat
gevall kunnen de taalhandelingen (3) waarmee de rechter in de confrontatiefasee aangeeft welke argumenten de procespartijen naar voren hebben gebracht
ookk tot nietigheid van de uitspraak leiden. Aan dee hand van de jurisprudentie
waarinn de Hoge Raad expliciet aangeeft dat een rechter 'kennelijke vergissin-

600 Als uit de uitspraak in hoger beroep bijvoorbeeld niet blijkt welke grieven of verweren
wordenn aangevoerd, kon dat vroeger resulteren in een motiveringsklacht. Voordat art. 419,
lidd 2 Rv. (20 juni 1963) van kracht werd, werd aan uitspraken in hoger beroep de eis
gesteldd dat daarin het verloop van het geding in eerste aanleg en de geschilpunten die aan
dee appèlrechter werden voorgelegd voldoende beschreven werden. Zie ook HR 29
novemberr 1963, NJ 1964,151.
611 Zie bijvoorbeeld ook HR 10 januari 1969, NJ 1969,181. Het hof stelt in zij n beschikking
datt onweersproken is dat het inkomen van appellant ƒ 1492,- per maand bedraagt. De
rechtbankk heeft echter vastgesteld dat niet betwist is dat het inkomen ƒ 1592,- per maand
bedraagt.. In HR 16 november 1980, Ay 1980, 136 blijkt het hof over het hoofd te zien
datt de man (verzoeker tot cassatie) gegevens over zijn financiële positie heeft overgelegd
aann de rechter in eerste aanleg. Zie ook HR 21 maart 1980, NJ 1980, 396.
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genn bij het vaststellen van de feiten' heeft gemaakt, kunnen verschillende
typenn vergissingen worden onderscheiden.
Inn de eerste plaats kunnen de stellingen van de partijen te ruim zijn uitgelegd.. Een voorbeeld hiervan is HR 6 jan. 1984, NJ 1984, 397. In deze
alimentatiezaakk stelt de vrouw in hoger beroep dat de Rechtbank de bijdrage
vann haar ex-man ten onrechte heeft bepaald op 75,- per maand. Zij voegt
daaraann toe dat ze de gronden waaruit blijkt dat zij die beslissing onjuist vindt
zoo spoedig mogelijk zal aanvoeren. Het Hof stelt vast dat te begrijpen valt,
zijj het summierlijk, welke grief de vrouw bedoelt aan te voeren. De Hoge
Raadd is het met de man eens dat het Hof de grief van de vrouw te welwillend
interpreteert.. Het Hof leest in de grief, waarin zowel een (sub)standpunt als
argumentatiee tot uitdrukking moet worden gebracht (art. 429d Rv), ten
onrechtee dat er argumentatie is aangevoerd.62
Inn de tweede plaats kan de uitleg van de strekking van een stelling of een
grieff te beknoptzijn. Een voorbeeld hiervan is een grief die door de Rechtbank
wordtt opgevat als een klacht tegen één in plaats van twee rechtsoverwegingen
vann het bestreden vonnis. Een uitspraak van de Hoge Raad op 12 april 1991
(NJ(NJ1991,449)1991,449) is een illustratie hiervan. Na een uitspraak van de kantonrechterr over een geschil tussen een werkgever en een werknemer over de opzegging
vann een arbeidsovereenkomst gaat de werknemer in beroep. De Rechtbank
bepaaltt dat de werknemer in zijn eerste grief uitsluitend heeft geklaagd over
dee overweging van de kantonrechter waarin deze beslist over het ontvangen
vann een opzeggingsbrief. Uit de toelichting op de grief en uit de memorie van
antwoordd blijkt echter dat de werknemer in zijn eerste grief ook heeft geklaagdd over de overweging van de kantonrechter omtrent de verzending van
dee opzeggingsbrief. De Hoge Raad oordeelt dat de Rechtbank de grief ten
onrechtee heeft opgevat als een klacht tegen één in plaats van tegen twee
rechtsoverwegingenn van het bestreden vonnis.63
Inn de derde plaats kan het Hof er vanuit zijn gegaan dat een procespartij
eenn grief naar voren heeft gebracht terwijl de procespartij die grief in het
geheell niet heeft opgeworpen. In een geschil tussen een Pensioenfonds en een

622 Zie ook HR 11 mei 1984, NJ 1984, 597, waarin de Hoge Raad oordeelt dat het Hof de
derdee grief van de appellant ten onrechte als een zelfstandige grief heeft opgevat omdat
dee gronden voor die grief slechts een herhaling zijn van de gronden voor de eerste en de
tweedee grief.
633 Zie ook HR 15 maart 1991, NJ 1991,399, waarin de rechtbank voorbijgaat aan de feiten
waarmeee de appellant zijn eerdere verweer heeft aangevuld.
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vann zijn klanten werd de klant door de Rechtbank veroordeeld een bedrag
aann het Pensioenfonds te betalen, vermeerderd met 8 % rente. In hoger
beroepp gaat het Hof er vanuit dat het Pensioenfonds een (incidentele) grief
richtt tegen de hoogte van de rente, terwijl het Pensioenfonds alleen verschuldigdee premies vordert die zij in eerste aanleg nog niet gevorderd had. De
Hogee Raad (HR 15 april 1983, NJ 1983, 648) vernietigt op dit punt het
arrestt van het Hof.
Inn de vierdeplaatskan de samenhang tussen stellingen of grieven niet juist
wordenn geïnterpreteerd. In HR 30 juni 1989, NJ 1989, 756 wordt een
beschikkingg van het Hof vernietigd omdat het Hof een accessoire grief ten
onrechtee als een zelfstandige grief opvat. In de eerste grief betwist een echtgenoott de benoeming van zijn ex-vrouw tot voogdes over hun kind. In een
tweede,, accessoire grief, die alleen van belang is als de eerste grief slaagt,
betwistt de echtgenoot de door de Rechtbank vastgestelde bijdrage in de
kostenn van de verzorging van het kind. Het Hof bekrachtigt echter het eerste
punt,, maar vernietigt de beschikking van de Rechtbank ten aanzien van het
tweedee punt.
Enn tot slot kan een grief die is opgeworpen worden miskend. Tot die
conclusiee komt de Hoge Raad bijvoorbeeld in het Haviltex arrest (HR 13
maartt 1981, NJ 1981,635). In een geschil tussen Ermes c.s. en Haviltex naar
aanleidingg van de verkoop van een machine voor het snijden van steekschuim
voorr bloemen stelt de Rechtbank Ermes c.s. in het ongelijk. Ermes gaat tegen
dezee uitspraak in beroep bij het Hof. Het vonnis wordt vervolgens door het
Hoff bekrachtigd. Ermes is echter van mening dat het Hof ten onrechte
vaststeltt dat Ermes tegen een van de overwegingen van de Rechtbank (r.o. 17)
geenn grief zou hebben opgeworpen. De Hoge Raad stelt Ermes c.s. op dit
puntt in het gelijk en oordeelt onder meer daarom dat het arrest van het Hof
niett in stand kan blijven.
Ditt laatste motiveringsgebrek lijkt nauw verwant aan het motiveringsgebrekk 'het verzuim essentiële stellingen van partijen te behandelen'. Op
grondd van de jurisprudentie zijn in dit motiveringsgebrek volgens mij twee
subcategorieënn te onderscheiden, waarvan er één aan de orde kan zijn in de
confrontatiefase.. De eerste subcategorie omvat 'essentiële stellingen van
procespartijenn die de rechter niet noemt of 'over het hoofd ziet'.64 Een
644 A-G Martens stelt zich in zijn conclusie voor HR 7 maart 1980, NJ 1980, 611, de vraag
'wanneerr is sprake van een "essentiële" stelling, die "klaarblijkelijk over het hoofd is
gezien"?'' Hij beantwoordt die vraag als volgt: 'Voorzover mij bekend heeft Uw Raad zich
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motiveringsklachtt hierover heeft, net als een klacht over kennelijke vergissingen,, betrekking op de taalhandelingen die de rechter in de confrontatiefase
naarr voren brengt, omdat de beoordeling ervan afhankelijk is van wat de
partijenn over en weer hebben aangevoerd. Een voorbeeld van zo'n motiveringsklachtringsklacht komt voor in HR 5 april 1991, NJ1991,422. In deze ontslagzaak
iss de ontslagen werknemer op grond van twee argumenten van mening dat
err bij zijn ontslag sprake was van discriminatie. De Rechtbank gaat ervan uit
datt de werknemer slechts één argument heeft aangevoerd en verwerpt dit
argument.. Uit de memorie van grieven blijkt echter dat er twee argumenten
zijnn aangevoerd. Dit was voor de Hoge Raad reden om het vonnis van de
Rechtbankk te vernietigen.65
Tott de categorie 'het verzuim essentiële stellingen van partijen te behandelen'' behoren in de tweede plaats gevallen waarin de rechter de stellingen van
procespartijenn noemt, maar ze vervolgens niet of onvoldoende beargumenteerdd terzijde schuift omdat hij ze niet essentieel acht. Omdat de kritiek hier
iss gericht op de argumentatie van de rechter 'los van wat partijen naar voren
hebbenn gebracht', heeft dit motiveringsgebrek geen betrekking op de confrontatiefasee maar op de argumentatiefase van de rechterlijke uitspraak.
Dee confrontatiefase in een analytisch overzicht van taalhandelingen in een
rechterlijkee uitspraak is uitgebreider dan die in het oorspronkelijke discussiemodel.. In de eerste plaats wordt erin tot uitdrukking gebracht over welke
beweringenn volgens de rechter geen verschil van mening bestaat. In de tweede
plaatss wordt weergegeven welke argumenten de eiser en de gedaagde volgens

daaroverr nimmer met zovele woorden uitgelaten. Veelal zal het antwoord op die vraag ook
well afhangen van tal van appreciaties van de procesvorming in het gegeven geval, die zich
moeilijkk in een abstracte formule laten vangen. Toch kan men, dunkt mij, wel pogen
tenminstetenminste enkele elementen voor zulk een formule aan te geven. Als eerste vereiste geldt,
naarr wel van zelf spreekt, dat de desbetreffende stelling door de partij wie het aangaat aan
haarr processuele standpunt ten grondslag moet zijn gelegd en in hoger beroep moet zijn
gehandhaafd.. Voorts moet die stelling aan dat standpunt wezenlijk steun bieden. Ten slotte
moett duidelijk zijn dat, zou de rechter met die stelling rekening hebben gehouden, hij niet
mett dezelfde motivering tot dezelfde uitkomst zou zijn geraakt als waartoe hij in feite is
gekomen.' '
655 Zie ook HR 8 juli 1981 NJ 1981, 533. In dit geschil over alimentatiebetalingen tussen
(ex)echtgenotenn is het hof voorbijgegaan aan een stelling die de vrouw naar voren heeft
gebrachtt ter bestrijding van het hoger beroep dat was ingesteld door de man. Hoewel uit
dee processtukken blijkt dat de vrouw beargumenteerd heeft gesteld dat de man in feite
ruimeree financiële middelen ter beschikking staan, gaat het hof hieraan voorbij zonder
enigee motivering.
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dee rechter in het proces naar voren hebben gebracht. Op die manier wordt
nauwkeurigg in kaart gebracht waar verschil van mening over bestaat.
3.4.22 De openingsfase
Tott de openingsfase van het vonnis behoren de taalhandelingen waarmee de
rechterr tot uitdrukking brengt wat de rolverdeling in het geschil is, welke
discussieregelss in acht worden genomen en wat de gemeenschappelijke uitgangspuntenn zijn. Door een positie in te nemen ten opzichte van de propositie
diee voor de eiser inzet vormde voor het geschil, aanvaardt de rechter het
voorstell om eisers standpunt te bediscussiëren. Als in de confrontatiefase is
geblekenn dat de rechter een ander standpunt inneemt, bijvoorbeeld dat de
eiserr niet-ontvankelijk is omdat de rechter aan wie het geschil is voorgelegd
niett bevoegd is, wordt daarmee het voorstel om eisers standpunt te bediscussiërenn niet aanvaard. Wanneer de rechter zich wel over de zaak uitspreekt,
zoalss meestal het geval is, aanvaardt hij impliciet het voorstel van de eiser die
hett geschil heeft geïnitieerd om diens standpunt te bediscussiëren. In de kop
vann het vonnis wordt aangegeven wat de processuele positie van de partijen
is.. Uit de rolverdeling van de partijen kan worden afgeleid welke positie zij
inn de procedure hebben ingenomen ten opzichte van de propositie (de vordering)) die de inzet van het geschil vormde.
Inherentt aan de rol van de rechter is dat hij gebonden is aan de regels en
beginselenn van het burgerlijk procesrecht. Als de partijen hun geschil aan de
rechterr voorleggen, gaan zij er impliciet vanuit dat de rechter de gebruikelijke
procesrechtregelss hanteert. De taalhandeling waarmee de rechter, meestal niet
expliciet,, zijn gebondenheid aan die regels tot uitdrukking brengt kan als volgt
wordenn gereconstrueerd:
(4))

De binding aan de regels van het procesrecht die in een burgerlijk process wordt voorondersteld, wordt gereconstrueerd als een binder waarmeee een binding aan de discussieregels tot uitdrukking wordt gebracht.

Vanwegee de optionaliteit van procesrechtregels, is het mogelijk dat de rechter
anderee procesregels hanteert dan de gebruikelijke.66 De rechter kan bijvoorbeeld
eenn inlichtingencomparitie gelasten (109 Rv), een bewijsopdracht geven of

6666 Zie onder andere Snijders (1990: 9).
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bescheidenn opvragen.67 De veronderstelling dat rechter de gebruikelijke procesregelss toepast, brengt met zich mee dat de procespartijen er in principe ook
vanuitt zullen gaan dat de rechter dadelijk een eindvonnis wijst. Wanneer de
rechterr echter van mening is dat het gevorderde nog niet geheel kan worden
afgedaan,, wijst hij een tussenvonnis. Dat kan een preparatoir, een interlocutoir,
eenn provisioneel of een incidenteel vonnis zijn. Door een tussenvonnis te wijzen
besluitt de rechter het geschil Voorlopig' nog niet op te lossen.
Hett uitgangspunt voor het analytisch overzicht is dat de rechter een eindvonniss wijst. Bij de reconstructie van de taalhandeling waarmee de rechter in
dee confrontatiefase een standpunt inneemt is er vanuit gegaan dat de rechter
eenn positief of een negatief standpunt inneemt ten opzicht van de vordering.
Inn een tussenvonnis zou hij een standpunt innemen ten opzichte van een
anderee propositie, die niet door de eiser naar voren is gebracht.
3.4.33 De argumentatiefase
Dee taalhandelingen van de rechter die tot de argumentatiefase van de rechterlijkee uitspraak gerekend moeten worden, weerspiegelen de verschillende rollen
diee de rechter in de openingsfase op zich heeft genomen. In de eerste plaats
iss dat de rol van de protagonist die reageert op de argumentatie van de eiser
off de gedaagde. In de tweede plaats is dat de rol van de protagonist die de
verplichtingg heeft argumenten voor zijn eigen standpunt aan te voeren. Het
verwerpenn van de argumentatie van eiser of gedaagde is immers nog geen
voldoendee rechtvaardiging voor het toe- of afwijzen van de vordering.
(5))

De uitspraken waarmee de rechter zijn beslissing rechtvaardigt, worden
gereconstrueerdd als beweerders waarmee de complexe taalhandeling
argumentatieargumentatie wordt uitgevoerd.

Dee rechter kan de argumentatie van de eiser of de gedaagde (gedeeltelijk)
aanvaardenn of niet. Hij moet in principe reageren op de stellingen en verweren
diee voor zijn beslissing relevant zijn, maar hij hoeft niet op alle argumenten

6767 Vranken (1993: 236) is van mening dat ten aanzien hiervan motiveringscisen zouden
moetenn worden gesteld, zoals die bijvoorbeeld gelden ten aanzien van afwijking van de
bewijslastt of afwijzing van een bewijsaanbod (zie bijvoorbeeld HR 16 oktober 1992, NJ
1992,7900 en HR 15 januari 1993, NJ 1993,179).
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vann eiser en gedaagde in te gaan.68 Als een van de procespartijen van mening
iss dat de rechter essentiële stellingen wel noemt, maar ze onvoldoende beargumenteerdd terzijde schuift, kan hij daartegen een motiveringsklacht aanvoeren.
Dezee motiveringsklacht over 'het verzuim essentiële stellingen van partijen
tee behandelen' heeft dan betrekking op de omvang van de motivering. Een
voorbeeldd hiervan is HR 12 januari 1990, NJ1990, 475. Bij de beoordeling
vann een ontslag op staande voet noemt de Rechtbank de verweren waarmee
dee chauffeur, Van Veen, de feiten betwist die door de werkgever, Spronsen
Transportt BV, zijn gesteld. Vervolgens stelt de Rechtbank: 'Wat er zij van de
(feitelijke)) juistheid van deze verweren, de Rb. is van oordeel dat ze Van Veen
i.e.. niet kunnen baten'. De Hoge Raad oordeelt dat de Rechtbank in haar
motiveringsplichtt te kort is geschoten door een essentieel punt in het verweer
vann de chauffeur 'in het midden te laten'.
Tenn aanzien van de kwaliteit van de argumentatie die de rechter aanvoert
loss van wat partijen naar voren hebben gebracht, worden motiveringseisen
gesteldd die betrekking op de begrijpelijkheid van de motivering.
Inn hoofdstuk 2 is al aan de orde geweest dat aan die eis niet is voldaan als
aann de eis van duidelijkheid niet wordt voldaan, als uit een door de rechter
gebezigdd argument nooit de conclusie die hij trekt kan volgen, als een argumentt slechts één conclusie toelaat terwijl die niet wordt getrokken, als ten
onrechtee is aangenomen dat een bepaald argument een bepaalde conclusie
uitsluitt of als een gedachtengang onvolledig is.
Uitt de jurisprudentie blijkt dat een motiveringsklacht over de begrijpelijkheidd onder andere betrekking kan hebben op de relatie tussen argumenten
diee de rechter naar voren brengt. Dit type klachten lijkt in de praktijk niet
vaakk te worden gehonoreerd.69 In HR 17 juni 1988, NJ 1988, 956 stelt de
verzoekerr tot cassatie onder andere dat de motivering van het Hof onbegrijpelijk

688 Volgens vaste rechtspraak, zie Veegens/Korthals Altes en Groen (1989: 234, nr 120). Zie
ookk HR 29 maart 1985, NJ 1985, 592, waarin AG Mok stelt: 'Van belang is slechts dat
geenn relevante aspecten over het hoofd worden gezien. In het algemeen mag niet verlangd
wordenn dat de rechter alle door pp. aangevoerde argumenten afzonderlijk vermeldt en
weerlegt'. .
699 Zie ook HR 28 oktober 1983, NJ 1984, 168 (eerder besproken in hoofdstuk 1). In HR
233 april 1993, NJ 1993, 372 wordt een motiveringsklacht die betrekking heeft op de
samenhangg tussen de argumenten van de rechter wel gehonoreerd. De Hoge Raad oordeelt
'datt in de beschikking van de rechtbank niet begrijpelijk is welke de "hiervoor genoemde
omstandigheden"" zijn en in hoeverre zij van belang zijn voor de beslissing om het verhalen
vann de kosten te beperken'.
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is,, omdat het dictum van het Hof wordt gedragen door overwegingen die het
Hof'tenn overvloede' formuleert en niet door de overwegingen omtrent de nietontvankelijkheid.. Hoewel het beroep wordt verworpen, is de Hoge Raad van
oordeell dat het Hofzijn aan de toewijsbaarheid van het verzoek gewijde overwegingg inderdaad 'minder juist als "ten overvloede" heeft aangemerkt'.
3.4.44 De afsluitingsfase
Hoewell de discussie in de meeste gevallen in hoger beroep zou kunnen
wordenn voortgezet, heeft de rechter de autoriteit om de discussie (voorlopig)
alss afgelopen te beschouwen en een eindvonnis te wijzen. In het dictumwordt
hett uiteindelijke resultaat van de discussie besloten in het voordeel van de
eiserr of van de gedaagde. De propositionele inhoud van het standpunt waarin
datt besluit tot uitdrukking komt, komt in principe overeen met die van het
standpuntt dat is gereconstrueerd als onderdeel van de confrontatiefase. De
taalhandelingg waarmee de rechter dat besluit in het dictum tot uitdrukking
brengt,, moet nu echter beschouwd worden als een taalhandeling die in de
taxonomiee van Searle (1981: 164) een beweringsverklaarderwordt genoemd.
Dee taalhandeling heeft de strekking van een beweerder omdat er een uitspraak
wordtt gedaan op basis van het recht die beoordeeld kan worden op zijn
waarheidd of onwaarheid. Tegelijkertijd heeft de taalhandeling de strekking
vann een verklaarder omdat binnen de institutie van het recht de autoriteit van
dee rechter nodig is voor het beëindigen van de discussie en de beslissing in
hett concrete geval. De bewering die de rechter doet heeft vanwege de
institutionelee situatie van het recht dus de strekking van een verklaring.70
(6))

De uitspraak waarmee de rechter de vordering toe- of afwijst, wordt
gereconstrueerdd als een beweringsverklaarder waarmee de rechter een
positiefpositiefofnegatiefhoofdstandpunt'mnttmx.

Alss het standpunt dat de rechter eerder heeft ingenomen en dat geanalyseerd
iss als onderdeel van de confrontatiefase afwijkt van het dictum zonder dat is

700 Deze interpretatie komt overeen met die van Feteris (1989: 51). Daarentegen stelt Van
denn Hoven (1991: 24) dat het dictum 'uiteraard de vorm van een verklaarder [heeft]* en
iss Soeteman (1991) van mening dat de conclusie van een juridische redenering primair
alss een stuurder moet worden beschouwd waarmee de geadresseerde tot een bepaalde
handelingg moet worden bewogen.
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beargumenteerdd waarom het afwijkt, kan een vonnis worden vernietigd. Dit
iss bijvoorbeeld het geval in HR 15 november 1985, NJ19S6, 157. Eiseres
vordertt betaling van 1657,40 netto. De kantonrechter stelt zich op het standpuntt 'dat de vordering ten bedrage van 1657,40 voor toewijzing vatbaar is'
enn beslist in het dictum dat gedaagde 1657,40 bruto moet betalen.
Inn het overzicht (zie pag. 54-55) wordt een samenvatting gegeven van de
taalhandelingenn in een vonnis die kunnen bijdragen aan de oplossing van een
geschil.. Daarnaast wordt per discussiefase aangegeven welke motiveringsgebrekenn zich kunnen voordoen.

3.55 Conclusie
Inn dit hoofdstuk is aan de hand van het pragma-dialectische discussiemodel
eenn analytisch overzicht gegeven van taalhandelingen in een civielrechtelijk
vonnis.. Het analytisch overzicht bestaat uit een reconstructie van de taalhandelingenn in een vonnis die bijdragen aan het oplossen van een geschil dat aan
dee rechter is voorgelegd. Omdat een vonnis (het produkt) deel uitmaakt van
eenn discussie (het proces), wijkt het op een aantal punten af van het analytisch
overzichtt van een juridische discussie in zijn geheel. In de eerste plaats is de
positiee van de rechter in de confrontatiefase die van een protagonist. In de
tweedee plaats kan de confrontatiefase worden uitgebreid met de taalhandelingenn waarmee de rechter aangeeft welke proposities volgens hem niet ter
discussiee staan. In de derde plaats kan de confrontatiefase worden uitgebreid
mett taalhandelingen waarmee de rechter weergeeft welke argumenten eiser
enn gedaagde volgens hem naar voren hebben gebracht. Immers, op grond van
dee jurisprudentie over motiveringsgebreken lijkt het gerechtvaardigd om beide
taalhandelingenn op te nemen in het analytisch overzicht. Uit het feit dat de
Hogee Raad op grond van motiveringsgebreken ten aanzien van die taalhandelingenn een vonnis kan vernietigen, blijkt dat de Hoge Raad deze taalhandelingenn tot de gebondenheden van de rechter rekent.
Aann de hand van de jurisprudentie heb ik laten zien op welke discussiefasenn in het vonnis de verschillende motiveringsgebreken betrekking hebben.
Motiveringsgebrekenn kunnen worden geconstateerd in alle discussiefasen van
hett vonnis. Motiveringsgebreken die door de Hoge Raad en in de literatuur
tott één categorie worden gerekend kunnen aan de hand van de taalhandelingenn in de verschillende discussiefasen specifieker worden omschreven. Het
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motiveringsgebrekk 'het verzuim essentiële stellingen te behandelen' kan zich
bijvoorbeeldd zowel voordoen in de confrontatiefase als in de argumentatiefase.
Inn het eerste geval is de stelling niet genoemd en zijn de taalhandelingen die
dee rechter in de confrontatiefase naar voren brengt onvolledig. In het tweede
gevall is de stelling onvoldoende beargumenteerd verworpen en zijn de
taalhandelingenn die de rechter in de argumentatiefase naar voren brengt
onvolledig. .
Motiveringsgebrekenn die betrekking hebben op de complexiteit van
argumentatiee kunnen zowel in de confrontatiefase als in de argumentatiefase
vann een vonnis voorkomen. In de confrontatiefase kan blijken dat de rechter
dee relatie tussen de argumenten of de standpunten van procespartijen niet
juistt heeft weergegeven ofverkeerd heeft geïnterpreteerd. In de argumentatiefasee kan blijken dat de relatie tussen de argumenten die de rechter voor zijn
standpuntt aanvoert onduidelijk of onjuist is. Op grond van de voorbeelden
vann motiveringsklachten die bij beide fasen zijn gegeven, kan onvoldoende
systematischh worden nagegaan welke problemen zich bij de analyse en de
beoordelingg van complexe argumentatie kunnen voordoen. Bovendien beoordeeltt de Hoge Raad motiveringsklachten in het licht van de controlefunctie
vann een vonnis, waardoor met name de afwijzing van zo'n klacht meestal niet
uitgebreidd wordt verantwoord.
Aann de hand van een analytisch overzicht van een vonnis kan dus weliswaarr worden vastgesteld welke taalhandelingen in principe bij de analyse van
complexee argumentatie betrokken moeten worden, maar de jurisprudentie
biedtt onvoldoende aanknopingspunten voor een systematische uitwerking van
dee analyseproblemen die in de verschillende discussiefasen kunnen optreden.
Inn de volgende hoofdstukken wordt aan de hand van argumentatietheoretischee en rechtswetenschappelijke literatuur geprobeerd meer systematisch
inzichtt te verschaffen in de vormen van complexe argumentatie die onderscheidenn kunnen worden en in de problemen die zich bij de analyse en de
beoordelingg ervan kunnen voordoen.
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Taalhandelingenn in een vonnis
II Confrontatiefase
1.. De uitspraak waarmee de rechter zijn beslissing kenbaar maakt, worden gereconstrueerdd als een beweerder waarmee hij een positiefo( ten w^gaftV/hoofdstandpunt
inneemtt ten opzichte van de vordering van de eiser: (+/v) of (-/v).
2.. De uitspraken waarmee de rechter kenbaar maakt welke feiten niet ter discussie
staan,, worden gereconstrueerd als beweerders waarmee hij een positiefst&ndpunt
inneemtt ten opzichte van de feiten die door de procespartijen naar voren zijn
gebracht:: (+/f„ f2...fn).
3.. De uitspraken waarmee de rechter kenbaar maakt welke argumenten de procespartijenn naar voren brengen ter rechtvaardiging van hun standpunten worden
gereconstrueerdd als beweerders waarmee hij een positief standpunt inneemt ten
opzichtee van proposities die inhouden dat de procespartijen bepaalde complexe
taalhandelingenn van argumentatie hebben uitgevoerd: (+/dat eiser beweert dat
a,,, a2...an) / (+/dat gedaagde beweert dat a p a2...an).
III Openingsfase
4.. De binding aan de regels van het procesrecht die in een burgerlijk proces wordt
voorondersteld,, wordt gereconstrueerd als een binder waarmee een binding aan
dee discussieregels tot uitdrukking wordt gebracht.
IIII Argumentatiefase
5.. De uitspraken waarmeee de rechter zij n beslissing rechtvaardigt, worden gereconstrueerdd als beweerders waarmee de complexe taalhandeling argumentatie wordt
uitgevoerd. .
IVV Afsluitingsfase
6.. De uitspraak waarmee de rechter in zijn eindbeslissing de vordering toe- of
afwijst,, wordt gereconstrueerd als een beweringsverklaarder waarmee de rechter
eenn positief of 72fga/z>/hoofdstandpunt (+/v) of (-/v) inneemt.
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Motiveringsgebreken n
II Confrontatiefase
Kennelijkee vergissingen bij het vaststellen van de feiten
1.. De rechter geeft een onjuiste weergave of interpretatie van de feiten die tussen
procespartijenn vaststaan.
2.. De rechter geeft een onbegrijpelijke uitleg aan stellingen van procespartijen.
-- De uitleg van de stellingen van de partijen is te ruim,
-- De uitleg van de stellingen van partijen is te beknopt.
-- Ten onrechte wordt vastgesteld dat er een grief is opgeworpen.
-- Een grief die wel is opgeworpen wordt miskend.
Hett verzuim essentiële stellingen van partijen te behandelen
IA.. Essentiële stellingen van procespartijen worden niet genoemd of 'over het
hoofdd gezien'.
IIII Argumentatiefase
Hett verzuim essentiële stellingen van partijen te behandelen
1B.. Essentiële stellingen van procespartijen worden onvoldoende beargumenteerdd terzijde geschoven.
Dee onbegrijpelijke motivering
1..
2..
3..
4..

Aan de eis van duidelijkheid wordt niet voldaan.
Uit een door de rechter gebezigd argument kan nooit de conclusie volgen.
Een argument laat slechts één conclusie toe en die wordt niet getrokken.
Ten onrechte is aangenomen dat een bepaald argument een bepaalde conclusiee uitsluit.
5.. Een gedachtegang is onvolledig: 'de redenering is zonder nadere motivering
niett begrijpelijk'.

44
Argumentatietheoretischee benaderingen van
complexee argumentatie

4.11 Inleiding
Inn een analytische reconstructie van een betoog moet achterhaald worden wat
dee relatie is tussen de argumenten die samen de argumentatie vormen, omdat
dee manier waarop de argumentatie is gestructureerd van invloed is op de
beoordelingg van het betoog. In veel leerboeken en studies op het gebied van
dee (informele) logica en de argumentatietheorie wordt daarom aandacht
besteedd aan typen relaties tussen argumenten en de reconstructie ervan. In de
pragma-dialectischee argumentatietheorie van Van Eemeren en Grootendorst
(1982,(1982, 1983) wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen complexe argumentatie:: meervoudige, nevenschikkende, en onderschikkende argumentatie.
Inn studies van Snoeck Henkemans (1992) en Walton (1996) worden deze
pragma-dialectischee benadering en andere benaderingen van complexe argumentatiee onderzocht om na te gaan welke argumentatiestructuren onderscheidenn moeten worden. Beide studies concentreren zich op meervoudige en
nevenschikkendee argumentatie, omdat het in de praktijk vooral moeilijk is
omm deze typen complexe argumentatie van elkaar te onderscheiden. Aan de
handd van bevindingen van Snoeck Henkemans en Walton ga ik na of er
aanleidingg is om de pragma-dialectische typologie van complexe argumentatiess aan te passen of uit te breiden voor de analyse van argumentatie in
rechterlijkee uitspraken. Met het oog op mogelijke aanpassingen van de
pragma-dialectischee typologie behandel ik ook een aantal benaderingen die
niett aan de orde komen bij Snoek Henkemans en Walton, zoals die van
Perelmann en Olbrechts-Tyteca (1958, 1969) en Atienza (1990).
Voorr het reconstrueren van de argumentatiestructuur geven Van Eemeren
enn Grootendorst verschillende soorten aanwijzingen, die door Snoeck Henkemanss zijn uitgewerkt. In dit hoofdstuk ga ik na of deze pragma-dialectische
aanwijzingenn bruikbaar zijn voor het achterhalen van de argumentatiestructuur
inn rechterlijke uitspraken en of ze aangepast of uitgebreid moeten worden.
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Inn 4.2 worden de drie pragma-dialectische typen complexe argumentatie
toegelicht.. In 4.3 worden typologieën van complexe argumentatie in andere
benaderingenn besproken. Vervolgens wordt in 4.4 nader ingegaan op het
onderscheidd tussen nevenschikkende en meervoudige argumentatie. Aanwijzingenn voor de reconstructie van verschillende typen complexe argumentatie
wordenn besproken in 4.5.

4.22 Pragma-dialectische basisvormen van complexe argumentaties
Inn de pragma-dialectische benadering bestaat de basisstructuur van een betoog
uitt een enkelvoudige argumentatie. Dit is argumentatie die ten doel heeft een
standpuntt te rechtvaardigen ofte ontkrachten en waaraan één logisch geldige
redeneringg ten grondslag ligt. Meestal wordt maar een van de twee premissen
expliciett tot uitdrukking gebracht. De andere premisse vormt het verzwegen
argument.. De schematische weergave van enkelvoudige argumentatie ziet er
alss volgt uit:
Figuurr 4.1
11

tt
1.11

8e

(1.1')

Vann Eemeren e.a. (1996: 62) geven het volgende voorbeeld van enkelvoudige
argumentatie71: :
Gedaagdee zal in de kosten van dit geding veroordeeld worden (1), daar hij de in
hett ongelijk gestelde partij is (1.1).
Voorr het standpunt 'de gedaagde zal in de kosten van dit geding veroordeeld
worden'' (1), wordt het argument naar voren gebracht dat 'gedaagde de in het
711 In Van Eemeren e.a.. (1996) is de pragma-dialectische theorie gebruikt voor de analyse van
argumentatieff taalgebruik in de context van het recht.
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ongelijkk gestelde partij is' (1.1). Met het verzwegen argument (1.1') wordt
hett verband gelegd tussen standpunt (1) en het argument (1.1): 'de in het
ongelijkk gestelde partij moet de kosten van het geding betalen'. Het verzwegen
argumentt kan in de analyse van de argumentatie worden geëxpliciteerd.
Enkelvoudigee argumentaties kunnen in een betoog op verschillende manierenn tot complexe argumentatie zijn gecombineerd. Het eerste type complexee argumentatie is meervoudige argumentatie. Meervoudige argumentatie
houdtt in dat elk van de aangevoerde argumenten op zich in principe als een
afdoendee verdediging voor het standpunt wordt gepresenteerd. De protagonistt van een standpunt kan dit type argumentatie naar voren brengen als
hijj weet of verwacht dat de antagonist de aanvaardbaarheid, de relevantie of
dee argumentatieve kracht van een argument betwijfelt. Als de kritiek van de
antagonistt op één van de argumenten uit een meervoudige argumentatie
terechtt is, blijft het standpunt nog voldoende ondersteund door de resterende
argumenten.. De structuur van dit type argumentatie wordt als volgt weergegeven. .
Figuurr 4.2

/
1.11

''

\
1.2

Vann Eemeren e.a. (1996:67) geven het volgende voorbeeld van meervoudige
argumentatie: :
Hett beroep op onervarenheid als vrachtwagenchauffeur kan niet slagen (1). In
dee eerste plaats omdat Huijs zelf vrijwillig de baan als vrachtwagenchauffeur heeft
aanvaardd (1.1). Voorts niet, omdat van iemand met een groot rijbewijs mag wordenn verwacht dat deze zich er bijtijds van vergewist of het voertuig onder een
viaductt door kan (1.2).
Hett standpunt (1) 'Het beroep op onervarenheid als vrachtwagenchauffeur
kann niet slagen' wordt gerechtvaardigd met twee argumenten (1.1) en (1.2)
diee elk worden gepresenteerd als een zelfstandige en onafhankelijke verdedi-
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ging.. Kenmerkend voor meervoudige argumentatie ïs volgens Van Eemeren,
Grootendorstt en Kruiger (1983: 223) dat de enkelvoudige argumentaties die
samenn de meervoudige argumentatie constitueren, ter verdediging van hetzelfdee standpunt dienen en in principe gelijkwaardige en alternatieve verdedigingenn van dit standpunt moeten vormen. Deze argumentaties hoeven verder
nietss met elkaar te maken te hebben.72

NevenschikkendeNevenschikkende argumentatieve het tweede type complexe argument
houdtt in dat twee of meer argumenten die horizontaal geschakeld zijn gezamenlijkk in principe een voldoende ondersteuning voor het standpunt vormen.
Dee argumenten hebben alle op het standpunt betrekking, maar worden geen
vann alle afzonderlijk als een zelfstandige en afdoende verdediging van dit
standpuntt gepresenteerd. Nevenschikkende argumentatie bestaat, met andere
woorden,, uit een conjunctie van enkelvoudige argumentaties. Een succesvolle
aanvall op één van de argumenten heeft als consequentie dat de gehele nevenschikkendee argumentatie wordt verzwakt.
Nevenschikkendee argumentatie heeft volgens Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruiger (1983: 248) niet altijd ten doel een sluitende bewijsvoering te
leveren;; het kan ook zijn dat de spreker of schrijver door een reeks argumentenn naar voren te brengen een maximale aanvaarding van zijn standpunt
probeertt te bewerkstelligen.73 De structuur van dit type complexe argumentatiee wordt als volgt weergeven.

722 Het feit dat de argumentaties soms wel degelijk met elkaar te maken lijken te hebben,
vormtt volgens Van Eemeren, Grootendorst en Kruiger (1983: 224) een complicatie die
mett meervoudige argumentatie verbonden is. Een praktische complicatie die nog wordt
vergroott doordat meestal niet duidelijk wordt aangegeven ofeen argumentatie als afdoende
iss bedoeld, terwijl dat toch van groot belang is omdat men anders niet weet of een ontkrachtingg van deze argumentatie ook een ontkrachting van dezelfde verdediging van het
standpuntt inhoudt.
733 Hoewel de naamgeving misschien suggereert dat er bij nevenschikkende argumentatie
sprakee is van een reeks gelijkwaardige enkelvoudige argumentaties, hoeft er volgens Van
Eemeren,, Grootendorst en Kruiger (1983:249) van een dergelijke gelijkwaardigheid geen
sprakee te zijn. Het kan best zijn dat de ene enkelvoudige argumentatie zestig procent van
dee overtuigingskracht uitmaakt, de tweede tien procent, de derde twintig procent enzovoortt en dat dit, zij het niet precies in deze percentages, ook de bedoeling was. Een
complicatiee is dat dit zelden wordt aangegeven.
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Figuurr 4.3
11
1.1aa

1.1b

Eenn voorbeeld van nevenschikkende argumentatie uit Van Eemeren e.a. is het
volgende: :
Medisch-wetenschappelijkk onderzoek met wilsonbekwamen is een delicate
materiee (1) omdat enerzijds algemeen is aanvaard dat experimenten op mensen
alleenn met hun toestemming mogen worden uitgevoerd (1.1a), terwijl anderzijds
vann belang is dat wetenschappelijk onderzoek kan plaatshebben naar ziekten die
wilsonbekwaamheidd met zich meebrengen (1.1b).
Dee argumentatie voor het standpunt (1), 'Medisch-wetenschappelijk onderzoekk met wilsonbekwamen is een delicate materie' wordt gerechtvaardigd met
tweee argumenten die elkaar aanvullen en beide noodzakelijk zijn voor een
afdoendee verdediging.
Gedaagdee heeft ter gelegenheid van de descente betoogd dat de coniferen zijn
geplantt ter vermindering van tocht in huis (1.1a). Andere manieren om tocht te
werenn hebben geen resultaat gehad (1.1b). Gedaagde heeft dus groot belang bij
hett laten staan van deze coniferen (1).
Hett argument (1.1a) 'De coniferen zijn geplant ter vermindering van tocht
inn huis' en het argument (1.1b) 'Andere manieren om tocht te weren hebben
geenn resultaat gehad' zijn van elkaar afhankelijk doordat met argument (1.1b)
wordtt geanticipeerd op een tegenwerping tegen argument (1.1a)
Hett derde type complexe argumentatie is onderschikkende argumentatie. Dit
typee argumentatie is opgebouwd uit twee of meer argumenten waarvan de ene
terr ondersteuning dient van de andere. De verschillende argumenten hebben
niett rechtstreeks betrekking op hetzelfde standpunt, maar de eerste heeft
bijvoorbeeldd betrekking op het hoofdstandpunt, de tweede op een substandpunt,, de derde op een subsubstandpunt enzovoort. Uiteindelijk hebben alle
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argumentenn die deel uitmaken van een onderschikkende argumentatie wel
betrekkingg op het hoofdstandpunt, maar alleen de eerste rechtstreeks.
Onderschikkendee argumentatie ontstaat wanneer de schrijver anticipeert
off reageert op twijfel ten aanzien van het tot dan toe laatste onderschikkende
argumentt dat is aangedragen. Die twijfel heeft betrekking op de propositionelee inhoud van het argument. De verdediging van het hoofdstandpunt
bestaatt uit een reeks verticaal geschakelde enkelvoudige argumentaties. Ook
hierbijj geldt dat elke schakel bijdraagt tot de verdediging van het standpunt,
maarr dat alleen de reeks als geheel een afdoende verdediging kan vormen.
Onderschikkendee argumentatie wordt als volgt schematisch weergegeven.

Figuurr 4.4

ii
1.1 1

II

1.1.1 1
Inn een van de oefeningen in Van Eemeren e.a. (1996: 95) wordt de volgende
onderschikkendee argumentatie naar voren gebracht:
Zijj vindt dat de beslissing niet juist is (1), daar zij met de schooldirectie heeft
afgesprokenn dat zij indien haar passend werk zou worden aangeboden, zij haar
studiee met onmiddellijke ingang zou kunnen voortzetten in de avonduren (1.1.1).
Volgenss haar volgt hieruit dat haar studie derhalve geen enkel beletsel vormt voor
hett aanvaarden van een eventuele volledige betrekking (1.1).
Hett standpunt (1) 'De beslissing is niet juist' wordt ondersteund met het
argumentt (1.1) 'Haar studie vormt geen enkel beletsel voor het aanvaarden
vann een eventuele volledige betrekking'. Dit argument wordt op zijn beurt
weerr gerechtvaardigd met argument (1.1.1) 'Zij heeft met de schooldirectie
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afgesprokenn dat zij, indien haar passend werk zou worden aangeboden, haar
studiee met onmiddellijke ingang zou kunnen voortzetten in de avonduren'.

4.33 Monologische benaderingen van complexe argumentatie
Tweee belangrijke studies waarin de analyse van complexe argumentatie centraall staat, zijn Analysing complex argumentation (1992) van Snoeck Henkemanss en Argument Structure (1996) van Walton. Beide auteurs behandelen
eenn aantal benaderingen van complexe argumentatie die grofweg gekarakteriseerdd kunnen worden als monologisch of als dialogisch. In monologische
benaderingenn wordt, anders dan in dialogische benaderingen, geabstraheerd
vann de taalgebruikers die bij de argumentatie betrokken zijn Bovendien
wordenn typen complexe argumentatie onderscheiden op grond van structurele
kenmerkenn van het eindprodukt van het argumentatieproces.74
Dee benadering van complexe argumentatie door Perelman en OlbrechtsTytecaa in La nouvelle rhétorique (1958) wordt door Snoeck Henkemans en
Waltonn niet besproken.
Omdatt Perelman en Olbrechts-Tyteca in hun retorische benadering van
argumentatiee de nadruk leggen op overwegingen die een spreker kan hebben
omm complexe argumentatie naar voren te brengen en de effecten die dat kan
hebbenn op het publiek, zou hun benadering op het eerste gezicht misschien
opgevatt kunnen worden als dialogisch.75 Perelman en Olbrechts-Tyteca
leggenn echter eenzijdig de nadruk op de strategische voor- en nadelen van
complexee argumentatie voor de partij die de argumentatie naar voren brengt.
Hett verloop van de discussie en de discussiezetten van de andere discussianten
blijvenn buiten beschouwing.76 In het volgende ga ik na of argumentatiestruc-

7474 Volgens Van Ecmcrcn en Grootendorst (1982: 39, 44, 58-59) gaan vertegenwoordigers
vann deze benadering voorbij aan de verschillende communicatieve en interactionele rollen
diee in argumentatie verondersteld worden. Argumentatie wordt opgevat als een autonoom
enn abstract patroon van gedepersonaliseerde proposities.
755 Hier wordt de Engelse vertaling gebruikt: The new rhetoric. A treatise on argumentation
(1969).. In Perelmans juridische argumentatietheorie Logiquejuridique. Nouvelle rhétorique
(1976)) wordt de complexiteit van argumentatie niet behandeld. Alexy (1978) en Aarnio
(1987).. die in hun juridische argumentatietheorieën bij de bespreking van complexe
argumentatiee aansluiten bij Perelman, baseren zich dan ook op de algemene theorie (zie
hoofdstukk 5).
766 Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (1982: 59).
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turenn die onderscheiden worden in monologisch georiënteerde benaderingen
aanleidingg geven om de pragma-dialectische basisvormen van complexe
argumentatiee uit te breiden voor de analyse van juridische argumentatie.

Inn monologisch georiënteerde benaderingen, bijvoorbeeld in die van Copi en
Cohenn (1990), Govier (1992) en Pinto en Blair (1993), wordt, zoals ook
blijktt uit het onderzoek van Snoeck Henkemans, het onderscheid tussen
meervoudigee en nevenschikkende argumentatie gekarakteriseerd door de
onderlingee afhankelijkheid van de argumenten die ter rechtvaardiging van een
beslissingg worden aangevoerd.77
Onafhankelijkee argumentatie {independent of convergent argumentation)
houdtt in dat elk argument het standpunt zelfstandig ondersteunt, terwijl in
afhankelijkee argumentatie {interdependent argumentation) de argumenten
onderlingg van elkaar afhankelijk zijn. Omdat de manier waarop en de mate
waarinn de argumenten van elkaar afhankelijk zijn kan verschillen, wordt in
afhankelijkee argumentatie een aantal subtypen onderscheiden. Het eerste type
iss samenhangende {linked) argumentatie, waarin de argumenten die worden
aangevoerdd allemaal nodig zijn en geen van de argumenten een zelfstandige
ondersteuningg van het standpunt vormt. Het tweede type is cumulatieve
{cumulative){cumulative) argumentatie, waarin elk argument enige ondersteuning bied
voorr het standpunt, maar de kracht van de ondersteuning toeneemt met elk
argumentt dat is toegevoegd.78 Het derde type dat wordt onderscheiden is
complementairee {complementary) argumentatie, waarin de argumenten verschillendd van aard zijn en elkaar aanvullen. Hoewel het aannemelijk wordt
gemaaktt dat er verschillende vormen van nevenschikkende argumentatie
kunnenn worden onderscheiden, constateren zowel Snoeck Henkemans als
Waltonn dat de omschrijvingen van de verschillende vormen onvoldoende
duidelijkk zijn om ze in concrete gevallen te herkennen.
Waltonn (1996: 89, 91) behandelt naast afhankelijke en onafhankelijke
argumentatiee ook seriële en divergente argumentatie {serial arguments en
divergentdivergent arguments). Seriële argumentatie is 'composed of two or more stages
(subarguments)) where the conclusion functions as a premise in the second
argument'.. Dit type argumentatie komt overeen met wat Van Eemeren en

777 Zie voor een uitgebreide bespreking van deze auteurs Snoeck Henkemans (1992: 25-43)
enn Walton (1996: 78-92).
788 Dit type argumentatie komt overeen met wat Walton (1996:134) evidence-accumulating
argumentsarguments noemt.
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Grootendorstt onderschikkende argumentatie noemen. Divergente argumentatiee bestaat uit twee of meer afzonderlijke conclusies die elk ondersteund
wordenn door hetzelfde argument. 79 Dit type argumentatie kan als volgt
wordenn weergegeven:

Figuurr 4.5

33

Dee standpunten (1) en (2) worden beide ondersteund door argument (3).
Waltonn geeft het volgende voorbeeld van divergente argumentatie:
Holmess turned to Watson and said: 'So you see, Watson, Smith is not the
murdererr (3). Therefore, Robinson had nothing to do with the crime (1). Thereforee also, incidentelly, Lady Gregg's display of grief was merely a tactic to cover
upp the finding of the revolver (2).'
Hett argument 'Smith is not the murderer' ondersteunt zowel het standpunt
'Robinsonn had nothing to do with the crime' als het standpunt 'Lady Gregg's
displayy of grief was merely a tactic to cover up the finding of the revolver'.
Inn een pragma-dialectische benadering wordt divergente argumentatie geanalyseerdd als twee (dezelfde) enkelvoudige argumentaties die ten doel hebben
tweee standpunten te rechtvaardigen. Omdat aan het betoog een meervoudig
geschill ten grondslag ligt waarin ten opzichte van twee proposities een positief
standpuntt wordt ingenomen, moet ter rechtvaardiging van elk van de standpuntenn minimaal één enkelvoudige argumentatie naar voren worden gebracht.
Dee structuur van de argumentatie wordt als volgt weergegeven:

799 Walton (1996:92) wijst ook op de mogelijkheid dat uit meer dan één premisse twee aparte
conclusiess worden afgeleid: 'This kind of structure can occur where a linked argument is
combinedd with a divergent argument'.
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Figuurr 4.6
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Hett voordeel van een pragma-dialectische analyse is dat de argumentatie
genuanceerderr beoordeeld kan worden: denkbaar is bijvoorbeeld dat Watson
hett argument als een afdoende verdediging beschouwt voor het ene standpunt,, maar het geen voldoende rechtvaardiging vindt voor het andere standpunt.. In een pragma-dialectische analyse komt bovendien tot uitdrukking dat
dee inhoud van de verzwegen argumenten in elk van de enkelvoudige argumentatiess van elkaar verschilt, zodat verschillende vormen van kritiek kunnen
wordenn geleverd op de verzwegen argumenten.
Hett aanvoeren van complexe argumentatie in plaats van enkelvoudige argumentatiee heeft volgens Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969) twee belangrijke
voordelen.. In de eerste plaats biedt het de mogelijkheid verschillende relaties
tee leggen tussen de argumenten. In de tweede plaats kan worden gerefereerd
aann verschillende soorten publiek. Perelman en Olbrechts-Tyteca karakteriserenren typen complexe argumentatie aan de hand van verschillende vormen van
interactiee tussen de argumenten die ter rechtvaardiging van een standpunt
wordenn aangevoerd. Een van de belangrijkste vormen van interactie tussen
argumentenn kan worden toegeschreven aan wat zij 'convergentie' noemen;
eenn concept dat zij in verband brengen met de overtuigingskracht van de
argumentenn die in een discussie worden aangevoerd. Perelman en OlbrechtsTytecaa onderscheiden twee typen convergente argumentatie.
Hett eerste type wordt omschreven als separate but convergent arguments
(1969:471).. Bij dit type leidt een aantal afzonderlijke argumenten tot dezelfdee conclusie. De overtuigingskracht van elk van die argumenten wordt
volgenss Perelman en Olbrechts-Tyteca versterkt door de andere, omdat het
onwaarschijnlijkk wordt geacht dat verschillende onjuiste argumenten tot
steedss dezelfde conclusie zouden leiden.80 Bovendien wordt de overtuigings800 In zijn bespreking van het werk van Perelman en Olbrechts-Tyteca noemt Alexy (1989:
167)) dit type argumentatie additive strengthening.
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krachtt van de argumenten versterkt doordat het niet noodzakelijk is elk van
dee argumenten aan te voeren (1969: 476).81 Wordt echter vastgesteld dat
bepaaldee argumenten incompatibel zijn, dan verliest de argumentatie sterk
aann kracht.
Hett tweede type convergente argumentatie is complementaire argumentatie
(1969:: 475). Complementaire argumentatie bestaat uit argumenten die
wordenn geïntroduceerd als aanvulling op argumenten die eerder zijn aangevoerdd en nauw daarmee samenhangen. 82 Perelman en Olbrechts-Tyteca
noterenn de volgende observatie:
Complementaryy argumentation, explaining the attraction of appearance, evil or
error,, can give rise, in conjunction with a positive argument, to a convergence
argument. .
Perelmann en Olbrechts-Tyteca wijzen er op dat, hoewel er in principe geen
limiett is voor de opeenstapeling van argumenten, het aantal argumenten en
dee wijze waarop ze worden gepresenteerd in sommige gevallen door bijvoorbeeldd gewoonten of de wet beperkt wordt. Convergente argumenten kunnen
inn een betoog worden gegroepeerd of verspreid zonder dat daardoor het effect
vann de convergentie verdwijnt. Wel wordt door groepering van de argumentenn het effect van convergentie geaccentueerd, terwijl dat effect door het
verspreidenn van de argumenten wordt verminderd. In een gerechtelijke
vervolgingg kan de persoon die wordt aangeklaagd dan ook het best worden
voorgesteldd als het middelpunt waar alle 'pijlen' op samenkomen. De advocaat
vann de verdediging zal daarentegen proberen om de argumenten die hij moet
weerleggenn voor te stellen als een mozaïek van losse stukjes waartussen geen
verbandd bestaat.
Alss een protagonist meer argumenten heeft die zijn standpunt ondersteunen,, kan hij ze in een van de volgende drie volgorden presenteren: de volgorde

811 Op die effect van argumentatie wordt gewezen in HR 18 december 1992,
NJ1994,139:
'Datt een noodzakelijke vergunning hoogst waarschijnlijk niet aan Kunders kan worden
geweigerdd op grond van twee afzonderlijke argumenten, die elkaar versterken, maar elk
opp zich voldoende zwaarwegend zijn om het verlenen van de vergunning te rechtvaardigen'.
822 Alcxy (1989: 167) omschrijft dit type convergente argumentatie van Perelman en
Olbrechts-Tytecaa als volgt: 'the premisses of an argument are established by means of
furtherr arguments {regressive strengthening). A A further form of interaction worth mentioningg is that between an argument, and an argument about this argument. This relation
correspondss to that between discourse and meta-discourse'.

68 8

HoofdstukHoofdstuk 4

vann toenemende sterkte, de volgorde van afnemende sterkte of de 'Homeric
orr Nestorian' volgorde, waarbij de spreker zijn sterkste argumenten aan het
beginn en aan het eind presenteert. Ervan uitgaande dat argumenten gepresenteerdd moeten worden in de volgorde waarin ze het sterkst naar voren komen,
iss het volgens Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969: 500) aan te raden om
tee beginnen met een argument waarvan de sterkte onafhankelijk is van de
sterktee van de andere argumenten. In een tweeledige verdediging die gebaseerdd is op de feiten en het recht, is de volgorde belangrijk: de sterkste verdedigingg moet altijd het eerst naar voren worden gebracht in de hoop dat de
overtuigingskrachtt die van het eerste argument uitgaat, bijdraagt tot de
aanvaardbaarheidd van het tweede argument. Als algemene regel stellen Perelmann en Olbrechts-Tyteca dat argumenten altijd gepresenteerd moeten
wordenn in een volgorde die plausibel is in het licht van de elementen in de
discussiee die al bekend zijn.
Alss een ernstige tegenwerping het verloop van het hele betoog belast, is
hett volgens de auteurs verstandig eerst op deze tegenwerping te reageren. De
anderee argumenten worden anders geïnterpreteerd in het licht van de tegenwerping.. Om die reden adviseerde Quintilianus om te beginnen met het
weerleggenn van een beschuldiging waardoor de integriteit van de verdediger
inn twijfel wordt getrokken, tenzij minder belangrijke argumenten evident
onjuistt zijn. In dat geval moeten die eerst weerlegd worden, omdat door te
latenn zien dat de tegenpartij niet de waarheid spreekt, de tegenpartij in
diskrediett kan worden gebracht.
Inn sommige gevallen zal de verdediging niet wachten tot een beschuldiging
iss geformuleerd, maar proberen deze op voorhand te weerleggen. Perelman
enn Olbrechts-Tyteca spreken in dat geval van anticipatory refutation (1969:
500).. Anticipatory refutation kan de vorm hebben van een bezwaar dat wordt
opgeworpenn tegen een argument. Het kan ook de vorm hebben van een
concessie.. Deze manier van reageren heeft volgens hen 'a definite argumentativee connotation', maar de auteurs lijken het niet te beschouwen als een type
complexee argumentatie.
Eerderr is duidelijk geworden dat complexe argumentatie ('a plurality of
arguments')) in Perelman en Olbrechts-Tyteca's benadering kan bestaan uit
convergentee argumentatie, waaronder zij zowel meervoudige als nevenschikkendee argumentatie verstaan. Separate but convergent arguments kunnen als
meervoudigee argumentatie worden beschouwd en complementary argumentationtion als een vorm van nevenschikkende argumentatie. Perelman en Olbrechts-
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Tytecaa leggen in hun benadering de nadruk op strategieën die gevolgd kunnenn worden bij het naar voren brengen van complexe argumentatie waarmee
eenn standpunt kan worden aangevallen of verdedigd. Zij betrekken daarbij
ookk de argumentatieve kracht van argumenten. Uit hun benadering blijkt dat
dee discussiecontext en het domein waarin complexe argumentatie naar voren
wordtt gebracht van invloed kunnen zijn op de aanvals- of verdedigingsstrategie.. Perelman en Olbrechts-Tyteca geven echter niet precies aan in welk type
complexee argumentatie zo'n argumentatieve strategie resulteert en hoe die
argumentatiee geanalyseerd moet worden. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe in
dee analyse van een betoog onderscheid gemaakt moet worden tussen separate
butbut convergent arguments en complementary argumentation en waarom de
verwerpingg van tegenwerpingen niet als onderdeel van de argumentatie
beschouwdd moet worden.
Inn de praktijk blijkt het identificeren van onderschikkende en divergente
argumentatiee meestal niet zo moeilijk te zijn. De meeste auteurs zijn het
eroverr eens dat het vooral moeilijk is om vast te stellen of argumentatie
meervoudigg of nevenschikkend is. Monologische benaderingen van complexe
argumentatiee bieden echter onvoldoende aanknopingspunten voor de oplossingvann dit probleem. Het belangrijkste bezwaar is dat het onderscheid tussen
afhankelijkee en onafhankelijke argumentatie in deze benaderingen niet
duidelijkk is gedefinieerd en dat niet precies duidelijk is waarin cumulatieve
enn complementaire argumentatie van elkaar verschillen. Deze tekortkomingen
kunnenn volgens Snoeck Henkemans onder andere worden verklaard uit het
feitt dat er in monologische benaderingen geen aandacht wordt besteed aan
dee manier waarop complexe argumentatie in een discussie ontstaat en aan de
functiee die verschillende typen complexe argumentatie bij het verdedigen van
eenn standpunt kunnen hebben.

4.44 Dialogische benaderingen van complexe argumentatie
Eenn benadering waarin wordt geprobeerd het dialogisch karakter van juridischee argumentatie tot uitdrukking te brengen, is de procesgerichte (besliskundige)) benadering van Atienza (1990).83 Atienza is van mening dat een proces833 Dialogische benaderingen van argumentatie, zoals die van Naess (1978), waarin niet expliciet
aandachtt wordt besteed aan vormen van complexe argumentatie, worden hier niet besproken.
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gerichtee benadering een veel realistischer weergave geeft van de complexiteit
vann de argumentatie die aan de beslissing van de rechter ten grondslag ligt.84
Hett voordeel van die benadering iss volgens Atienza dat duidelijk onderscheid
wordtt gemaakt tussen 'argumenten voor een beslissing' en 'argumenten tegen
eenn beslissing', waardoor een realistisch beeld gegeven kan worden van het
argumentatieproces.. Het onderscheid tussen argumenten voor of tegen een
standpuntt kan in de eerste plaats betrekking hebben op enkelvoudig argumentatie:: '1 is an independent argument for/against [standpoint] 2'.
Wanneerr ter rechtvaardiging van een beslissing complexe argumentatie
wordtt aangevoerd, kunnen de argumenten afhankelijk van elkaar zijn (conjunctief)) of onafhankelijk (disjunctief). Een conjunctief verband tussen
argumentenn omschrijft Atienza als '1 and 2 (together) is an argument for
[standpoint]] 3', een disjunctief verband als '1 and 2 (separately, i.e. each one
off them) is an argument for [standpoint] 3'. Naast het conjunctieve en
disjunctievee verband tussen argumenten onderscheidt Atienza de volgende
vormenn van complexiteit.
1)) 1 is an argument for/against the fundamentation of [standpoint] 3 with the
helpp of (argument) 2.
2)) 1 is an argument for/against attacking [standpoint] 3 with the help of (argument)) 2.
Omdatt deze vormen van complexiteit niet worden toelicht en er geen voorbeeldenn van worden gegeven, valt moeilijk vast te stellen wat er precies onder
wordtt verstaan. In het bijzonder is niet duidelijk waarin een argument 'with
thee help of another argument' zich onderscheidt van cumulatieve argumentatiee ('an argument together with another argument').85 Voorgaande onder

844 Atienza zet zich aftegen de logische reconstructie van argumentatie. Het instrumentarium
vann de formele logica zoals dat door veel rechtstheoretici wordt toegepast biedt volgens
hemm onvoldoende mogelijkheden om het argumentatieproces van de rechter te reconstrueren.. In de eerste plaats heeft de logica alleen betrekking op de vorm en blijft de inhoud
vann de premissen buiten beschouwing. In de tweede plaats bestaat er een discrepantie
tussenn syllogismen en de taalhandeling argumenteren, omdat argumentatie nu juist naar
vorenn wordt gebracht als in een discussie twijfel wordt geuit terwijl er bij de reconstructie
vann syllogismen vanuit wordt gegaan dat de premissen geen aanleiding tot twijfel geven.
855 Von Savigny (1976), een van de auteurs aan wie Atienza zijn representaties van argumentatiee ondeent, lijkt dit type argumentatie te onderscheiden op grond van een inhoudelijk
criteriumm (1976:32-34): 'Von besondercr Wichtigkcit ist es, das man in argumentierenden
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scheidingenn kunnen volgens Atienza nog verder worden uitgebreid door de
introductiee van de notie 'denial of an argument'.
3)) 1 is not an argument for 2 (which is weaker than to say that it is an argument
against) )
4)) 1 is not an argument against 2 (which is weaker than to say that it is an argumentt for)
Dee typen argumentatieve relaties hebben vooral betrekking op het pro- of
contra-karakterr van de argumentatie die in het argumentatieproces naar voren
kann worden gebracht. Atienza laat zien dat in een juridische discussie verschillendee tegenwerpingen naar voren kunnen worden gebracht. Hij pleit er mijns
inzienss terecht voor om zowel pro- als contra-argumentatie in de analyse van
eenn betoog te betrekken. Hij maakt echter niet duidelijk hoe de verschillende
typenn argumentatieve relaties zich tot elkaar kunnen verhouden in de rechtvaardigingg van de oplossing van een geschil. Hij geeft dus wel aan dat er
verschillendee argumenten voor en tegen een rol spelen, maar laat niet zien hoe
zee tegen elkaar kunnen worden afgewogen en hoe deze vorm van complexe
argumentatiee in het argumentatieproces ontstaat.
Hoee pro- en contra-argumenten in verschillende typen argumentatiestructurenn kunnen resulteren, wordt veel duidelijker in de dialogische benadering
vann Snoeck Henkemans (1992), die een uitwerking vormt van het pragmadialectischee model voor een kritische discussie. Aan de hand van een precieze
analysee van de procedure voor het aanvallen en verdedigen van standpunten
geeftt zij een verklaring voor de manier waarop verschillende typen nevenschikkendee argumentatie kunnen ontstaan.

Toetenn nicht nurfiirodergegen bestimmte Annahmcn argumentieren kann, sondern auch
dafurr oder dagegen, das man mit bestimmten Argumenten andere Annahmen begründen
oderr crschüttern kann, d.h. dafur oder dagegen das Argumentationen schiüssig sind, das
Argumentationenn relevant sind usw.. Argumente, welche Argumentationen beurteilen,
werdenn "A-Argumenten" genannt.(...) Das, worur oder wogegenein A-Argument gebracht
wird,, is selbst kein Argument, sondern ein Argumentationsschritt'. Von Savigny geeft als
voorbeeldd de uitspraak 'Bij interpretatie gaat het om wat de auteur zegt en niet om wat
hijj gezegd zou kunnen hebben'. Naast een argument dat wordt aangevoerd, helpt deze
uitspraakk het standpunt te rechtvaardigen. De 'with the help of arguments' lijken dus een
ondersteuningg van het verzwegen argument, maar wat de functie ervan precies is blijft vaag.
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Nevenschikkendee argumentatie kan naar voren worden gebracht als de
(verwachte)) kritiek van de antagonist inhoudt dat een argument geen aanvaardbaree rechtvaardiging van het standpunt is. Dat wil zeggen dat de argumentatievee kracht van het argument niet voldoende is of dat het argument
niett relevant is. De protagonist kan in die situatie twee verschillende verdedigingsstrategieënn volgen. In de eerste plaats kan hij argumenten aanvoeren die
samenn met het eerder gegeven argument voldoende zouden moeten zijn om
dee antagonist van de aanvaardbaarheid van het standpunt te overtuigen. O p
diee manier ontstaat cumulatieve argumentatie. De structuur van cumulatieve
argumentatiee wordt als volgt weergeven:

Figuurr 4.7
11
1.1aa

+

1.1b

Inn het volgende voorbeeld wordt duidelijk hoe dit type argumentatie in een
discussie,, in dit geval tussen een eiser (E) en de rechter (R), kan ontstaan:
E.. Mijn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder zijn huis staat.
R.. Waarom denkt hij dat?
E.. De verkoper wist dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis
staat. .
R.. Dat hoeft niet te betekenen dat de verkoper wist dat er ook water onder zijn
huiss stond.
E.. Nee, maar hij heeft ook regelmatig tegen anderen geklaagd over vochtigheid
inn huis.
Dee kritiek van de antagonist (R) richt zich op het argument 'De verkoper wist
datt bij beide buren al geruime tijd water onder het huis staat'. De protagonist
(E)) probeert niet de kritiek van R te weerleggen, maar voert voor zijn standpuntt een tweede argument aan: 'Verkoper heeft ook regelmatig tegen anderen
geklaagdd over vochtigheid in huis'. De twee argumenten samen beogen een
voldoendee rechtvaardiging voor het standpunt te zijn.
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Dee discussie hoeft niet altijd expliciet gevoerd te worden. De protagonist kan
ookk anticiperen op mogelijke kritiek op zijn argumentatie, zoals in het volgendee voorbeeld:
Mijnn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder het huis staat. De
verkoperr wist namelijk dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis
staatt en hij heeft ook regelmatig tegen anderen geklaagd over vochtigheid in huis.
Dee tweede verdedigingsstrategie die de protagonist kan volgen is de tegenwerpingg aanvallen waarmee de antagonist probeert aan te tonen dat het argument
onvoldoendee gewicht heeft. Zo ontstaat complementaire argumentatie,
waarvann de structuur als volgt wordt weergeven:

Figuurr 4.8
11
1.1aa

&

1.1b

Eenn discussie waarin dit type complexe argumentatie ontstaat, kan bijvoorbeeldd als volgt verlopen:
E.. Mijn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder zijn huis stond.
R.. Waarom denkt hij dat?
E.. De verkoper wist dat bij zijn beide buren al geruime tijd water onder het huis
staat. .
R.. Dat zegt niet veel, ik heb begrepen dat er in die buurt onder meer huizen
waterr staat.
E.. Maar van het huis van de verkoper is bekend dat het ondergronds in verbindingg staat met dat van de buren.
Dee kritiek van de antagonist (R) richt zich, net als in de vorige discussie, op
hett argument 'De verkoper wist dat bij beide buren al geruime tijd water
onderr het huis staat'. De protagonist (E) probeert nu de kritiek van R te
weerleggenn met een tweede argument: 'Van het huis van de verkoper is
bekendd dat het ondergronds in verbinding staat met dat van de buren'. De
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tweee argumenten samen zijn bedoeld als een voldoende rechtvaardiging voor
hett standpunt.
Ookk in het geval van complementaire nevenschikkende argumentatie kan
dee protagonist anticiperen op een tegenwerping:
Mijnn cliënt denkt dat de verkoper wist dat er water onder het huis stond. De
verkoperr wist dat bij beide buren al geruime tijd water onder het huis staat en van
zijnn huis is bekend dat het ondergronds in verbinding staat met dat van de buren.
Cumulatievee en complementaire nevenschikkende argumentatie kunnen in
eenn geëxternaliseerde discussie beide als een specifiekere uitwerking worden
beschouwdd van wat Perelman en Olbrechts-Tyteca (1969: 500) refutation
noemen.. In het geval de discussie impliciet is, kunnen beide typen nevenschikkingg als anticipatory refutation worden opgevat.
Voorr de evaluatie van beide vormen van nevenschikking geldt volgens
Snoeckk Henkemans dat de argumenten alleen in combinatie een voldoende
ondersteuningg pretenderen te zijn voor de beslissing. Dit hoeft mijns inziens
niett altijd het geval te zijn. De relatie tussen nevenschikkende argumentatie
kann ook asymmetrisch zijn, dat wil zeggen dat het ene argument wel zonder
hett andere kan maar het andere argument niet zonder het ene. Het bestaan
vann dit type nevenschikkende argumentatie kan goed geïllustreerd worden
aann de hand van een voorbeeld uit een juridische context:
Ontslagg op staande voet lijkt gerechtvaardigd. X heeft zich schuldig gemaakt aan
fraudee en heeft zich uiterst onbehoorlijk gedragen toen die aan het licht kwam.
Voorr de aanvaarding van het standpunt 'Ontslag op staande voet is gerechtvaardigd'' is het op grond van artikel 7: 678 lid 2d BW voldoende om aan te
voerenn dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Het argumentt dat X zich onbehoorlijk heeft gedragen, is in principe geen afdoende
rechtvaardiging.. Het is dan ook de vraag waarom dit argument aan het eerste
iss toegevoegd. Denkbaar is dat de protagonist met het argument 'Toen de
fraudee aan het licht kwam heeft X zich uiterst onbehoorlijk gedragen' anticipeertt op twijfel ten aanzien van zijn verzoek aan de rechter de eis daadwerkelijkk toe te wijzen. Misschien was er, als X zich niet onbehoorlijk had gedragen
nogg een andere oplossing geweest. X heeft zich schuldig gemaakt aan fraude
enn - of dat nog niet genoeg is - gedraagt zich ook nog onbehoorlijk. Bezien
vanuitt het perspectief van de rechter die de argumentatie moet beoordelen,
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iss de argumentatie asymmetrisch: fraude is op zich een voldoende argument
voorr het standpunt, maar onbehoorlijk gedrag is dat niet. De structuur van
ditt type complexe argumentatie kan als volgt worden weergeven:

Figuurr 4.9
11
1.1(a))

<

1.1b

Omm de asymmetrie in de onderlinge afhankelijkheid van de argumenten tot
uitdrukkingg te laten komen in de structuur, worden de letters (a, b etc.)
waarmeee die afhankelijkheid wordt aangegeven tussen haakjes geplaatst. Zo
wordtt duidelijk welk argument in principe een zelfstandige ondersteuning van
hett standpunt kan vormen. Die zelfstandige ondersteuning van het standpunt
blijktt ook uit de richting van de pijl. Wanneer in asymmetrisch nevenschikkendee argumentatie twee argumenten samen het standpunt in principe
zelfstandigg kunnen rechtvaardigen en een derde argument alleen in samenhangg met die twee argumenten het standpunt kan ondersteunen, kan de
structuurr worden weergegeven als in figuur 4.10.

Figuurr 4.10
11
AA

1.1aa

1.1b

V

<

1.1c

4.55 Aanwijzingen voor de reconstructie van complexe argumentatie
Omdatt het vooral moeilijk is om nevenschikkende argumentatie te onderscheidenn van meervoudige, wordt in de literatuur veel aandacht besteed aan
aanwijzingenn die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie van deze typen
complexee argumentatie. De presentatie van de tekst vormt in veel benaderingenn het uitgangspunt - soms het enige uitgangspunt - om vast te stellen of
err sprake is van argumentatie en om te achterhalen hoe de argumentie is
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gestructureerd.866 Indicatoren als 'overwegende dat', 'vanwege', 'aangezien',
'omdat'' en 'dus', kunnen aanwijzingen verschaffen bij het vaststellen van de
argumentatievee functie van taaluitingen. Om onderscheid te kunnen maken
tussenn meervoudige of nevenschikkende argumentatie, zoals bij complexe
argumentatiee nodig is, zijn indicatoren eveneens bruikbare hulpmiddelen.
Woordenn en uitdrukkingen zoals 'los van deze overweging' en 'buitendien'
fungerenn als indicatoren van meervoudige argumentatie. Indicatoren van
nevenschikkendee argumentatie zijn bijvoorbeeld 'in onderlinge samenhang
bezien'' of'alles overwegend'.87
Inn de literatuur worden verschillende toetsen voorgesteld die als hulpmiddell kunnen worden gebruikt om vast te stellen of argumentatie nevenschikkendd of meervoudig is. Walton (1996: 118 e.v.) geeft een overzicht van de
belangrijkstee en beoordeelt ze op hun geschiktheid. De verschillen tussen de
toetsenn hebben betrekking op de vereisten die gesteld worden aan de premissenn en aan de conclusie om vast te kunnen stellen of de argumentatie nevenschikkendd of meervoudig is. In sommige toetsen wordt aangenomen dat één
vann de premissen onjuist of onwaar is ifalsity-requiremeni), in andere wordt
aangenomenn dat één van de premissen niet bewezen is of dat niet bekend is
off deze waar is (suspension-requirement. Ten aanzien van de conclusie wordt
err in sommige toetsen vanuit gegaan dat deze in het geheel niet gerechtvaardigdd wordt als één van de premissen onjuist of onbewezen is (no-support
requirement,requirement, terwijl in andere de conclusie in dat geval onvoldoende gerec
vaardigdd is {insufficient-proof requirement. Aan hand van de twee vereisten
voorr de premissen en de twee vereisten voor de conclusie kunnen de onderstaandee vier toetsen voor het reconstrueren van nevenschikkende of meervoudigee argumentatie worden onderscheiden. Het uitgangspunt voor alle toetsen
iss dat een standpunt wordt ondersteund met twee argumenten. Als de argumentatiee die moet worden gereconstrueerd de toets doorstaat, is de argumentatiee nevenschikkend. Zo niet, dan is de argumentatie meervoudig.
866 Pinto en Blair (1993:259) wijzen erop dat de tekst verbale indicatoren kan bevatten zoals
and,and, or, besides the fact that, die behulpzaam kunnen zijn bij de reconstructie. Maar als die
aanwijzingenn ontbreken of niet duidelijk zijn, moet de analysator de samenhang zelf
interpreteren:: 'It's usual for a text to contain incomplete sentences and to contain pronouns
andd demonstratives. Identifying precisely what propositions are asserted may, therefore,
requiree interpretation on your part.'
877 Een uitgebreid overzicht van indicatoren wordt gegeven in Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruigcr (1983: 225-227, 250, 251, 270, 271) en in Van Eemeren e.a. (1996: 71, 72,
79,88). .
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1.. Fabity/No support Test: If one premisse is false, the conclusion is not given any
support. .
2.. Suspension/Insufficient ProofTest: Ifone premisse is suspended (not proved, not
knownn to be true), the conclusion is not given enough support to prove it.
3.. Falsity/Insufficient ProofTest: Ifone premisse is false, the conclusion is not given
enoughh support to prove it.
4.. Suspension/No support Test: If one premisse is suspended (not proved, not
knownn to be true), the conclusion is not given any support.
Inn alle vier de toetsen gaat het om de vraag of er voor de conclusie enige
rechtvaardigingg wordt gegeven of dat er voldoende rechtvaardiging wordt
gegevenn om de conclusie te bewijzen. Waltons (1996: 121) bezwaar tegen
dezee toetsen is dat ze absoluut zijn: het zijn alles of niets toetsen. Beter is
volgenss hem een toets te gebruiken waarin het onderscheid tussen nevenschikkendee en meervoudige argumentatie niet absoluut maar gradueel is. Het gaat
volgenss hem om de vraag hoe 'goed' de conclusie wordt gerechtvaardigd
voordatt een van de premissen buiten beschouwing wordt gelaten versus hoe
'goed'' de conclusie nog wordt gerechtvaardigd nadat een premisse wordt
weggelaten.. Zo bezien, kan volgens hem het beste gebruik worden gemaakt
vann een Degree of Support 7>tf (1996: 181). Deze toets houdt in dat een van
dee premissen eerst in gedachten wordt weggelaten waarna wordt nagegaan in
welkee mate de overgebleven premisse op zichzelf een rechtvaardiging vormt
voorr de conclusie. Dit wordt herhaald voor de andere premisse. Vervolgens
moett het gewicht van elk van de premissen bij elkaar worden opgeteld om na
tee gaan hoe groot de gezamenlijke rechtvaardigende kracht van beide premissenn voor de conclusie is. Als het verschil tussen de mate van rechtvaardiging
vann de optelsom van beide premissen en de imaginaire waarde van de twee
premissenn tezamen significant groot is, dan is de relatie tussen de premissen
nevenschikkend.. Als dat niet zo is, dan is de relatie tussen de premissen
meervoudig.. Nog afgezien van de vraag of deze toets geschikter is dan andere
toetsen,, is hij niet erg bruikbaar. Niet alleen is niet duidelijk hoe bepaald kan
wordenn wat de rechtvaardigende kracht van een premisse is, ook is niet
duidelijkk hoe vastgesteld kan worden dat het verschil tussen de optelsom van
beidee premissen en de imaginaire waarde van de twee premissen tezamen
significantt groot is.88
Hoewell Walton de Degree of Support Test de meest geschikte vindt,
888 Zie Plug (1999: 639-643) voor een illustratie van deze problemen.
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benadruktt hij dat de toets vooral als aanvulling moet worden gezien op andere
aanwijzingenn voor de reconstructie van complexe argumentatie zoals tekstuele
enn contextuele aanwijzingen. Zijn conclusie dat de toetsen minder geschikt
zijnn voor de reconstructie van complexe argumentaties die zonder context naar
vorenn worden gebracht, is niet verbazingwekkend. De Suspension/Insufficient
ProofProof Test die wordt toegepast in de pragma-dialectische benadering is bijvoorbeeldd een toets die ook niet bedoeld is om te worden toegepast op 'losse'
redeneringenn die zonder context worden aangeboden. Een van de uitgangspuntenn van de pragma-dialectische argumentatietheorie is juist dat redeneringenn worden geanalyseerd en beoordeeld in een argumentatieve taalgebruikscontext.89 9
Bijj het beantwoorden van de vraag welke hulpmiddelen iemand die een betoog
moett analyseren ter beschikking staan, wijzen Van Eemeren en Grootendorst
(1983:: 222) nadrukkelijk op het inzicht dat elk betoog een onderdeel vormt
vann een (expliciete of impliciete) discussie. Uitgaande van dit inzicht, laat
Snoeckk Henkemans (1992:129-153) zien welke aanwijzingen kunnen worden
ontleendd aan de dialogische karakterisering van complexe argumentatie. Als
inn een betoog expliciet wordt verwezen naar kritiek, kan er een relatie worden
gelegdd tussen de reactie op die kritiek en de argumentatiestructuur. Als duidelijkk is hoe op de kritiek wordt gereageerd, vormt dit een aanwijzing voor de
structuurr van de argumentatie. Als de kritiek inhoudt dat de argumentatie
hett standpunt onvoldoende ondersteunt, kan de protagonist op de kritiek
reagerenn door aanvullende argumenten aan te voeren; de argumentatiestructuur
iss dan cumulatief. De protagonist kan ook op die kritiek reageren door te
proberenn de kritiek te weerleggen; de argumentatie is dan complementair.
Dezee dialogische aanwijzingen die betrekking hebben op de kritiek waarop
gereageerdd of geanticipeerd wordt, kunnen mijns inziens worden uitgebreid
mett een tweede type dialogische aanwijzingen.90 Dit type aanwijzingen heeft
betrekkingg op de structuur van het betoog waar de protagonist kritisch op
reageert.. Uitgangspunt is dan dat een adequate reactie op een betoog is
afgestemdd op de structuur van de argumentatie in het betoog waarop gereageerdd wordt. Daar kan in een juridische argumentatieve context aan worden
toegevoegd,, zoals duidelijk is geworden in hoofdstuk 3, dat de rechter in zijn
motiveringg in principe geacht wordt te reageren op de argumentatie die door
899 Zie Van Eemeren en Grootendorst (1987:48-66), Kloosterhuis en Plug (1991:103-114).
900 Zie Plug (1994:122).
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dee procespartijen naar voren is gebracht ofte anticiperen op kritiek die tegen
zijnn argumentatie zou kunnen worden aangevoerd. Als de samenhang tussen
dee argumenten die door partijen zijn aangevoerd duidelijk is, kan die samenhangg dus een aanwijzing zijn voor de structuur van de rechtvaardiging van
eenn beslissing. Wanneer de argumentatie waar de rechter op reageert meervoudigg is, moet de argumentatie die hij naar voren brengt om die argumentatie
tee ontkrachten als nevenschikkend worden gereconstrueerd. Wanneer hij op
nevenschikkendee argumentatie reageert, kan hij in principe volstaan met
enkelvoudigee argumentatie. Brengt hij meer argumenten naar voren, dan
moett de samenhang daartussen als meervoudig worden gereconstrueerd. Er
kann dus niet alleen een relatie worden gelegd tussen de verschillende argumentatiestructurenn en de kritiek waarop wordt gereageerd, maar ook een relatie
wordenn gelegd tussen de verschillende argumentatiestructuren en de structuur
vann het betoog waar kritiek op geleverd wordt.
Hett onderzoek van Snoeck Henkemans levert naast dialogische aanwijzingenn ook pragmatische en dialectische aanwijzingen op voor de reconstructie
vann complexe argumentatie. Pragmatische aanwijzingen hebben onder meer
betrekkingg op de formulering van het standpunt. Modale termen en kwantificerendee uitdrukkingen in het standpunt kunnen een indicatie geven voor de
matee van rechtvaardiging die nodig is voor wat er in een standpunt wordt
beweerd.. Ze verschaffen informatie die gebruikt kan worden om te beslissen
off argumentatie als nevenschikkend of als meervoudig moet worden gereconstrueerd.. In het volgende voorbeeld (1992: 121) is de kwantificerende uitdrukkingg in het standpunt gecursiveerd:
Youu have made two mistakes. You didn't stop for the pedestrian on the zebra
crossing,, and you didn't look in your mirror before stopping for the traffic light.
Hett ligt voor de hand om de argumenten in dit voorbeeld te reconstrueren
alss nevenschikkende argumentatie, omdat alleen een combinatie van beide
argumentenn een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt kan vormen.
Mett behulp van modale termen zoals 'moeten' en 'kunnen* kan een
standpuntt met meer of minder kracht tot uitdrukking worden gebracht.91

911 Houtlosser (1995: 157-175) stelt dat alleen met het uitdrukken van een subjectiefepistemischee modaliteit de aanvaardbaarheid van een beweerder in het geding kan worden
gebracht.. Hij verdeelt woorden en woordgroepen die een subjectief-epistemische modaliteitt kunnen uitdrukken in twee groepen. De woorden en woordgroepen uit de eerste groep
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Snocckk Henkemans (1992: 114) geeft het volgende voorbeeld om te laten
zienn hoe de kracht van het standpunt van invloed kan zijn op de reconstructie
vann de relatie tussen de argumenten die voor dat standpunt worden aangevoerd. .
Itt is possible that there has been someone looking after things during the last two
weeks.. The plants are still looking healthy and there is hardly any post lying on
thee doormat.

Elkk van de twee argumenten die het standpunt ondersteunen geeft een
mogelijkee aanwijzing voor de kracht van het standpunt. Omdat de protagonistt slechts beweert dat 'it is possible that...', kan elk argument op zich als een
voldoendee rechtvaardiging van het standpunt worden beschouwd en wordt
dee argumentatie als meervoudig gereconstrueerd. De gebondenheid van de
protagonistt aan de propositie 'there has been someone looking after things
..."" is sterker wanneer zijn standpunt als volgt zou hebben geluid: 'There must
havee been someone looking after things during the last two weeks'. Vanwege
eenn grotere bewijslast van de protagonist zou de argumentatie in dat geval als
nevenschikkendd worden gereconstrueerd.
DialectischeDialectische aanwijzingen kunnen worden ondeend aan het uitgangspu
datt de protagonist zich bij de verdediging van zijn standpunt houdt aan de
normenn voor aanvaardbare argumentatie in een kritische discussie.92 Dit
houdtt onder andere in dat een protagonist met zijn argumentatie voor een
bepaaldee taalhandeling reageert of anticipeert op een antagonist die twijfelt
off aan de correctheidsvoorwaarden voor die taalhandeling is voldaan.93 Als
err ter verdediging van het standpunt dat een bepaalde taalhandeling aanvaard-

versterkenn de kracht van een beweerder en die uit de tweede groep zwakken de kracht van
eenn beweerder af.
922 Krabbe (1993: 244) merkt op dat het terminologisch ongelukkig is dat één soort aanwijzingenn dialogisch wordt genoemd, en een ander soort dialectisch. Op de keper beschouwd,
hebbenn volgens hem alle drie de soorten aanwijzingen wel iets dialectisch (dialogisch),
omdatt ze verwijzen naar wat er (naar verwachting) gebeurt in een kritische discussie die
(gedeeltelijk)) impliciet blijft in het betoog.
933 Correctheidsvoorwaarden bestaan uit voorbereidende voorwaarden en oprechtheids- of
verantwoordelijkhcidsvoorwaarden.. De correctheidsvoorwaarden vormen samen met de
herkenbaarheidsvoorwaardenn de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een taalhandelingg op het communicatieve niveau te kunnen doen slagen (Van Eemeren, Grootendorst
enn Kruiger 1983: 87-90, zie ook hoofdstuk 1).
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baarr is verschillende argumenten worden aangevoerd, is de relatie tussen de
argumentenn (cumulatief) nevenschikkend, zoals in het volgende voorbeeld.
Gedaagdee is terecht gevraagd aan de computercursus deel te nemen. Zij was
degenee met de benodigde voorkennis, en kon op het tijdstip van de cursus
wordenn gemist van haar eigen afdeling.
Inn dit voorbeeld geeft de protagonist ter verdediging van het standpunt aan
datt aan twee voorbereidende voorwaarden om aan het verzoek gehoor te geven
iss voldaan. In het eerste argument wordt aangevoerd dat gedaagde de bekwaamheidd heeft om aan het verzoek te voldoen. In het tweede argument
wordtt aangevoerd dat gedaagde in de gelegenheid is gesteld om aan het
verzoekk te voldoen. Omdat aan twee van de cumulatief opgesomde correctheidsvoorwaardenn voor het doen van een verzoek is voldaan, kunnen de
argumentenn gereconstrueerd worden als cumulatieve argumentatie.
Alss het standpunt dat een bepaalde taalhandeling onaanvaardbaar is, wordt
verdedigdd met verschillende argumenten, dan is de relatie tussen de argumentenn meervoudig. De volgende argumentatie is hiervan een voorbeeld.
Eiseress heeft gedaagde de baan terecht niet toegezegd, want het was nog niet
bekendd of de vrijgekomen vacature mocht worden opgevuld, en gedaagde heeft
niett kenbaar gemaakt in de baan geïnteresseerd te zijn.
Inn dit voorbeeld wordt verdedigd dat eiseres terecht de baan niet heeft toegezegdd aan gedaagde. Met het eerste argument 'Het was nog niet bekend of de
vacaturee mocht worden opgevuld' geeft de protagonist aan dat aan een
oprechtheidsvoorwaardee om iets toe te zeggen niet is voldaan: het zou niet
oprechtt zijn om iets toe te zeggen waarvan niet je niet weet of het er zal
komen.. Met het tweede argument 'Gedaagde heeft niet kenbaar gemaakt in
dee baan geïnteresseerd te zijn' geeft de protagonist aan dat niet is voldaan aan
eenn voorbereidende voorwaarde: om iemand iets toe te zeggen moet in
principee duidelijk zijn dat die persoon daar prijs op stelt. Omdat aan twee van
dee cumulatief opgesomde correctheidsvoorwaarden voor het doen van toezeggingenn niet is voldaan, kunnen de argumenten gereconstrueerd worden als
meervoudigee argumentatie.
Dee normen voor aanvaardbare argumentatie hebben ook betrekking op
hett argumentatieschema dat aan de argumentatie van de protagonist ten
grondslagg ligt. Van Eemeren en Grootendorst onderscheiden drie typen
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argumentatieschema's,, waarin verschillende soorten verbanden tussen een
argumentt en een standpunt worden gelegd: kentekenargumentatie, analogie
argumentatiee en causale argumentatie.94 Om de antagonist te overtuigen van
dee aanvaardbaarheid van het gebruik van een argumentatieschema, moet de
protagonistt in staat zijn alle relevante kritische vragen te beantwoorden die
bijj een schema kunnen worden gesteld.95 Als de protagonist verwacht dat de
antagonistt een bepaalde kritische vraag zal stellen, kan hijj op die vraag anticiperenn door nevenschikkende argumentatie naar voren te brengen. In het
volgendee voorbeeld is de argumentatie gebaseerd op een causale relatie. Het
standpuntt wordt verdedigd door erop te wijzen dat wat daarin wordt beweerd
hett gevolg is van wat er in de argumentatie wordt beweerd.
Dee hinder die eiseres van de boom ondervindt is van tijdelijke aard, aangezien
dee zijtakken van de boom binnenkort worden verwijderd en langs de stam
eventueell kamperfoelieplanten geleid kunnen worden.
Hett argument waarin wordt beweerd 'De zijtakken van de boom worden
binnenkortt verwijderd' leidt tot het standpunt 'De hinder die eiseres van de
boomm ondervindt is van tijdelijke aard'. Een van de kritische vragen waar
vervolgenss op wordt geanticipeerd luidt: kan het verwijderen van de zijtakken
niett tot iets anders leiden? Kan het verwijderen van de zijtakken er bijvoorbeeld
niett toe leiden dat er een lelijke stam overblijft? Deze kritische reactie wordt
weerlegdd met het argument 'Langs de stam kunnen eventueel kamperfoelieplantenn geleid worden'. Als de protagonist naast een argument waarmee hij
zijnn standpunt direct ondersteunt, zijn standpunt ook indirect ondersteunt
doorr een kritische reactie op het gebruikte argumentatieschema te weerleggen,
kann de argumentatie gereconstrueerd worden als complementaire argumentatie.
Naastt verbale indicatoren en dialogische, pragmatische en dialectische
aanwijzingenn kunnen voor de reconstructie van complexe argumentatie die
inn een juridische context naar voren wordt gebracht soms ook aanwijzingen
wordenn ondeend aan de formulering van de rechtsregel. De rechter heeft de
944 Garssen (1997) laat zien dat hoewel in veel andere benaderingen de typologie van
argumentatieschema'ss veel complexer is, de pragma-dialectische in principe uitputtend
is.. Alle argumentatieschema's die door anderen worden onderscheiden kunnen als variant
opp deze typologie worden beschouwd.
955 Voor een overzicht van de relevante kritische vragen die bij elk van de argumentatieschema'ss kunnen worden gesteld zie Van Eemeren e.a. (1996: 113-127) en Garssen (1997:
7-25). .
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verplichtingg om zich te houden aan het kader van rechtsregels en moet in zijn
beslissingg direct of indirect naar een rechtsregel verwijzen. Dit brengt met zich
meee dat de formulering van die rechtsregel een aanwijzing kan geven voor de
reconstructiee van de argumentatie die ter rechtvaardiging van de beslissing
wordtt aangevoerd.

4.66 Conclusie
Bijj de reconstructie van complexe argumentatie wordt in de meeste benaderingenn die in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest onderscheid gemaakt
tussenn onafhankelijke en afhankelijke argumenten. Onafhankelijke argumentenn vormen elk op zich een zelfstandige ondersteuning voor het standpunt
(dee beslissing of de conclusie). De verklaringen die de auteurs gegeven voor
dee keus van een spreker of schrijver om verschillende onafhankelijke argumentenn aan te voeren, terwijl één van die argumenten in principe afdoende is,
lopenn niet ver uiteen. In de meeste benaderingen wordt die verklaring gezocht
inn het verschillend publiek dat de spreker of schrijver wil bereiken of in
verschillendee vormen van kritiek waar de argumentatie op gericht is.
Overr afhankelijke argumenten en de typen die onderscheiden moeten
wordenn lopen de opvattingen uiteen. In monologische benaderingen wordt
hett onderscheid tussen complementaire en cumulatieve argumentatie niet
preciess duidelijk. Bovendien worden tegenwerpingen (contra-argumentatie)
niett als een onderdeel van de argumentatie beschouwd. Perelman en
Olbrechts-Tytecaa beweren dat tegenwerpingen en de reactie daarop wel een
argumentatievee connotatie hebben, maar zij maken niet duidelijk wat zij
daarmeee bedoelen. Atienza laat zien welke tegenwerpingen een rol kunnen
spelenn in de discussie die gevoerd wordt om een verschil van mening op te
lossen.. Uit zijn benadering blijkt niet hoe het dialogische karakter van argumentatiee gereconstrueerd moet worden in het betoog waarin de beslissing
uiteindelijkk gerechtvaardigd wordt. Snoeck Henkemans maakt duidelijk dat
hett wenselijk is contra-argumentatie als een onderdeel van het betoog van de
protagonistt te beschouwen, omdat zowel de contra-argumentatie als de reactie
daaropp in het verdere verloop van de discussie weer ter discussie kan worden
gesteld.. Zij verklaart het verschil tussen cumulatieve en complementaire
argumentatiee uit de verschillende soorten van kritiek van de antagonist en de
verschillendee verdedigingsstrategieèn die de protagonist kan aanwenden om
contra-argumentenn te pareren.
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Onderschikkendee argumentatie wordt niet in alle benaderingen expliciet aan
dee orde gesteld. Als het wel aan de orde komt, is niet altijd duidelijk of dit
typee argumentatie als een vorm van afhankelijke argumentatie moet worden
beschouwd.. In de pragma-dialectische benadering wordt aannemelijk gemaakt
datt onderschikkende argumentatie een vorm van afhankelijke argumentatie
is,, omdat een succesvolle aanval op een van de argumenten in ieder geval een
verzwakkingg van het standpunt tot gevolg heeft.
Aanwijzingenn voor de reconstructie van complexe argumentatie komen het
meestt uitgebreid aan de orde in de pragma-dialectische argumentatietheorie.
Nett als in een aantal monologische benaderingen, worden indicatoren van
nevenschikkende,, meervoudige en onderschikkende argumentatie genoemd.
Daarnaastt is echter ook onderzoek gedaan naar pragmatische, dialogische en
dialectischee aanwijzingen. Deze aanwijzingen zijn uitgewerkt voor argumentatiee in alledaags taalgebruik. Door de aanwijzingen toe te passen op voorbeeldenn van juridische argumentatie, is aannemelijk gemaakt dat die aanwijzingen
inn principe ook bruikbaar zijn in een juridische context.
Dee categorie dialogische aanwijzingen kan worden uitgebreid met aanwijzingenn die kunnen worden ondeend aan de structuur van het betoog waar de
protagonistt kritisch op reageert. Uitgangspunt daarbij is dat een adequate
reactiee op een betoog is afgestemd op de structuur van de argumentatie in het
betoogg waarop wordt gereageerd.
Dee toetsen die door Walton besproken worden om vast te stellen of
argumentatiee nevenschikkend of meervoudig is, kunnen slechts als bijkomendee aanwijzing worden beschouwd. Belangrijker aanwijzingen in een juridische
taalgebruikscontextt kunnen worden ontleend aan de formulering van de
rechtsregell die aan de argumentatie van de rechter ten grondslag ligt. De
voorwaardenn waaraan moet worden voldaan wil een bepaald rechtsgevolg
kunnenn optreden, kunnen een aanwijzing vormen voor de reconstructie van
dee argumentatiestructuur.
Eenn belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van de aanwijzingen voor
dee reconstructie van complexe argumentatie is dat een relatie wordt gelegd
tussenn de analyse van de argumentatie en de beoordeling ervan. Vanuit het
beoordelingsperspectieff wordt nagegaan welke consequentie onaanvaardbaarheidd van argumenten kan hebben voor de aanvaardbaarheid van het standpunt.. In de pragma-dialectische uitwerking hiervan wordt, net als in andere
benaderingen,, het asymmetrische verband dat tussen nevenschikkende
argumentenn kan bestaan niet behandeld. Bij de beoordeling van nevenschik-
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kendee argumentatie leidt een succesvolle aanval op een van de argumenten
uitt de nevenschikking in principe tot de verwerping van het standpunt. Bij
dee beoordeling kan echter blijken dat wanneer het ene argument uit de
nevenschikkingg met succes wordt aangevallen het standpunt inderdaad
verworpenn moet worden, terwijl een succesvolle aanval op het andere argumentt niet tot verwerping van het standpunt leidt, omdat het resterende
argumentt het standpunt al voldoende ondersteunt. Omdat deze asymmetrischee relatie tussen nevengeschikte argumenten belangrijke gevolgen heeft voor
dee aanvaardbaarheid van het standpunt, zal in deze studie onderzocht worden
hoee deze relatie geïdentificeerd en gereconstrueerd kan worden en welke
aanwijzingenn daarvoor gegeven kunnen worden. Ook zal worden nagegaan
off aan de hand van de pragma-dialectische onderscheidingen tussen argumentatiestructurenn en de reconstructieaanwijzingen die hier besproken zijn,
oplossingenn gevonden kunnen worden voor reconstructieproblemen die in
eenn juridische context relevant zijn.

55
Rechtswetenschappelijkee benaderingen van
complexee argumentatie

5.11 Inleiding
Inn dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de vormen van complexe
argumentatiee die worden onderscheiden in rechtswetenschappelijk onderzoek
naarr de motivering van rechterlijke beslissingen. Om vast te kunnen stellen
off de argumentatietheoretische onderscheidingen die in het vorige hoofdstuk
zijnn besproken adequaat zijn voor de reconstructie van juridische argumentatie,, moet worden nagegaan hoe deze zich verhouden tot de vormen van
complexee argumentatie die in rechtswetenschappelijk onderzoek aan de orde
komen.. Onderzocht zal worden of vormen van complexe argumentatie in
rechtswetenschappelijkk onderzoek aanleiding geven om de vormen van
complexee argumentatie uit de argumentatietheorie aan te vullen ofte preciseren.. Ook zal worden aangegeven welke problemen bij de reconstructie van
complexee argumentatie in rechtswetenschappelijk onderzoek aan de orde
wordenn gesteld en welke oplossingen daar eventueel voor worden aangedragen. .
Inn de rechtswetenschappelijke literatuur waarin de complexiteit van
argumentatiee aan de orde komt, kan onderscheid worden gemaakt tussen
normatieff en empirisch georiënteerde benaderingen. Rechtstheoretici zoals
Aarnioo (1977,1987), Alexy (1978) en Peczenik (1983,1989) hebben normatievee modellen ontwikkeld voor de rechtvaardiging van rechterlijke beslissingenn met behulp waarvan zij nagaan of de argumentatie van de rechter voldoet
aann de eisen die zij aan de argumentatie stellen. In empirisch georiënteerd
onderzoekk van MacCormick en Summers (1991) en Snijders (1978) wordt
eenn beschrijving gegeven van argumenten die ter rechtvaardiging van rechterlijkee beslissingen worden aangevoerd.
Inn 5.2 wordt rechtstheoretisch onderzoek besproken waarin modellen zijn
ontwikkeldd voor de beschrijving van de elementen die in de motivering van
rechterlijkee beslissingen onderscheiden kunnen worden. Vervolgens komt in
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5.33 het empirische onderzoek aan de orde waarin een beschrijving wordt
gegevenn van argumentatieve structuren zoals die in de rechtspraktijk voorkomen. .

5.22 Vormen van complexe argumentatie in de rechtstheorie
Inn rechtstheoretisch onderzoek naar de legitimatie van rechterlijke beslissingen
wordtt aandacht besteed aan de rationele reconstructie van de argumentatie
vann de rechter. Een rationele reconstructie is een zodanige herformulering van
dee argumentatie dat de beslissing op zijn deugdelijkheid beoordeeld kan
worden.. In het onderzoek naar de rationele reconstructie worden met het oog
opp de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de beslissing methoden
ontwikkeldd om de argumentatie te analyseren.
Inn de rechtstheorie worden rechterlijke uitspraken onderscheiden in
eenvoudigee gevallen {routine cases of clear cases) en moeilijke gevallen {hard
cases).cases). In eenvoudige gevallen volgt de beslissing uit de rechtsregel en de
kwalificatiee van de feiten. Dit type beslissingen wordt eenvoudig genoemd,
omdatt er over de interpretatie van de toe te passen rechtsregel en de kwalificatiee van de feiten geen verschil van mening bestaat.96 In moeilijke gevallen doet
zo'nn verschil van mening zich wel voor. De rechter moet een interpretatieve
beslissingg nemen over de kwalificatie van de feiten of over de toe te passen
rechtsregell en moet die beslissing beargumenteren. Onderzoek naar de
rationelee reconstructie van rechterlijke beslissingen is vooral gericht op
moeilijkee gevallen omdat daarin keuzes gemaakt moeten worden over basiswaarden.97 7
Inn het werk van de rechtstheoretici Aarnio (1977,1987), Alexy (1978) en
Peczenikk (1983,1989) neemt de rationele reconstructie van argumentatie een
belangrijkee plaats in.98 Zij kunnen beschouwd worden als de vertegenwoordigerss van de dialogische stroming in de rechtstheorie. Juridische argumentatie
vattenn zij op als onderdeel van een discussie waarin een beslissing wordt

966 Volgens MacCormick (1978: 197-203) is niet duidelijk hoe precies onderscheid kan
wordenn gemaakt tussen eenvoudige en moeilijke gevallen. En volgens Van den Hoven
(1990:: 55-63) is het zelfs de vraag of het onderscheid wel bestaat. Zie hierover ook Smith
(1997:35-42,1998:130). .
977 Zie Feteris (1994:163).
988 Zie voor een uitgebreide bespreking van het werk van deze theoretici Feteris (1994).
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verdedigdd tegen kritiek. Zo'n beslissing betreft het vaststellen van de betekenis
vann een rechtsregel in de context van het concrete geval. Om de argumentatie
waarmeee een interpretatieve beslissing wordt gerechtvaardigd te kunnen
beoordelen,, moet een rationele reconstructie van de argumentatie worden
gemaakt.. In de rechtvaardiging kunnen twee niveaus worden onderscheiden.
Opp het eerste niveau wordt de beslissing gerechtvaardigd door een deductieve
afleidingg van de beslissing uit de feiten van het concrete geval en de toepasselijkee rechtsregel. Op het tweede niveau wordt de keuze van de in de deductievee afleiding gebruikte premissen gerechtvaardigd." Wanneer ter rechtvaardigingg van een beslissing op beide niveaus argumentatie wordt aangevoerd,
iss de argumentatie complex. De beslissing wordt immers met ten minste twee
redeneringenn ondersteund: één ter rechtvaardiging van de uiteindelijke
beslissingg en één ter rechtvaardiging van de interpretatieve beslissing.
Aarnioo (1987:115) beschrijft hoe een dialoog over de rechtvaardiging van een
interpretatievee beslissing kan verlopen. De inzet van de discussie is een
verschill van mening tussen partij A en partij B over twee alternatieve interpretatiess (Il en 12) van een wettekst. Partij A probeert zijn interpretatie (II) te
verdedigenn door pro-argumentatie aan te voeren en de contra-argumentatie
vann partij B voor de alternatieve interpretatie (12) te weerleggen.100 De argumentenn die naar voren worden gebracht kunnen betrekking hebben op de
bedoelingg van de wetgever, het systeem van de wet, een rechterlijke beslissing,
eenn uitspraak uit de rechtsdogmatiek en de gevolgen van de beslissing.
Mett deze beschrijving van de discussieprocedure laat Aarnio zien dat er
eenn afweging moet worden gemaakt tussen pro- en contra-argumenten om
tott de oplossing van het verschil van mening over de interpretatie van een
wettekstt te komen.101 Hij maakt niet duidelijk in hoeverre deze afweging van
pro-- en contra-argumenten geëxpliciteerd wordt in de uiteindelijke rechtvaardigingg van de beslissing en hoe de argumenten pro en contra dan in relatie
999

Rechtsthcoretici hebben verschillende opvattingen over wat precies het onderscheid is
tussenn de twee niveaus van argumentatie. In Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993: 220236)) wordt een analyse gegeven van de manier waarop door verschillende rechtstheoretici
hett onderscheid tussen de twee niveaus wordt gemaakt.
1000 Hier is sprake van een gemengd verschil van mening. Dat wil zeggen dat A en B ieder een
eigenn standpunt verdedigen (Il en 12). In een niet-gemengd verschil van mening staat
slechtss één standpunt (II) ter discussie, waaraan de ene partij zich bindt en de andere
partijj twijfelt of het er niet mee eens is (zie Van Eemercn en Grootendorst 1982: 250).
1011 Aarnio reageert op Alexy (1989: 195) en Peczenik (1983: 185).
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tott die beslissing moeten worden gereconstrueerd. Wanneer we aannemen
datt de afweging tussen pro- en contra-argumenten expliciet deel uitmaakt van
dee rechtvaardiging van de uiteindelijke beslissing, wordt ter rechtvaardiging
vann de interpretatieve beslissing (bijvoorbeeld II), aangevoerd dat de argumentenn die pleiten voor 11 de voorkeur verdienen boven de argumenten voor
12.. Omdat de bewering dat de argumenten die pleiten voor 12 niet de voorkeurr verdienen, geen zelfstandige rechtvaardiging kan vormen voor het
standpuntt dat voor II gekozen moet worden, moeten de argumenten voor
Ill als onderling afhankelijk worden gereconstrueerd.
Alexyy (1978, 1989) beschouwt een juridische discussie als een bijzondere
vormm van een algemene praktische discussie.102 Een algemene praktische
discussiee is het proces van de rechtvaardiging van normatieve oordelen. Een
juridischee discussie beschouwt hij als het proces van het rechtvaardigen van
juridischee normatieve oordelen. De rechtvaardiging van juridische beslissingen
kann uit twee niveaus bestaan. Op het eerste niveau onderscheidt Alexy de
interneinterne rechtvaardiging. Daarin wordt aangetoond dat de beslissing logisch
volgtt uit de aangevoerde argumenten. Op het tweede niveau onderscheidt hij
dee externe rechtvaardiging, waarin wordt aangetoond dat de argumenten uit
dee interne rechtvaardiging waar of aanvaardbaar zijn. De interne rechtvaardigingg is een specifieke invulling van het algemene argumentatieschema waarmeee normatieve uitspraken verdedigd kunnen worden. De basisvorm van het
algemenee argumentatieschema ziet er als volgt uit:
GG
RR
NN
Dee normatieve uitspraak (N) wordt verdedigd door een regel (R) en de
toepassingsvoorwaardenn (G [Grund]) voor de regel. Alexy beschouwt de
externee rechtvaardiging als het centrale aandachtsgebied van de argumentatietheorie,, omdat op dat niveau gerechtvaardigd moet worden dat de argumentenn uit de interne rechtvaardiging juridisch aanvaardbaar zijn. Hij beschrijft
1022 Theorie der juristischen Argumentation: Die Theorie des rationale* Diskurses als Theorie der
juristischenjuristischen Begründung verscheen in 1978. Hier wordt de Engelse vertaling uit 1989
gebruikt. .
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eenn groot aantal regels en argumentatieschema's waarmee de argumenten uit
dee interne rechtvaardiging extern gerechtvaardigd kunnen worden. De
belangrijkstee zijn de argumentatieschema's die gebaseerd zijn op interpretatiemethodenn voor rechtsregels zoals de semantische, teleologische en systematischee interpretatiemethoden.
Inn zijn theorie over algemene rationele discussies geeft Alexy (1989: 201)
aann dat de verschillende argumentatieschema's tot grotere gehelen kunnen
wordenn gecombineerd. Een combinatie van argumentatieschema's vormt de
argumentatiestructuur.. De term argumentatiestructuur duidt op de logische
relatiess tussen de verschillende argumenten die naar voren worden gebracht
(Alexyy 1989: 92, 93). De belangrijkste relatie is volgens hem de onderlinge
samenhangg tussen argumenten. Hij maakt daarbij het volgende onderscheid:
Theree are two kinds of connectedness. In the one kind the proposition to be
justifiedd through one argument is itself a proposition used as a justifying one in
thee other argument (arguments of different levels). In the other kind different
argumentss of the sameformor of different forms serve to justify the same propositionn (arguments on the same level).
Alexyy (1989:167) onderscheidt naast deze twee vormen van samenhang ook
dee additive argument structures de regressive argument structure.103 Onder het
eerstee type verstaat hij onafhankelijke argumenten die een bewering of regel
rechtvaardigen.. In dat geval kan volgens Alexy ook gesproken worden van
verschillendee rechtvaardigingen. Onder het tweede type verstaat hij een
structuurr waarin het ene argument het andere ondersteunt. Daarnaast noemt
Alexyy een argumentatiestructuur waarin de interactie tot uitdrukking wordt
gebrachtt tussen een argument en een argument dat iets zegt over het eerder
aangevoerdee argument. De relatie tussen deze argumenten komt volgens hem
overeenn met die tussen een discussie en een meta-discussie.
Inn Alexy's theorie over juridische discussies wordt de complexiteit van argumentatiee aan de orde gesteld in verband met de vraag of tussen verschillende
argumentatieschema'ss een onderlinge rangorde kan worden aangebracht.
Alexyy stelt dat de juridische argumentatietheorie geen rangorde van argumen-

1033 Het onderscheid tussen deze argumentatiestructuren baseert Alexy op typen convergentie
diee onderscheiden worden door Perelman en Olbrecht-Tyteca (1969: 471, 476) zie
hoofdstukk 4.
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tatieschema'ss kan opleveren, maar wel een indicatie kan geven hoe verschillendee argumentatieschema's zinvol kunnen worden beoordeeld en afgewogen.
Voorr gevallen waarin proponent (P) zijn standpunt rechtvaardigt door een
beroepp te doen op de letter van de wet of de wil van de wetgever, terwijl zijn
opponentt (O) het tegengestelde standpunt verdedigt met een 'rational aim',
formuleertt Alexy (1989: 248) de volgende regel:
Argumentss which give expression to a link with the actual words of the law, or
thee will of the historical legislator, take precedence over other arguments, unless
rationall grounds can be cited for granting prededence to other arguments.
Dee regel die Alexy formuleert, roept de vraag op welk gewicht aan de verschillendee juridische argumentatieschema's moet worden toegekend. Die vraag
moett volgens Alexy door de deelnemers aan de juridische discussie worden
beantwoord.. Dat betekent echter niet dat die beslissing arbitrair is. Beslissend
zijnn de algemene praktische argumenten, omdat de juridische argumenten ter
discussiee staan en geen rechtvaardiging voor zichzelf kunnen vormen. Het
gewichtt dat op die manier aan de juridische argumentatieschema's wordt
toegekendd moet op grond van het principe van veralgemeniseerbaarheid niet
alleenn voor het geval dat ter discussie staat gelden, maar ook voor gevallen die
inn relevante opzichten vergelijkbaar zijn. Als variant op het principe van
veralgemeniseerbaarheidd formuleert Alexy (1989: 249) de volgende regel:
Determinationss of the relative weight of arguments different in form must
conformm to weighing rules.
Alexyy formuleert hiermee als het ware een discussie- of beslissingsprocedure
diee gevolgd moet worden om tot een aanvaardbare motivering en een
aanvaardbaree beslissing te komen. Om als de beslissing eenmaal genomen is,
achteraff de beslissings- of discussieprocedure die gevolgd is te kunnen
beoordelenn kan deze getoetst worden aan Alexy's ideaalmodel. Nagegaan moet
kunnenn worden welke argumenten voor en tegen de interpretatieve beslissing
pleitenn en waarom bepaalde argumenten de voorkeur verdienen boven andere.
Alexyy besteedt geen aandacht aan de complicaties die zich daarbij kunnen
voordoen. .
Peczenikk (1983) geeft in zijn rechtstheorie een beschrijving van de normen
waaraann bij een deugdelijke rechtvaardiging van juridische beslissingen zou
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moetenn worden voldaan. In gevallen waarin de interpretatie van een rechtsregell of de formulering van een nieuwe regel moet worden gerechtvaardigd,
zijnn volgens hem twee soorten rechtvaardigingen van belang. In de eerste
plaatss onderscheidt hij de juridische rechtvaardiging, waarin een beroep wordt
gedaann op rechtsbronnen, constructieregels, interpretatieregels en argumentatieregelss die in een bepaalde rechtsgemeenschap algemeen worden aanvaard.
Inn de tweede plaats onderscheidt hij de diepgaande rechtvaardiging. Daarin
wordtt aangegeven dat de argumenten uit de juridische rechtvaardiging
rationeell verdedigbaar zijn. Een van eisen die met betrekking tot de rationaliteitt van de rechtvaardiging gelden, is de eis dat de beslissing wordt ondersteundd door een coherente verzameling argumenten.104 Coherentie is onder
anderee afhankelijk van de relatie tussen de ondersteunende ketens die deel
uitmakenn van de rechtvaardiging en het standpunt. Peczenik onderscheidt
tweee ondersteuningsrelaties. De eerste houdt in dat een argument (premisse)
verschillendee conclusies ondersteunt. Dit doet zich voor als hetzelfde principe
(beginsel)) een aantal verschillende rechtsregels ondersteunt en op die manier
dee regels tot een coherent geheel maakt. De tweede ondersteuningsrelatie
houdtt in dat uit verschillende verzamelingen van premissen dezelfde conclusie
volgt. .
Dee samenhang tussen de argumenten in de rechtvaardigingsstructuur is
volgenss Peczenik eveneens een criterium voor coherentie: de mate waarin een
verzamelingg uitspraken een deugdelijke ondersteuning vormt voor een beslissing.. In de rechtspraktijk wordt een beslissing vaak gerechtvaardigd door een
clusterr van argumenten die geen van alle een voldoende ondersteuning
vormen,, maar samengenomen een redelijke rechtvaardiging vormen. In
anderee gevallen volgt een beslissing uit een aantal los van elkaar staande
argumentenn die ieder op zich voldoende zijn. Peczenik stelt dat hoe groter het
aantall onafhankelijke premissen, zodat uit elk van de premissen dezelfde
conclusiee volgt, hoe groter de coherentie. Om een bewering te rechtvaardigen,
moetenn daarom volgens hem zoveel mogelijk onafhankelijke premissen
geformuleerdd worden die de bewering ondersteunen.
Uitt het voorgaande blijkt dat de behandeling van complexe argumentatie
zowell bij Peczenik als bij Alexy en bij Aarnio, vooral gericht is op de vraag hoe

1044 Deze eis van rationaliteit noemt Peczenik (1989: 56-57, 206-207) ondersteunende
rationaliteit(S-tzx\onaXittvi).rationaliteit(S-tzx\onaXittvi). Daarnaast onderscheidt hij logische rationaliteit
teit)) en discursieve rationaliteit (D-rationalitcit).

94 4

HoofdstukHoofdstuk 5

eenn interpretatieve beslissing moet worden gerechtvaardigd. De nadruk ligt
opp het ontwikkelen van normen voor de beoordeling van de (complexe)
rechtvaardigingg en niet zozeer op het reconstrueren ervan. Het ontstaan van
complexee argumentatie kan in de benaderingen van Alexy en Aarnio vooral
wordenn verklaard vanuit het discussieperspectief dat zij als uitgangspunt
kiezen.. Dit perspectief houdt in dat een beslissing in principe verdedigd moet
wordenn tegen expliciete tegenwerpingen tegen de argumenten waar de beslissingg op stoelt, of tegenwerpingen moet bevatten tegen argumenten die voor
eenn andere beslissing pleiten. Deze expliciete afweging van argumenten
resulteertt in een vorm van complexe argumentatie waarin de argumenten
gezamenlijkk een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt vormen.
Peczenikk stelt dat met het oog op de coherentie een zo groot mogelijk aantal
zelfstandigee argumenten ter rechtvaardiging van een beslissing naar voren
moett worden gebracht.

5.33 Empirisch georiënteerde benaderingen

Naastt het ontwikkelen van normatieve modellen voor rechterlijke beslissingen
wordtt onderzoek gedaan naar hoe rechterlijke beslissingen in de praktijk
schriftelijkk worden vormgegeven. Aan de hand van dit praktijkgerichte,
beschrijvendee onderzoek zal worden nagegaan welke rol complexe argumentatiee speelt. Daarbij gaat het niet alleen om de vraag welke soorten complexe
argumentatiee zich voordoen, maar ook om de vraag welke relevant worden
geacht. .
Inn Interpreting Statutes (1991) van MacCormick en Summers e.a. worden
rechterlijkee beslissingen uit een groot aantal landen met elkaar vergeleken.
RechtsvindingRechtsvinding door de burgerlijke rechterXI978) is een Nederlands on
datt werd uitgevoerd door Snijders. Beide onderzoeken richten zich op de
rechtvaardigingg van rechterlijke beslissingen. MacCormick en Summers kijken
zowell naar de globale structuur van een motivering als naar de structuur van
interpretatievee beslissingen die deel uitmaken van de motivering.105 Snijders
beperktt zich tot het laatste type beslissingen. Beide onderzoeken verschaffen
inzichtt in de vorm waarin complexe argumentatie zich in motiveringen kan
voordoen. .
1055 Kortheidshalve worden hier alleen MacCormick en Summers genoemd, hoewel Michele
Taruffoo mede-auteur is van een van de hoofdstukken waar naar verwezen wordt.
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5.3.11 De globale structuur van de motivering
Inn InterpretingStatutes (1991) wordt verslag gedaan van een rechtsvergelijkend
onderzoekk naar juridische interpretatiemethoden. Aan de hand van rechterlijkee uitspraken uit negen landen die bij het onderzoek waren betrokken,
wordtt onder andere nagegaan welke argumentatieve structuren er in rechterlijkee uitspraken worden toegepast. Door de belangrijkste elementen uit de
motiveringenn met elkaar te vergelijken, proberen de onderzoekers meer inzicht
tee krijgen in de manier waarop (interpretatieve) beslissingen worden gerechtvaardigd.. Soorten complexe argumentatie komen aan de orde bij de behandelingg van de globale structuren van rechterlijke uitspraken en bij de analyse van
patronenn in de rechtvaardiging van (interpretatieve) beslissingen.
Mett de structuur van de rechterlijke uitspraak bedoelen MacCormick en
Summerss e.a. (1991: 490) de ordening van de rechtvaardigende elementen
inn de uitspraak en de manier waarop deze elementen zich tot elkaar verhouden.. Die elementen bestaan onder andere uit de feiten, de wettekst en argumentenn die worden aangevoerd voor de conclusie(s). In veel landen houdt het
wettelijkee motiveringsvereiste niet meer in dan dat de relevante feiten en
rechtsregelss in de uitspraak moeten worden genoemd. Een poging om de
stappenn te expliciteren die de beslissing verbinden met de rechtsregel, wordt
niett verlangd. In het rechtsvergelijkend onderzoek is echter vastgesteld dat
dee motiveringen in de praktijk vaak veel omvangrijker zijn dan formeel is
vereist.. Er zijn echter significante verschillen in de uitgebreidheid ofwel de
'macro-structuur'' van de motivering. MacCormick en Summers (1991:492495)) onderscheiden de volgende drie modellen.
Hett eerste model is het Simple subsumptive model De rechtvaardiging van
dee beslissing is daarin gereduceerd tot het schema van een juridisch syllogisme.. De rechter geeft de rechtsregel, de relevante feiten en de conclusie.
Binnenn dit model onderscheiden MacCormick en Summers twee varianten.
Inn de eerste variant worden niet alle elementen van het syllogisme geëxpliciteerd;; er wordt bijvoorbeeld alleen impliciet gerefereerd aan de rechtsregel.
Daarnaastt is er de variant, het zogenaamde uitgebreide basis-syllogisme,
waarinn meer dan twee premissen een rol spelen.
Hett tweede model is het Complex of sophisticated subsumption model
Daarinn wordt de uiteindelijke beslissing gepresenteerd als een deductieve
gevolgtrekkingg die logisch uit de premissen voortvloeit, maar de premissen
zijnn complex aangezien ze op hun beurt weer gerechtvaardigd worden door
'sub-premissen'.. In dit model maken MacCormick en Summers onderscheid
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tussenn het linear en het legt of a chair model of justification. In het linear model
bestaatt de rechtvaardiging uit een keten van deductieve passages en elk ervan
wordtt gerechtvaardigd door de voorgaande stap. In het legt of a chair model
wordtt elke conclusie ondersteund door meer argumenten die tot dezelfde
conclusiee leiden. In veel gevallen is de rechtvaardiging een combinatie van
dezee twee varianten.
Hett derde model is dat van de discursive alternative justification. In dit
modell wordt de uitspraak niet gepresenteerd als een logische consequentie
vann gegeven premissen, maar als het resultaat van juridische keuzen op grond
vann argumenten en voorrangsregels. Kenmerkend voor dit type rechtvaardigingg is dat voor alle discutabele kwesties de elkaar tegensprekende argumenten
wordenn bediscussieerd, dat mogelijke alternatieven bekend worden gemaakt
enn dat er openlijk en beargumenteerd wordt gekozen.
5.3-22 De structuur van de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen

Uitt het rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat ook de rechtvaardiging van
interpretatievee beslissingen vaak volgens vaste patronen verloopt. MacCormickk en Summers signaleren een drietal basispatronen.
Hett eerste basispatroon bestaat uit enkelvoudige argumentatie ^singleargument'argument'pattern of justification} waarin één argument een voldoende recht
vaardigingg is voor de interpretatie van een rechtsregel. De rechter voert één
belangrijkk argument als de enige of primaire rechtvaardiging van de beslissing
aan.. Eventuele andere argumenten worden als een soort opvulling naar voren
gebracht.. In bepaalde rechtssystemen volstaat enkelvoudige argumentatie en
iss het niet nodig om argumentatie die pleit voor een andere interpretatie aan
dee orde te stellen. Contra-argumentatie die naar voren is gebracht kan dan
terzijdee worden geschoven en hoeft niet expliciet verworpen te worden.
Naastt deze enkelvoudige argumentatie bespreken MacCormick en Summerss twee typen complexe argumentatie. Zij geven een aantal overwegingen
diee de rechter kan hebben om in plaats van enkelvoudige argumentatie,
complexee argumentatie aan te voeren. Die overwegingen hebben betrekking
opp de explicatiefunctie van de motiveringg en weerspiegelen de verschillende
soortenn publiek tot wie de rechter zich in zijn uitspraak richt. Dat zijn allereerstt de direct betrokkenen of de procesvertegenwoordigers. MacCormick en
Summerss noemen in dit verband bijvoorbeeld de behoefte van de rechter om
eenn rechtvaardiging te geven die evenredig is aan de last die op de schouders
rustt van de verliezende partij en de noodzaak om de in het ongelijkgestelde
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partijj volledig duidelijk te maken wat tegen zijn interpretatie van het recht
pleit.. Daarnaast noemen zij overwegingen die betrekking hebben op betrokkenenn in ruime zin of'de maatschappij'. Overwegingen die in dat verband een
roll kunnen spelen zijn 'het sociale belang van het geschil dat moet worden
opgelost',, 'de wens om tegemoet te komen aan de bezorgdheid dat de rechter
zijnn bevoegdheden tebuiten zou gaan' en politieke of constitutionele overwegingen.. De rechtbank wil bijvoorbeeld duidelijk maken dat zijn beslissing niet
iss gebaseerd op partijdige voorkeuren, maar op sterke, juridische gronden.
Daarnaastt kunnen institutionele overwegingen een rol spelen en kan de
rechterr willen voorkomen of ontmoedigen dat de in het ongelijk gestelde
partijj in beroep gaat. In ieder geval komt het er op neer dat de rechter anticipeertt op twijfel die bij anderen kan bestaan over de rechtvaardigende kracht
vann enkelvoudige argumentatie.
Hett tweede basispatroon is een complexe vorm van argumentatie die
wordtt aangeduid als de cumulatieve rechtvaardiging ('Cumulative'pattern of
justification).justification). In dit type rechtvaardiging worden verschillende belangrijke
argumentenn naar voren gebracht die allemaal in de richting van dezelfde
interpretatievee conclusie wijzen. Een argument waarin een beroep wordt
gedaann op de 'alledaagse' of 'technische' betekenis van een woord, wordt
versterktt door daarnaast bijvoorbeeld analogie-argumentatie of een argument
waarinn een beroep wordt gedaan op het doel van de wet aan te voeren. Een
anderee complexe vorm van argumentatie wordt naar voren gebracht als
argumentatiee die betrekking heeft op de 'alledaagse' of'technische' betekenis
niett levensvatbaar is, maar in plaats daarvan een aantal andere typen argumentenn worden aangevoerd om vaag of onduidelijk taalgebruik te verhelderen.
Binnenn het basispatroon van de cumulatieve rechtvaardiging worden twee
variantenn genoemd. In de eerste plaats coinciding arguments, waarin een aantal
wederzijdss onafhankelijke argumenten dezelfde conclusie rechtvaardigen. In
dee tweede plaats cumulating arguments, waarin de argumentatieve kracht van
hett geheel veel groter is dan de optelsom van de delen.
Hett derde basispatroon 'Conflict settling'pattern ofjustification is eveneens
eenn vorm van complexe argumentatie. Het uitgangspunt daarbij is dat er voor
verschillendee interpretaties argumenten naar voren zijn gebracht, dat die
argumentenn worden bediscussieerd en dat het verschil van mening over de
interpretatiess wordt opgelost in de uitspraak, MacCormick en Summers
(1991:: 527) beschouwen complexe argumentatie die wordt aangevoerd om
strijdigee interpretaties te ondersteunen als conflicterende interpretaties en
argumentenn van het eerste niveau {conflicting'first-order'interpretations and
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arguments).arguments). De vraag hoe zo'n verschil van mening over interpretaties m
wordenn opgelost, situeren zij op het tweede niveau. Bij het oplossen van dit
verschill van mening kan een aantal verschillende methoden van beslissen
wordenn toegepast.
Wanneerr twee of meer argumenten conflicteren, of zelfs met elkaar in
strijdd zijn, kan een argument om de volgende redenen de voorkeur verdienen
bovenn een ander argument.
Inn de eerste plaats kan bij nadere analyse blijken dat het andere argument
nietniet van toepassingïs. Dit is bijvoorbeeld het geval als blijkt dat een argument
datt op het eerste gezicht begrijpelijk en niet-ambigu lijkt, bij nader inzien
tochh syntactisch of semantisch ambigu is.
Inn de tweede plaats kan het andere argument verworpen worden omdat het
dee argumentatieve kracht die het op het eerste gezicht had, verliest door een
overheersendd argument. Een voorbeeld hiervan doet zich voor wanneer een
argumentt waarmee een beroep wordt gedaan op de alledaagse betekenis van
eenn woord aan kracht verliest omdat op grond van een contextueel-harmonisatieargumentt duidelijk kan worden gemaakt dat de wetgever het woord
eerderr in een specifieke dan een algemene betekenis heeft bedoeld.
Inn de derde plaats kan het andere argument ondergeschikt zijn en terzijde
geschovengeschoven worden ingevolge een algemene (voorrangs)regel of een maxime d
prioriteitt heeft. Dit is het geval als in een rechtssysteem een algemene regel
iss opgenomen die voorschrijft hoe een bepaald geschil moet worden opgelost,
bijvoorbeeldd dat een interpretatie die op een bindend precedent is gebaseerd
altijdd voorrang heeft op interpretaties die op andere argumenten zijn gebaseerd. .
Inn de vierde plaats kan blijken dat het ene argument niet opweegttegen het
andere.. Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin de argumentatie die de
ondersteuningg vormt voor het ene argument, minder sterk is dan de argumentatiee die het andere argument ondersteunt. MacCormick en Summers zijn
vann oordeel dat alleen in dit laatste geval argumenten echt tegen elkaar
wordenn afgewogen.

MacCormickk en Summers stellen vast dat de globale structuur van de motiveringg enkelvoudig (Simple subsumptive model) of complex {Complex or sophisticatedsubsumptioncatedsubsumption of discursive alternativejustification) kan zijn sa
Dezelfdee typen structuren, hoewel anders genoemd, worden onderscheiden
inn de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen. Ook hier kan de
rechtvaardigingg uit enkelvoudige argumentatie (Single-argument pattern of
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jusitification)jusitification) bestaan of uit complexe argumentatie (Cumulative pattern of
justificationjustification en Conflict settling pattern of justification).
Hett dialogische karakter van de argumentatie voor interpretatieve beslissingenn komt het duidelijkst tot uitdrukking in het 'Conflict settling7pattern
ofof justification. Hoewel MacCormick en Summers (1991: 528) aangeven dat
ditt type argumentatie nog verder zou moeten worden uitgewerkt, laten zij al
well zien hoe het dialogische karakter van argumentatie tot uitdrukking kan
wordenn gebracht. In hoofdstuk 9 zal worden nagegaan op welke manier het
'Conflict'Conflict settling* pattern of justification een gedetailleerder kader voor de
analysee van complexe argumentatie kan vormen.
5.3.33 Interpretatieve beslissingen in civielrechtelijke uitspraken
Inn Rechtsvinding door de burgerlijke rechter(1978) wordt door Snijders verslag
gedaann van een empirisch onderzoek naar de rechtsvinding van de burgerlijke
rechterr in Nederland.106 Aan de hand van kwantitatief rechtspraakonderzoek
probeertt Snijders vast te stellen welke 'argumentatiefactoren', die hij ook wel
typenn argumenten en typen argumentatiefactoren noemt, door de rechter
wordenn gebruikt. Hij onderscheidt 15 argumentatiefactoren, die onder andere
betrekkingg hebben op de tekst van de wet, de wetsgeschiedenis, het doel van
dee wet en het systeem van de wet. Het doel van zijn onderzoek is na te gaan
off er een rangorde van argumentatiefactoren is en vast te stelen in welke mate
err sprake is van alternatieve legitimatie van rechterlijke beslissingen. Onder
argumentatiee verstaat Snijders (1978:15) 'al datgene wat de rechter aanvoert
terr verdediging of ter verkrijging van zijn beslissing met uitzondering van de
feitenn waarop hij zich beroept en het recht dat hij poneert'.107 Dit houdt in
1066 Zie voor eveneens belangrijk, maar minder recent onderzoek naar rechtsvinding in de
praktijkk Fockema Andreae (1904) en Polak (1953).
1077 Snijders geeft een verduidelijking aan de hand van de zaak Lindebaum/Cohen (HR 31
januarii 1919,^1919,161): 'Als^/Vnoemt de HR "de daad van hem die tot eigen baat,
doorr giften en beloften den bediende van een concurrent overhaalt de beroepsgeheimen
vann zijn meester aan dezen afhandig te maken en aan hem zelven te openbaren". Als recht
poneertt ons hoogste rechtscollege "dat onder een onrechtmatige daad is te verstaan een
handelenn of nalaten, dat óf inbreuk maakt op een anders recht, ófin strijd is met des daders
rechtsplicht,, óf indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid,
welkee in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon ofgoed,
terwijll hij, door wiens schuld tengevolge dier daad aan een ander schade wordt toegebracht,
tott vergoeding daarvan is verplicht". Als argumenten vermeldt de Hoge Raad an. 1401
BW,, "de bewoordingen waarin het [artikel] is vervat" en "de geschiedenis zijnerwordingV
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datt Snijders zich in zijn onderzoek richt op de rechtvaardiging van interpretatievee kwesties.
Inn deze studie naar complexe argumentatie gaat het niet zozeer om de
kwantitatievee resultaten van het onderzoek, die stammen immers uit 1978
enn zijn wellicht verouderd, als wel om de vormen van complexiteit die zich
kunnenn voordoen.
Snijderss (1978: 99) stelt zich onder andere de vraag: 'welke argumenten gaan
geregeldd hand in hand?' of, anders geformuleerd, welke relaties zijn er tussen
argumentenn onderling. Voor de mate van samenhang tussen twee typen
argumentenn wordt in de eerste plaats gekeken naar de correlatie tussen typen
argumentenn en in de tweede plaats naar de verhouding tussen het aantal
uitsprakenn waarin beide argumenten voorkomen en het aantal uitspraken
waarinn één van beide voorkomen. Er blijkt geen algemeen argumentatiepatroonn te ontdekken. Geen enkel paar argumenten komt exclusief in een vaste
combinatiee voor. De hoogste correlaties hebben betrekking op de wet en
typischee uitlegfactoren als de tekst, de geschiedenis, het doelen het systeem van
dee wet. Uiteindelijk blijkt er de hoogste correlatie te bestaan tussen argumentatiee die aan de wettekst is ontleend en argumentatie die aan de wetshistorie
iss ondeend. Snijders besteedt geen aandacht aan de structurele samenhang
tussenn de typen argumenten die ter rechtvaardiging van de beslissing worden
aangevoerd. .
Naastt argumentatie waarin verschillende typen argumenten worden aangevoerd,, onderzoekt Snijders argumentatie waarin argumenten tegen elkaar
moetenn worden afgewogen. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen alternatievee argumentatie en collisie van argumentatiefactoren.
AlternatieveAlternatieve argumentatie
Alternatievee argumentatie of legitimatie houdt in dat de Hoge Raad of de
gerechtshovenn argumenten naar voren brengen die tegen het door hen verdedigdee standpunt pleiten. Er is bijvoorbeeld sprake van alternatieve argumentatiee wanneer in een uitspraak belangen expliciet tegen elkaar worden
afgewogenn of wanneer expliciet een keus wordt gemaakt tussen verschillende
wetstekstuelee interpretaties. Kenmerkend voor alternatieve argumentatie is
datt er altijd slechts één argumentatiefactor aan de orde is, zoals het belang of
dee wettekst. Snijders gaat na of de Hoge Raad en de gerechtshoven alternatievee argumentatie (legitimatie) geven voor beslissingen.
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Crombagg en anderen (1977:11) beweren dat de Nederlandse rechters zelden
eenn alternatieve legitimatie geven omdat dit type argumentatie ten koste gaat
vann de wervingskracht en er geen goede methodologie is.108 Snijders stelt vast
datt alternatieve legitimatie plaatsvindt in een 'niet verwaarloosbaar' aantal
uitspraken.. Het feit dat alternatieve argumentatie niet echt vaak voorkomt,
verklaartt hij als volgt:
Vooreerstt kan men stellen dat de Hoge Raad praktisch nooit de behoefte gevoelt
omm onbelangrijke uitspraken alternatief te legitimeren. Naar gelang het belang
vann de uitspraak toeneemt, vindt er eerder alternatieve legitimatie plaats (...) Een
tweedee reden om niet alternatief te legitimeren zou kunnen zijn dat de pro's en
contra'ss inzake een bepaalde beslissing genoegzaam bekend zijn uit de processtukken. .
Uitt de jurisprudentie leidt Snijders af dat de rechter niet alleen een alternatievee legitimatie geeft wanneer het belang van de zaak groot is of de zaak controversieell is. Ook als de rechter wil aangeven dat de beslissing zeer moeilijk voor
hemm is geweest, kan hij met alternatieve argumentatie aangeven dat de argumentenn contra zwaar hebben gewogen. Voor alle betrokkenen is zo'n motiveringg volgens Snijders veel bevredigender dan een eenzijdig betoog pro de
beslissing.109 9
Uitt het onderzoekk blijkt dat 31 van de 576 uitspraken van de Hoge Raad
eenn alternatieve motivering bevatten en dat 13 vann de 538 uitspraken van
Gerechtshovenn alternatieve legitimatie bevatten. Opmerkelijk is dat in een
relatieff groot aantal gevallen heel moeilijk of niet kon worden vastgesteld of
err sprake was van een alternatieve legitimatie. Van de 576 uitspraken van de
1088 In dit verband verwijzen Crombag e.a. naar de rechtswetenschap 'waarin het goed gebruik
iss een betoog, dat alleen de argumenten opsomt die pleiten vóór de juistheid van een
bepaaldee regel, constructie of interpretatie als onaf te beschouwen. Het komt zelden voor,
datt in de wetenschap een standpunt verdedigd wordt zonder dat men uitvoerig ingaat
opp een mogelijke alternatieve gedachtengang en de argumenten die daarvoor aangevoerd
kunnenn worden. Een motivering voor de keuze van het ene standpunt houdt noodzakelijkerwijzee een uiteenzetting in van de redenen waarom het andere standpunt verworpen
wordt'(1977:11). .
1099 Als een species-type van het genus alternatieve legitimatie noemt Snijders de door Ter
Heidee (1965: 32) beschreven 'methode van geval-uideg door "hypothese-informatie":
hett zoeken naar die handeling die past in het gegeven geval, uitgaande van verschillende
oplossingenn die naar hun gevolgen worden vergeleken. Welk gevolg is het meest wenselijk
inn verband met de belangen die bij de verschillende oplossingen zijn betrokken'.
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Hogee Raad bestond over 33 gevallen twijfel en van de 538 uitspraken van
Gerechtshovenn werd over 32 gevallen getwijfeld. Bovendien bleek de betrouwbaarheidd van het gemeten verschijnsel alternatieve argumentatie laag.110
Snijderss geeft hier geen duidelijke verklaring voor. Twee verklaringen liggen
mijnss inziens voor de hand. In de eerste plaats is het begrip 'alternatieve
argumentatie'' niet precies genoeg gedefinieerd, waardoor het mogelijk is dat
alternatievee argumentatie niet als zodanig wordt herkend. In de tweede plaats
iss het mogelijk dat alternatieve argumentatie in rechterlijke uitspraken niet
duidelijkk wordt gepresenteerd, waardoor moeilijk beoordeeld kan worden of
err alternatieve of een andere vorm van complexe argumentatie wordt aangevoerd. .
CollisieCollisie van argumentatiefactoren
Inn het geval van collisie van argumentatiefactoren is er, anders dan bij alternatievetieve argumentatie, altijd sprake van meer argumentatiefactoren. Wanneer
dee rechter geconfronteerd wordt met verschillende argumentatiefactoren die
inn de richting van verschillende beslissingen wijzen, zal hij die botsingen
moetenn oplossen. Hij moet bijvoorbeeld beslissen of de tekst van de wet
bovenn de wetsgeschiedenis gaat.
Gegevenn de 15 argumentatiefactoren die Snijders in zijn onderzoek
onderscheidt,, is het aantal botsingsmogelijkheden tussen twee factoren vast
tee stellen op 105.111 Uit het onderzoek blijkt echter dat het weinig voorkomt
datt de rechter een collisie tussen argumenten vermeldt en oplost. Dit gebeurt
slechtss in 27 uitspraken van de Hoge Raad en in 9 van de gerechtshoven. De
analysee van de 27 gevallen van collisie in uitspraken van de Hoge Raad levert
geenn systeem van (impliciete) rechtsvindingsregels of vaste rangorde van

1100 De gevonden betrouwbaarheidswaarde is niet significant. In het betrouwbaarheidsonderzoekk bij 80 uitspraken van de Hoge Raad achtten drie beoordelaars (codeurs) het 79 x
niett 'zeker' of er alternatieve argumentatie aanwezig was, één beoordelaar was 1 x van
meningg dat er 'zeker' alternatieve argumentatie aanwezig was terwijl in dat geval twee
anderenn niet 'zeker' waren. Bij 80 uitspraken van de gerechtshoven achtten drie beoordelaarss (codeurs) het 78 x niet 'zeker' of er alternatieve argumentatie aanwezig was, één
beoordelaarr was 2 x van mening dat er 'zeker' alternatieve argumentatie aanwezig was
terwijll in beide gevallen twee anderen niet 'zeker' waren.
1111 Snijders (1978: 115) geeft aan dat er in de praktijk ook botsingen tussen drie of meer
factorenn mogelijk zijn. Bij vier factoren gaat het al om 1365 mogelijke groepen waarbinnenn collisies kunnen voorkomen, dus 9555 botsingsmogelijkheden.
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argumentatiefactorenn op. Wel blijkt de collisie zich bij bepaalde argumentatiefactorenn voor te doen. De volgende collisiegevallen kwamen drie keer ofvaker
voor:: wet(tekst) versus wetshistorie (6), wet(tekst) versus utiliteit (5), wetshistoriee versus utiliteit (3), wet versus redelijke wetstoepassing (3), wet(tekst)
versuss de strekking van de wet (3). Snijders stelt vast dat er geen enkele keer
eenn inconsequentie was aan te wijzen in de wijze waarop de Hoge Raad de
betrokkenn collisies van argumentatiefactoren oploste. Hij verbindt daaraan
dee conclusie dat de rechter niet, zoals wel wordt beweerd, zonder meer elk
argumentt aanvoert dat zijn beslissing ondersteunt.
Uitt het onderzoek van Snijders blijkt dat interpretatieve beslissingen ook in
Nederlandd gerechtvaardigd kunnen worden door een samenstel van argumenten.. Complexe argumentatie waarin de rechter zich op meer argumentatiefactorenn beroept, komt overeen met het Cumulative pattern of justification dat
wordtt onderscheiden door MacCormick en Summers. Een Conflict settling
patternpattern ofjustification komt, hoewel niet veelvuldig, in Nederlandse uitspraken
voorr in de vorm van 'alternatieve argumentatie' en 'collisie van argumentatiefactoren'.. Met deze twee typen complexe argumentatie wordt aangegeven
welkee tegenwerpingen deel uit kunnen maken van de argumentatie van de
rechter. .

5.44 Conclusie
Dee elementen die in de rechtstheorie in de motivering van rechterlijke beslissingenn onderscheiden worden, hebben twee functies. In de eerste plaats
dienenn zij als normatief model voor een aanvaardbare motivering van interpretatievee beslissingen. In de tweede plaats kunnen ze dienen om de motivering
achteraff te analyseren en te beoordelen. Rechtstheoretici leggen de nadruk op
dee eerste functie. Het gaat daarbij vooral om de aanvaardbaarheid van de
externee rechtvaardiging van beslissingen. De interne rechtvaardiging, argumentatiee op het eerste niveau, bestaat uit juridisch aanvaarde interpretatiemethodenn en afleidingsregels. De (niet-juridische) argumentatie waarmee de
keuss voor een bepaalde interpretatiemethode vervolgens extern wordt gerechtvaardigd,, wordt als argumentatie op het tweede niveau beschouwd. De
basisstructuurr van de rechtvaardiging van een interpretatieve beslissing kan
alss volgt worden weergeven:
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Hett onderscheid tussen argumentatie op het eerste niveau en argumentatie
opp het tweede niveau heeft vooral betrekking op het type argumenten waarmeee standpunten en substandpunten gerechtvaardigd worden: juridische of
niet-juridischee argumenten. Ter rechtvaardiging van de interpretatie van
feitenn en rechtsregels kan zowel op het eerste als op het tweede niveau complexee argumentatie worden aangevoerd. Aarnio, Alexy en Peczenik maken een
globaall onderscheid tussen onafhankelijke en afhankelijke argumentatie en
argumentatiee voor argumentatie {regressive argument structure). Deze vormen
vann complexe argumentatie komen overeen met de pragma-dialectische
basisvormenn van complexe argumentatie: meervoudig, nevenschikend en
onderschikkendd (zie hoofdstuk 4). Alle drie de besproken auteurs benadrukkenn dat de afweging van pro- en contra-argumenten een belangrijk onderdeel

RechtswetenschappelijkeRechtswetenschappelijke benaderingen van complexe argum
vormtt van de rechtvaardiging van een interpretatieve beslissing. Hoe die
afwegingg tot uitdrukking komt in de argumentatiestructuur, wordt niet
uitgewerkt. .
MacCormickk en Summers en Snijders onderscheiden in hun empirische
onderzoekk een aantal argumentatiestructuren waarmee wordt geprobeerd
inzichtt te geven in de argumenten die voor een interpretatieve beslissing tegen
elkaarr worden afgewogen. Het onderscheid dat Snijders maakt tussen alternatievee argumentatie en collisies van argumentatiefactoren heeft vooral betrekkingg op de inhoud van die argumenten. Met het conflict settling pattern of
justificationjustification geven MacCormick en Summers een aanzet tot het laten zien op
welkee gronden een afweging tussen pro- of contra-argumenten kan worden
beslecht. .
MacCormickk en Summers behandelen eveneens vormen van complexe
argumentatiee in rechterlijke uitspraken waarin geen interpretatieve beslissing
hoeftt te worden genomen. In deze zogenaamde easy cases geeft de rechter de
rechtsregel,, de relevante feiten en de conclusie. De structuur van dit type
beslissingg kan als volgt worden weergeven:

Figuurr 5.2
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Inn de rechtvaardiging van 'eenvoudige' beslissingen onderscheiden MacCormickk en Summers complex or sophisticatedsubsumption en discursive alternative
justification.justification. Beide vormen van complexe argumentatie komen in principe
overeenn met de vormen van complexe argumentatie die kunnen worden
aangevoerdd voor interpretatieve beslissingen.
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Dee omschrijvingen van de argumentatiestructuren die in de empirisch
georiënteerdee onderzoeken worden onderscheiden, geven geen aanleiding om
dee pragma-dialectische basisvormen van complexe argumentatie uit te breiden.. Duidelijk is geworden hoe contra-argumenten een rol kunnen spelen in
dee rechtvaardiging van een beslissing, maar het is nog niet precies duidelijk
opp welke manier die contra-argumenten deel uit maken van de argumentatiestructuurr en hoe die argumenten kunnen worden gereconstrueerd. In het
vervolgg van deze studie zal aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak
wordenn nagegaan hoe de pragma-dialectische basisvormen van complexe
argumentatiee als uitgangspunt kunnen dienen om de argumentatiestructuren
diee in de rechtstheorie worden onderscheiden te reconstrueren.

Deell 2

Dee reconstructie van de
samenhangg tussen overwegingen
Inn het eerste deel van deze studie is aangegeven dat onduidelijkheid over de
relatiee tussen de argumenten waarmee een rechterlijke beslissing wordt
gerechtvaardigd,, gevolgen kan hebben voor de begrijpelijkheid en de aanvaardbaarheidd van die beslissing. Om problemen die bij het achterhalen van
dee relatie tussen argumenten kunnen optreden op een verantwoorde manier
tee analyseren en beoordelen, is aan de hand van het pragma-dialectische
discussiemodell nagegaan welke taalhandelingen die in een vonnis worden
uitgevoerdd bij de analyse moeten worden betrokken. In de motiveringsklachtenn die tegen die taalhandelingen kunnen worden opgeworpen, kunnen
problemenn met betrekking tot het achterhalen van de samenhang tussen
argumentenn weliswaar expliciet aan de orde worden gesteld, maar de klachten
gevenn geen systematisch inzicht in de problemen die zich kunnen voordoen
enn waardoor ze worden veroorzaakt. Dat komt onder meer doordat onduidelijkheidd over de relatie tussen argumenten lang niet altijd in een motiveringsklachtt resulteert. Bovendien is niet duidelijk welke vormen van complexe
argumentatiee onderscheiden moeten worden. Omdat zowel in de argumentatietheoretischee als in de rechtstheoretische literatuur onderscheidingen tussen
typenn complexe argumentatie worden behandeld, is op basis daarvan nagegaan
welkee onderscheidingen het uitgangspunt kunnen vormen voor het vervolg
vann deze studie.
Inn het volgende deel wordt ingegaan op de reconstructie van complexe
argumentatiee en de aanwijzingen die daarbij behulpzaam kunnen zijn. In
hoofdstukk 6 worden aanwijzingen voor de reconstructie van de relatie tussen
overwegingenn ontleend aan de structuur van de rechtsregel. In hoofdstuk 7
wordenn pragma-dialectische aanwijzingen behandeld die bruikbaar zijn om
dee relatie tussen overwegingen te achterhalen. In hoofdstuk 8 wordt nagegaan
inn hoeverre deze aanwijzingen bruikbaar zijn voor de reconstructie van
overwegingenn ten overvloede. De reconstructie van complexe argumentatie
diee wordt aangevoerd voor de interpretatie van een rechtsregel komt aan de
ordee in hoofdstuk 9.
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6.11 Inleiding
Inn eenvoudige gevallen, of wat Drion (1973: 61) 'gewone' gevallen noemt,
wordtt de motivering van een rechterlijke beslissing voor een belangrijk deel
bepaaldd door een of meer rechtsregels die volgens de rechter op een concreet
gevall van toepassing zijn. In die regel(s) wordt aangegeven welke juridische
overwegingenn of rechtsgronden moeten worden aangevoerd om te kunnen
concluderenn dat een bepaald rechtsgevolg kan intreden. Dat betekent dat de
inhoudd en de structuur van de argumenten waarmee de rechter zijn standpunt
rechtstreekss ondersteunt in principe worden voorgeschreven door de toepasselijkee rechtsregel(s). De juridische overwegingen moeten vervolgens worden
ondersteundd met feitelijke overwegingen.
Alss de rechter de juridische overwegingen niet expliciet noemt en de relatie
tussenn de argumenten die de beslissing rechtstreeks ondersteunen niet direct
achterhaaldd kan worden, kan de structuur van een rechtsregel aanwijzingen
biedenn voor de reconstructie van de argumentatiestructuur. Het uitgangspunt
daarbijj is dat de formulering van de rechtsregel niet ambigu is en dat daaruit
duidelijkk blijkt wat de relatie is tussen de voorwaarden die tot een bepaald
rechtsgevolgg kunnen leiden. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke verbale
aanwijzingenn er zijn voor de structuur van de regel en hoe die structuur
vervolgenss een indicatie kan zijn voor een verantwoorde reconstructie van de
relatiee tussen de argumenten die het standpunt rechtvaardigen.
Uitt de jurisprudentie blijkt dat de interpretatie van de structuur van
rechtsregelss soms problematisch is. Een verschil van mening over de interpretatiee van de structuur van een regel kan aanleiding zijn voor een procespartij
omm in hoger beroep te gaan. Nagegaan zal worden welke oorzaken aan die
verschillenn van mening ten grondslag liggen en hoe die verschillen van mening
wordenn opgelost.
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Inn 6.2 wordt aangegeven uit welke elementen een rechtsregel is opgebouwd
enn hoe de relatie tussen die elementen kan worden gekarakteriseerd. Vervolgenss wordt in 6.3 nagegaan welke consequenties de structuur van de rechtsregell heeft voor de reconstructie van de argumentatiestructuur van de motivering.. Tot slot wordt in 6.4 een analyse gegeven van een aantal gevallen waarin
dee structuur van de rechtsregel onduidelijk is en de rechter een interpretatieve
beslissingg moet nemen over de structuur van de rechtsregel.

6.22 De structuur van rechtsnormzinnen
Inn normatieve rechtsregels zoals die zijn opgenomen in de wet, wordt tot
uitdrukkingg gebracht aan welke voorwaarden voldaan moet zijn wil een
bepaaldd rechtsgevolg kunnen intreden. De elementen waaruit de voorwaarden
enn het rechtsgevolg kunnen zijn opgebouwd, omvatten (norm)conditie(s)
waarmeee een omschrijving wordt gegeven van een rechtsfeit en een rechtsgevolgbepalingg die bestaat uit een modus van behoren (normoperator), een
persoonn (normsubject), gedrag (normobjectomschrijving) en een aanduiding
vann plaats en tijd.112 Normatieve rechtsregels kunnen met behulp van dit
modell als volgt worden ge(her)formuleerd113:
'' indien rechtsfeitomschrijving (normcondities), dan rechtsgevolgbepaling (normsubject,, normoperator, normobjectomschrijving en aanduiding van plaats en tijd)'

Rechtsfeitomschrijvingenn bestaan vaak uit twee of meer normcondities die
cumulatiefcumulatief'of alternatie/kunnen samenhangen. Een cumulatieve opsomming
houdtt in dat de normconditie-omschrijvingen in een en...en -relatie tot elkaar
staan,, zoals in art. 6 van de Auteurswet:

1122 Zie bijvoorbeeld Ruiter (1987: 45).
1133 Hoewel rechtsregels in principe in deze vorm kunnen worden gereconstrueerd, moet
rekeningg gehouden worden met een aantal complicaties. De conditionele structuur van
eenn rechtsregel bijvoorbeeld wordt niet altijd expliciet tot uitdrukking gebracht. De
rechtsnormm is soms niet als een eenheid gepresenteerd, maar kan verspreid zijn over
meerderee leden van een rechtsregel of over een aantal rechtsregels. Bovendien worden
voorwaardenn soms negatief geformuleerd. Ook komt het voor dat toepassingsvoorwaarden
opgenomenn zijn in de formulering van het rechtsgevolg m.b.v. betrekkelijke voornaamwoordenn die, daten welke (zie Brouwer (1990: 58). Van der Tol (1996: 270-286)
behandeltt een groot aantal analyseproblemen die door deze complicaties kunnen ontstaan.
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Indienn een werk is tot stand gebtacht naar het ontwerp van een ander en onder
dienss leiding en toezicht, wordt deze als de maker van dat werk aangemerkt.
O pp grond van een cumulatieve opsomming kan pas geconcludeerd worden
datt het rechtsfeit is vervuld en het rechtsgevolg intreedt, als alle normcondities
zijnn vervuld. Dat betekent dat wanneer de rechter beslist dat een rechtsregel
vann toepassing is waarin de voorwaarden cumulatief zijn opgesomd, dit een
aanwijzingg vormt om de argumentatie als nevenschikkend te reconstrueren.

Figuurr 6.1
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Inn een alternatieve opsomming van normcondities staan de normconditieomschrijvingenn in een of-relatie tot elkaar. Een alternatieve opsomming wordt
bijvoorbeeldd gegeven in art. 1: 236, lid 1 BW:
1.. Een verleende handlichting kan door de rechtbank worden ingetrokken, indien
dee minderjarige daarvan misbruik maakt o/er een gegronde vrees bestaat dat hij
ditt zal doen. (curs. JP)
Wanneerr ten minste één van de normcondities in een alternatieve opsomming
iss vervuld, kan geconcludeerd worden dat het rechtsfeit is vervuld en dat het
rechtsgevolgg dus van toepassing is. Het is dus voldoende om ter ondersteuningg van de beslissing enkelvoudige argumentatie aan te voeren. Wanneer de
rechterr zijn motivering baseert op meer voorwaarden, vormt de alternatieve
samenhangg in de rechtsregel een aanwijzing om de argumentatie als meervoudigg te reconstrueren.
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Figuurr 6.2
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Omm vast te kunnen stellen welke consequenties de structuur van de rechtsregell heeft voor de structuur van de argumentatie, is niet alleen de samenhang
tussenn de normcondities van belang. Ook het limitatieve of enuntiatieve
karakterr van de opsomming speelt een belangrijke rol. Een limitatieve^opsommingg houdt in dat de reeks rechtsfeitomschrijvingen die in de regel wordt
gegeven,, uitputtend is. Het limitatieve karakter kan worden uitgedrukt door
woordenn zoals slechts, uitsluitend en alleen (zie Borman 1993: 101).114 De
opsommingg in 1: 299a, lid 4 BW bijvoorbeeld, is limitatief:
4.. De kinderrechter willigt het verzoek slechts in, indien hij dit in het belang van
dee minderjarige acht en hem genoegzaam is gebleken, dat de voogd niet bereid
iss zich van zijn bediening te doen ontslaan. Alsdan benoemt hij bij voorkeur
degenee wiens benoeming wordt verzocht tot voogd, mits deze bevoegd is tot
uitoefeningg van de voogdij, (curs. JP)
Dee voorwaarden in deze limitatieve opsomming zijn in principe de enige
voorwaardenn die vervuld moeten zijn om tot het rechtsgevolg te kunnen
concluderen.. Een enuntiatieve opsomming van voorwaarden houdt in dat de
rechtsfeitomschrijvingenn die in het artikel worden genoemd voorbeelden zijn
diee ter verduidelijking of ter verklaring dienen, zonder daarmee andere uit te

1144 In een noot bij HR 22 januari 1965, NJ 1965, 131 stelt G.J. Scholten: 'Ook het
"voorzover"" (en niet: "indien") in art. 1412 lid 2 sinds 1884 wijst op limitatieve opsomming,, passende bij art. 261 Sr. Trouwens ook 261 Sr. spreekt van "voorzover" en niet
vann "indien"'.
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sluiten.. Dat betekent dat het rechtsgevolg kan intreden als aan de voorwaardenn is voldaan die in het artikel worden opgesomd of als aan andere, niet in
hett artikel opgesomde, voorwaarden is voldaan. De opsomming kan worden
geïntroduceerdd met woorden als onder andere, bijvoorbeeld, zoals, met name
off onder meer.115 In art. 7: 678, lid 2 BW wordt een enuntiatieve opsomming
gegevenn van dringende redenen voor ontslag:
-- 1. Voor de werkgever worden als dringende redenen in de zin van lid 1 van
artikell 677 beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de
werknemer,, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan
gevergdd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
—— 2. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:
a.. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft
misleidd door het vertonen van valse ofvervalste getuigschriften, ofdeze opzettelijk
valsee inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomstt is geëindigd;
b.. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen
tott de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
c.. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander
liederlijkk gedrag. (...) (curs. JP)
Inn Aanwijzingen voorde regelgevingsx&Xt Borman (1993:101) dat het enuntiatievee karakter van een opsomming kan worden uitgedrukt met woorden in
iederieder geval tn ten minste. Een voorbeeld hiervan is art. 415a, lid 2 WvK:

1155 In een vonnis van het Kantongerecht Eindhoven 30 augustus 1990 (PRG 1994,4174)
noemtt de kantonrechter het woord 'kortom' als indicator van een enuntiatieve opsommingg van dit type: 'SWS doet een beroep op het bepaalde in art. 6 van de huurovereenkomst.. Deze bepaling geeft een opsomming van mogelijke veranderingen aan het
gehuurdee die niet door Berlo [de huurder] mogen worden aangebracht en eindigt met
dee woorden: '...kortom, iets te wijzigen onverschillig van welke aard.' Hoewel de redactie
vann deze bepaling de indruk wekt dat partijen slechts het oog hebben gehad op ingrepen
aann de buitenzijde van het gehuurde, zulks mede gelet op het - blijkens het woord
'kortom'' - enuntiatieve karakter van de opsomming is de kantonrechter van oordeel dat
dee slotwoorden van de geciteerde bepaling in voldoende mate duidelijk zijn om te
constaterenn dat het aan Berlo verboden is om zonder de schriftelijke toestemming van
SWSS wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen, ook als die niet slechts de buitenzijde
vann het gehuurde betreffen', (curs. JP).
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2.2. De geldelijke uitkering, waarop de schepeling recht heeft ingevolge het bepaaldee in de laatste volzin van het vorige lid neemt in ieder geval een einde zodra hij
passendee arbeid kan verkrijgen dan wel is teruggekeerd in of had kunnen terugkerenn naar een haven in het land waar hij thuishoort, (curs. JP)
Wanneerr echter de woorden in ieder geval oï ten minste niet aan de conditionelee bijzin voorafgaan (in ieder geval /ten minsteindien... dan...), maar volgen
naa 'indien' (indien in ieder geval /ten minste... dan...), heeft dat gevolgen voor
hett enuntiatieve karakter van de opsomming. In dit tweede type ('oneigenlijk')) enuntiatieve opsommingen kunnen alleen naast de in het wetsartikel
opgesomdee rechtsfeitomschrijvingen die binnen het bereik van in ieder
geval/tengeval/ten minste vallen, andere voorwaarden tot het rechtsgevolg leiden. Een
voorbeeldd van dit type enuntiatieve opsomming is de opsomming in art. 2:
19a,, lid 1 BW:
1.. Een in het handelsregister ingeschreven naamloze vennootschap, besloten
vennootschapp met beperkte aansprakelijkheid, coöperatie ofonderlinge waarborgmaatschappijj wordt door een beschikking van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken,, in welker gebied die rechtspersoon zijn woonplaats heeft, ontbonden,
indienn de Kamer is gebleken dat ten minste twee van de hiernavolgende omstandighedenn zich voordoen:
a.. de rechtspersoon...
b.. er staan gedurende ...
c.c. de rechtspersoon is ten minste (...)
d.. de rechtspersoon heeft ten minste (...) (curs. JP)
Hett onderkennen van het enuntiatieve karakter of het limitatieve karakter van
dee opsomming van voorwaarden is van belang voor de voorspelbaarheid van
zowell de inhoud als de omvang van de argumentatie die ter rechtvaardiging
vann het rechtsgevolg wordt aangevoerd. Afhankelijk van het limitatieve of
enuntiatievee karakter van de opsomming kan worden nagegaan of andere
argumentenn dan die in de rechtsregel worden opgesomd een rechtsgrond
kunnenn vormen voor de beslissing. Hoe die argumenten samenhangen, wordt
bepaaldd door de samenhang tussen de voorwaarden in de regel.
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6.33 Consequenties voor de reconstructie
Hett karakter van de opsomming en het type samenhang tussen of binnen de
rechtsfeitomschrijvingenn is, zoals hiervoor is gebleken, van invloed op de
structuurr van de argumentatie die in een rechterlijke uitspraak naar voren
wordtt gebracht. Daarom moet bij de reconstructie van de rechtsregel met deze
eigenschappenn rekening worden gehouden. O m die eigenschappen in de
reconstructiee van de regel tot uitdrukking te laten komen, moeten samengesteldee rechtsregels in principe als volgt worden ge(her)formuleerd:
'indien'indien rechtsfeitomschrijvingen (karakterisering opsomming en aard van de
samenhangg normcondities), dan rechtsgevolgbepaling (normsubject, normoperator,, normobjectomschrijving en aanduiding van plaats en tijd)'
Omdatt in zowel enuntiatieve als limitatieve opsommingen van rechtsfeitomschrijvingenn de samenhang tussen de normcondities cumulatief of alternatieff kan zijn, is een aantal combinaties van deze eigenschappen mogelijk. Deze
combinatiess kunnen verschillende consequenties hebben voor de structuur
vann de argumentatie in de motivering.
Bijj het eerste type ('eigenlijke') enuntiatieve opsommingen maakt het in
principee niet uit of de samenhang tussen de voorwaarden in de rechtsregel
cumulatieff of alternatief is. In art. 7:678, lid 2 BW, zoals weergegeven in 6.2,
wordtt een enuntiatieve opsomming van alternatieve voorwaarden gegeven.
Terr ondersteuning van het standpunt 'Er zijn dringende redenen voor ontslag'
kunnenn in de motivering zelfstandige argumenten naar voren zijn gebracht
diee niet zijn ontleend aan de voorwaarden die in het artikel worden opgesomd.. Als de samenhang tussen de voorwaarden in ('eigenlijke') enuntiatieve
opsommingenn cumulatiefis, kan het standpunt dat wordt verdedigd eveneens
ondersteundd zijn met argumenten die niet zijn ontleend aan de voorwaarden
inn het artikel. In beide gevallen geldt dat de relatie tussen die argumenten
nevenschikkendd of meervoudig kan zijn. De rechtsregel biedt echter geen
aanknopingspuntenn om uit te maken hoe de samenhang tussen de argumentenn moet worden gereconstrueerd.
Bijj het tweede type ('oneigenlijke') enuntiatieve opsommingen en bij
limitatievee opsommingen biedt de cumulatieve of alternatieve relatie tussen
dee voorwaarden meer aanknopingspunten voor de reconstructie van de
argumentatiestructuur.. In het volgende geef ik eerst voorbeelden van combinatiess van eigenschappen die in principe mogelijk zijn. Met een asterisk wordt
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aangegevenn dat het daarbij om 'oneigenlijke' enuntiatieve opsommingen gaat.
Voorr iedere combinatie zal ik vervolgens laten zien wat de consequentie is
voorr de structuur van de argumentatie in de motivering.
(1)) Limitatieve opsomming van cumulatieve normcondities:
UitsluitendUitsluitend (slechts/alleen) indien zenh dan ...
Bijvoorbeeldd art. 1: 231, lid 2 BW:
-2.. Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de herroeping in het
kennelijkk belang van de geadopteerde is, de rechter van de redelijkheid der
herroepingg overtuigd is, en het verzoek is ingediend niet eerder dan twee jaren
enn niet later dan vijfjaren na de dag, waarop de geadopteerde meerderjarig is
geworden. .
(2)) Limitatieve opsomming van alternatieve normcondities:
UitsluitendUitsluitend {slechts/alleen) indien a ofb dan ...
Bijvoorbeeldd art. 7: 603, lid 1 BW:
—1.. De bewaarnemer mag de zaak slechts gebruiken voor zover de bewaargever
daarvoorr toestemming heeft gegeven, of het gebruik nodig is om de zaak in
goedee staat te houden ofte brengen.
(3)) Enuntiatieve* opsomming van cumulatieve normcondities: Indien ten
minsteminste {in ieder/elk geval) a en b dan ...
Bijvoorbeeldd art. 1: 80d, lid 1 BW:
- 1 .. De in artikel 80c, onder c, bedoelde overeenkomst betreft ten minste de
verklaringg van beide partners dat hun geregistreerd partnerschap duurzaam
ontwrichtt is en dat zij het willen beëindigen. Voorts betreft de overeenkomst,
evenwell niet op straffe van nietigheid: (...)
(4)) Enuntiatieve opsomming van alternatieve normcondities: Indien ten
minsteminste {in ieder/elk geval) a ofb dan ...
Bijvoorbeeldd art. 8: 784, lid 1 BW:
1.. Teboekstelling is slechts mogelijk
-- van een in aanbouw zijnd binnenschip: indien het in Nederland in aanbouw
is; ;
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—— van een afgebouwd binnenschip: indien aan ten minste één der volgende
voorwaardenn is voldaan:
a.. dat de plaats, van waaruit de exploitatie van het schip gewoonlijk wordt
geleid,, in Nederland is gelegen;
b.. dat, wanneer de eigenaar van het schip een natuurlijke persoon is, deze
Nederlanderr is of zijn woonplaats in Nederland heeft;
c.. dat, wanneer de eigenaar van het schip een rechtspersoon of een vennootschap
is,, zijn zetel of de plaats van waaruit hij zijn bedrijf voornamelijk uitoefent, in
Nederlandd is gelegen, (...) (curs. JP)
AdAd (1): Limitatieve opsomming van cumulatieve normcondities
Alss de rechter zijn standpunt baseert op een regel waarin de voorwaarden
limitatieff zijn opgesomd en de samenhang tussen die voorwaarden cumulatief
is,, zoals in (1), dan moet de argumentatie die ter rechtvaardiging van beslissingg wordt aangevoerd als nevenschikkend worden gereconstrueerd. De
nevenschikkingg bestaat in principe uitsluitend uit de argumenten (hier: 1.1a
enn 1.1b) die in de rechtsregel worden geformuleerd.

Figuurr 6.3
11
1.1a a

1.1b b

Blijktt dat er daarnaast toch ook nog andere overwegingen worden aangevoerd,
dann vormen deze geen rechtstreekse ondersteuning van de beslissing en zijn
zee met het oog op hoger beroep in principe irrelevant. De ontkrachting van
dezee argumentatie in hoger beroep kan niet tot vernietiging van de beslissing
leiden. .
AdAd (2): Limitatieve opsomming van alternatieve normcondities
Iss de samenhang tussen de voorwaarden die limitatief worden opgesomd
alternatief,, zoals in (2), dan moet de argumentatie die in de rechterlijke
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uitspraakk wordt aangevoerd als enkelvoudig of als meervoudig worden gereconstrueerd;; het laatste gebeurt in figuur GA. In beide gevallen zijn de argumentenn ontleend aan de voorwaarden die in de rechtsregel worden genoemd.

Figuurr 6.4

//

'

\

1.11

1.2

Ookk hier geldt dat wanneer er daarnaast andere overwegingen worden aangevoerd,, deze of irrelevant zijn of niet als argument moeten worden geïnterpreteerd. .
AdAd (3): Enuntiatieve* opsomming van cumulatieve normcondities
Inn een beslissing die wordt gerechtvaardigd op grond van een rechtsregel
waarinn de voorwaarden enuntiatief zijn opgesomd en de samenhang tussen
diee voorwaarden cumulatief is, zoals in (3), moet de argumentatie die ter
rechtvaardigingg van de vordering of de beslissing wordt aangevoerd als nevenschikkendd worden gereconstrueerd. De nevenschikking bestaat in principe
uitt de argumenten die in de rechtsregel worden geformuleerd, zoals weergegevenn in figuur 6.5. Als er daarnaast andere overwegingen zijn aangevoerd, dan
moett argumentatie als een asymmetrische nevenschikking worden gereconstrueerd,, zoals weergegeven in figuur 6.6.n6

Figuurr 6.5
11
1.1aa

1.1b

1166 In paragraaf 4.4 is uitgelegd wat precies moet worden verstaan onder asymmetrisch
nevenschikkendee argumentatie.
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Figuurr 6.6
11

1.1a a

1.1bb <

l.ln

AdAd (4): Enuntiatieve opsomming van alternatieve normcondities
Wanneerr in de rechtsregel die van toepassing wordt geacht de voorwaarden
enuntiatieff zijn opgesomd en de samenhang tussen die voorwaarden alternatiefis,, zoals in (4), kan enkelvoudige argumentatie ter rechtvaardiging van de
beslissingg volstaan. Wordt de beslissing gerechtvaardigd met complexe argumentatie,, dan is de samenhang tussen de argumenten meervoudig, zoals
weergegevenn in figuur 6.7. Als er daarnaast ook andere argumenten worden
aangevoerdd die de beslissing rechtstreeks ondersteunen, moeten deze worden
gereconstrueerdd als (een of meer) asymmetrische nevenschikkende argumentaties,, zoals weergegeven in figuur 6.8.
Figuurr 6.7

//

'

\

1.11

1.2

Figuurr 6.8
11

1.1(a))

<

l.ln

1.2(b)

<

1.2n
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Hett is van belang deze verschillende typen opsommingen te onderscheiden,
omdatt elk type tot een andere reconstructie van de samenhang tussen de
argumentenn leidt. Afhankelijk van de samenhang, heeft gerechtvaardigde
kritiekk op de aanvaardbaarheid van een van de argumenten meer of minder
ingrijpendee gevolgen voor de aanvaardbaarheid van de beslissing.

6.44 Complicaties bij de reconstructie
Inn de vorige paragrafen is aangegeven dat de verbale presentatie van een
rechtsregell aanwijzingen kan verschaffen over de argumentatiestructuur.117
Maarr bij het vaststellen van de samenhang tussen de voorwaarden in de
rechtsregell en van het karakter van de opsomming kunnen zich problemen
voordoen.. De structuur van de rechtsregel kan bijvoorbeeld door een ingewikkeldee opeenstapeling van cumulatieve en alternatieve voorwaarden moeilijk
tee achterhalen zijn. Bovendien zijn, ondanks adviezen over de formulering van
rechtsregels118,, de cumulatieve of alternatieve samenhang en het limitatieve
off enuntiatieve karakter van de opsomming niet altijd expliciet in de rechtsregell tot uitdrukking gebracht.
Uitt de jurisprudentie blijkt dat over de samenhang tussen de voorwaarden
enn over het karakter van de opsomming van de voorwaarden verschil van
meningg kan bestaan omdat verbale aanwijzingen hieromtrent ontbreken of
omdatt de verbale aanwijzingen in de rechtsregel ambigu zijn. In die gevallen
moett de rechter in hoger beroep uitsluitsel geven over de interpretatie van de
regel;; hij moet een interpretatieve beslissing nemen over de samenhang tussen
dee voorwaarden of het karakter van de opsomming. De onduidelijkheid in
dee rechtsregel kan dan een rol spelen bij de reconstructie van de rechtvaardigingg van een beslissing en kan beslissend zijn bij de beoordeling van de
motiveringg in eerdere instantie. In de volgende paragrafen wordt een aantal
analysess gegeven van uitspraken waarin de reconstructie van de rechtsregel
eenn belangrijke rol speelt. In 6.4.1 wordt ingegaan op complicaties die zich

1177 Dat de tekst van een rechtsregel in principe het uitgangspunt vormt voor de interpretatie
wordtt in een noot bij HR 7 november 1998, NJ1998, 268 als volgt geformuleerd: 'het
[mag]] zo zijn dat tekstuele interpretatie, zeker in het privaatrecht, niet alleen zaligmakend
is,, over de duidelijke tekst van een recente wet kan toch niet zonder goede argumenten
heengestaptt worden'.
1188 Zie bijvoorbeeld Borman (1993: 101).
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bijj de reconstructie van de samenhang tussen de voorwaarden kunnen voordoen.. Complicaties die zich bij de reconstructie van het karakter van de
opsommingg kunnen voordoen, worden besproken in 6.4.2.
6.4.11 Interpretatieproblemen betreffende de samenhang tussen
voorwaarden n
Onduidelijkheidd over de cumulatieve of alternatieve samenhang tussen
voorwaardenn in de regel kan ontstaan door het ontbreken van een indicator.
Wanneerr de voorwaarden uit een reeks steeds met behulp van een letter of
eenn cijfer worden geïntroduceerd, maar niet met behulp van voegwoorden
mett elkaar worden verbonden, blijft onduidelijk hoe de voorwaarden samenhangen.. Wanneer voegwoorden zoals en en ofiljn gebruikt om de samenhang
inn de opsomming aan te geven, kan zich een aantal interpretatieproblemen
voordoen.. In de eerste plaats kunnen er vanwege de ambiguïteit van of
interpretatieproblemenn ontstaan die betrekking hebben op de samenhang.n9
Inn de tweede plaats kunnen er interpretatieproblemen ontstaan die betrekking
hebbenn op de inhoud van de voorwaarden die door en of ^Verbonden zijn.
Enn in de derde plaats kunnen er interpretatieproblemen ontstaan betreffende
dee samenhang omdat er in het licht van de feiten van het geval gronden zijn
omm af te wijken van de betekenis van de, op zichzelf duidelijke, woorden
waarmeee de voorwaarden in de rechtsregel worden opgesomd. Een voorbeeld
vann deze laatste categorie is de vraag of voorwaarden die door en verbonden
wordenn niet als een conjunctie, maar als een disjunctie kunnen worden
geïnterpreteerd.1200 Een verschil van mening dat hiervan een aardige illustratie
1199 In Interpreting Statutes (1991) wordt de syntactische ambiguïteit van anden or besproken
alss een van de 'the genera! orgins of interpretational issues'. Volgens Aarnio (1991:130)
enn Wróblewski (1991:264) komen, in respectievelijk Finland en Polen, interpretatieproblemenn die ontstaan door syntactische ambiguïteit veel minder voor dan problemen die
ontstaann door semantische ambiguïteit. Volgens Summers (1991:408) is in het Amerikaansee rechtssysteem syntactische ambiguïteit juist een zeer veel voorkomende oorzaak
vann interpretatieproblemen.
1200 Van der Heijden (1976: 350) stelt naar aanleiding van een telastelegging waarin en een
disjunctievee betekenis zou hebben: 'Het in de telastelegging gebruikte 'en' Iaat de
interpretatiee 'of niet toe. Als een ijscoman roept dat hij vanille-ijs en frambozen-ijs
verkoopt,, dan kan hij niet beweren, wanneer een klant om frambozen-ijs vraagt, "sorry,
ikk heb alleen maar vanille-ijs, ik gebruikte het woord 'en' in de betekenis van 'of. De
klantt kan dan tot geen andere conclusie komen, dat de taalbeheersing van onze ijscoman
tee wensen overlaat'.
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vormt,, is ontleend aan het strafrecht. Het geschil heeft betrekking op de
interpretatiee van art. 12 K.B. 1913 in verband met art. 33 van de Vogelwet
19122 (HR 3 november 1924, W 11289). Artikel 12 K.B. luidt:
Hett is aan een ieder verboden zich in het veld te bevinden buiten openbare wegen
enn voetpaden, o.a. met vang- of treknetten, waarvan de vleugels eene lengte
hebbenn van meer dan 10 meter, gemeten van stijggaren tot stijggaren, zooals het
iss bevestigd aan de bovenlijn, en eene breedte van meer dan 2 meter, gemeten
volgenss de lengte der staven, en waarvan de mazen eene lengte en eene breedte
hebbenn van minder dan drie centimeter, (curs. JP)
Bewezenn verklaard was 'dat beklaagde zich heeft bevonden in het veld, buiten
openbaree wegen en voetpaden, met meer dan één vang- of treknet, waarvan
dee mazen eene breedte en eene lengte hebben van minder dan drie centimeter'.. De Rechtbank oordeelt echter dat dit feit geen overtreding van art. 12
oplevert.. Het feit zou alleen strafbaar zijn als tevens de vleugels van de netten
niett zouden voldoen aan hetgeen daarover in het artikel is bepaald. In cassatie
steltt de Officier van justitie dat de voorwaarden met het oog op het doel van
hett verbod beter alternatief geïnterpreteerd kunnen worden. Zowel de A-G
alss de Hoge Raad nemen die interpretatie over en het vonnis van de Arrondissementsrechtbankk wordt vernietigd.121 Op grond van de formulering van dit
wetsartikell zou men kunnen verwachten dat de argumentatie die wordt
aangevoerdd voor het standpunt dat art. 12 overtreden wordt nevenschikkend
moett zijn, omdat de voorwaarden cumulatief zijn. N u de Hoge Raad oordeelt
datt de voorwaarden alternatief moeten worden geïnterpreteerd, kan worden
volstaann met enkelvoudige of meervoudige argumentatie.
Wanneerr echter door partijen of de rechter niet wordt beargumenteerd
waaromm er aanleiding is om af te wijken van de betekenis van de woorden
waarmeee de voorwaarden in de rechtsregel worden opgesomd, is het onwaarschijnlijkk dat de Hoge Raad die afwijkende interpretatie aanvaardt. Een
onjuistee interpretatie van de samenhang tussen de voorwaarden kan dan
resulterenn in een motiveringsgebrek, zoals in H R 2 2 augustus 1997, NJ1997,

1211 In HR 9 december 1975, NJ1976,252 merkt A-G Remmelink in zijn conclusie op: 'Het
niett gebonden zijn door de in het dagelijks gebruik van de taal nu eenmaal niet steeds
gehandhaafdee oorspronkelijke conjunctieve betekenis van het woordje "en" heeft uw Raad
tenn aanzien van wetsuidegging ook wel aanvaard.' Vgl. HR 9 februari 1954, NJ 1954,
352. .
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664.. Daarin blijkt dat S. op aanvraag van Amsterdam RAI BV door de
Arrondissementsrechtbankk te 's-Gravenhage failliet is verklaard omdat de
Rechtbankk summierlijk is gebleken dat S. had opgehouden te betalen en dat
Amsterdamm RAI een vorderingsrecht had op S. In hoger beroep betoogt S.
datt niet onomstotelijk vaststond dat Amsterdam RAI ten tijde van de faillissementsaanvraagg een vorderingsrecht had. Het Hof stelt S. in het ongelijk
omdatt het van oordeel is dat S., nu hij meer schuldeisers onbetaald liet, in de
toestandd verkeerde dat hij had opgehouden te betalen. De vraag of Amsterdamm RAI al dan niet een vordering heeft op S., wordt door het Hof daargelaten.. S. is het met de gedachtengang van het Hof niet eens omdat uit artikel
6,, lid 3 Fw volgt dat in het geval waarin de faillissementsaanvrage door één
(enkele)) schuldeiser wordt voorgesteld, er - wanneer er een verweer van die
strekkingg wordt gevoerd - cumulatief aan twee voorwaarden dient te zijn
voldaann alvorens tot een faillietverklaring (...) kan worden gekomen. Artikel

6,, lid 3 Fw luidt:
3.. De faillietverklaring wordt uitgesproken, indien summierlijk blijkt van het
bestaann van feiten of omstandigheden, welke aantoonen, dat de schuldenaar in
denn toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, en zoo een schuldeischerr het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van dezen. (curs. JP)
Dee motivering van het Hof wordt volgens de Hoge Raad terecht bestreden:
'Vann deze cumulatieve eisen heeft het hof volgens het middel ten onrechte
uitsluitendd de eerste als grond voor de bekrachtiging aangevoerd'. Het bestredenn arrest wordt vernietigd. A-G Mok is van mening dat 'reeds de tekst van
art.. 6, lid 3 Fw duidelijk maakt dat in de toestand verkeren te hebben opgehoudenn te betalen en, indien een crediteur het faillissement heeft aangevraagd,
ookk het vorderingsrecht van deze, cumulatieve voorwaarden zijn. Het woord
"ook"" heeft anders geen zin.'
Beidee voorbeelden hebben weliswaar betrekking op de samenhang tussen
dee voorwaarden in de rechtsregel, maar in beide gevallen komt die samenhang
inn principe duidelijk tot uitdrukking in de regel. In het eerste voorbeeld zijn
err argumenten om af te wijken van de letterlijke betekenis van de woorden
waarinn de samenhang tot uitdrukking komt en in het tweede voorbeeld is de
samenhangg verkeerd geïnterpreteerd. Interessanter in het kader van deze
studiee zijn gevallen waarin de samenhang tussen de voorwaarden niet duidelijkk in de regel tot uitdrukking komt.
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SamenhangSamenhang tussen de voorwaarden
Mett betrekking tot de samenhang tussen voorwaarden kunnen interpretatieproblemenn ontstaan vanwege de lexicale ambiguïteit van <?£ Allereerst kan of
eenn inclusieve disjunctieve verbinding tussen rechtsnormcondities aangeven.
Dee indicator 0/betekent dan eigenlijk en/of en geeft aan dat ook combinaties
mogelijkk zijn waarbij meer dan één of alle normcondities zijn vervuld (Indien
uu getrouwd bent o/op één adres staat ingeschreven dan...).122 In de tweede
plaatss kan met ofexclusieve disjunctie worden uitgedrukt. Wanneer of de
betekeniss heeft van ofwel., ofwel zijn combinaties zoals in het geval van
inclusievee disjuncties uitgesloten. In de Nederlandse wetgeving lijken geen
gevallenn te bestaan van 0/verbindingen waarbij uit de bewoordingen zelf blijkt
datt het om exclusieve disjunctie gaat.123 Ruiter (1987: 174) geeft het voorbeeldd 'Steeds indien het ofiuelsneeuw, ojwelmcht is, dan moeten automobilistenn groot licht voeren.' Ook wanneer in een disjunctieve verbinding de
normomschrijvingenn elkaar begripsmatig uitsluiten, wordt dat beschouwd als
eenn exclusieve disjunctie.n4
Hett onderscheid tussen inclusieve en exclusieve disjunctieve verbindingen
iss van belang met het oog op de reconstructie van de motivering.125 Als de
motiveringg is gebaseerd op een rechtsregel waarin een inclusieve disjunctieve
verbindingg tussen de elementen bestaat, moet de argumentatie als enkelvoudig
off als meervoudig worden gereconstrueerd. In het geval van een exclusieve
verbindingg moet de argumentatie in principe als enkelvoudig worden gereconstrueerd.. Wanneer er meer argumenten worden aangevoerd, bestaat de kans
datt de argumentatie logisch of pragmatisch inconsequent is. Omdat de

1222 In juridische teksten komt en/ofvaak voor. Mcllinkoff(1963:306-310) laat zien dat en/of
eveneenss ambigu kan zijn. Hij geeft een aantal voorbeelden van uitspraken waarin
rechterss m/ofverschillend interpreteren.
1233 In een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (10 maart 1987, Prg. 1987, 2687)
wordtt een zogenaamde of-of-redenering getoetst. Deze redenering wordt gehanteerd bij
afwijzingg van aanvragen voor WW-uitkering. Dat de tekst van art. 21,1 e lid Werkloosheidswet,, waar de (^/redenering op gebaseerd is, geen aanwijzingen geeft over de
interpretatiee van de of-of-redenering is volgens de CRVB niet doorslaggevend.
1244 Ruiter geeft als voorbeeld art. 7, Ie lid Alg. Bijstandswet 'Aan iedere Nederlander, die
hierr te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken...'.
1255 Zie over inclusieve en exclusieve disjuncties in de telastelegging de discussie tussen
Mulderr en Abels en Nijboer (1979: 200-205, 951-955 en 1980: 12-13).
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motiveringg dan 'inconsistent' is, is hij betwistbaar. De reconstructie heeft hier
directt gevolgen voor de beoordeling van de argumentatie.
Datt het moeilijk is om vast te stellen of de verbinding als inclusief of als
exclusieff moet worden geïnterpreteerd illustreert Ruiter (1987: 176) aan de
handd van de volgende (gereconstrueerde) normzin: 'indien een verzoek om
informatiee betrekking heeft op gegevens die nog in bewerking zijn of betrekkingg heeft op persoonlijke beleidsopvattingen, dan verzoek weigeren' (art. 1,
lidd 2, Wet Openbaarheid van Bestuur). De verbinding in deze normzin is een
exclusiee omdat het volgens Ruiter 'nauwelijks voorstelbaar is dat een en
dezelfdee informatie-inhoud zich tegelijkertijd laat classificeren als "nog in
bewerkingg zijnde gegevens" en als "persoonlijke beleidsopvattingen".' In het
gevall in een document zowel nog in bewerking zijnde gegevens als persoonlijkee beleidsopvattingen zijn vervat, kunnen volgens hem ten aanzien van elk
vann beide onderdelen van dat document afzonderlijk wel de bijbehorende
wettelijkee weigeringsgronden worden aangeroepen. In het andere geval zou
err sprake zijn van een motivering die volgens Ruiter niet aanvaardbaar is:
Motiveringenn die m.b.t. één informatie-inhoud op beide weigeringsgronden
steunen,, rieken naar de techniek van subsidiair argumenteren. Het gebruik van
dezee techniek getuigt er doorgaans van dat de proponenten hun redeneringen
doorr overvloedige argumenten en desnoods op kosten van inhoudelijke consistentiee een zo groot mogelijke schijn van gegrondheid wensen te verlenen.
Nogg afgezien van de vraag hoe vastgesteld moet worden dat het om één
informatie-eenheidd gaat, lijkt het mij heel goed voorstelbaar dat de verbinding
inn dit geval als een inclusieve disjunctie kan worden opgevat. Als het documentt in bewerking is op het moment dat er een verzoek wordt ingediend, is
datt een voldoende reden om het verzoek af te wijzen. Door daaraan een
tweedee argument toe te voegen, kan worden aangegeven dat het, ook als het
documentt straks niet meer in bewerking is, zinloos is het verzoek nogmaals
inn te dienen, omdat er dan (inmiddels) persoonlijke beleidsopvattingen in zijn
verwerkt.. De meervoudige argumentatie is niet inconsistent, maar bestaat uit
eenn argument en een anticiperend argument.
DeDe inhoud van de voorwaarden
Interpretatieproblemenn kunnen ook veroorzaakt worden door de formulering
vann de voorwaarden die door ofoi en met elkaar verbonden worden. In de
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eerstee plaats kan syntactische ambiguïteit ontstaan doordat niet duidelijk is
watt het bereik is van de bepaling in de samengestelde rechtsnormzin. Dit
probleemm kan zich zowel in rechtsnormzinnen waarin de voorwaarden een
conjunctiee vormen als in rechtsnormzinnen waarin de voorwaarden een
disjunctiee vormen voordoen. Een voorbeeld is art. 7a: I623h, lid 3, aanhef en
subb a BW:
-- 3. De kantonrechter wijst het verzoek bedoeld in het eerste lid slechts af:
a.. indien de persoon bedoeld in het eerste lid niet gedurende tenminste twee jaren
inn de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een duurzame
gemeenschappelijkee huishouding heeft;
Inn dit artikel is niet duidelijk of de bepaling 'tenminste twee jaar' ook betrekkingg heeft op het tweede deel van de conjunctie.126 Bij onduidelijkheid over
hett bereik van de bepaling gaat het niet om de samenhang tussen de voorwaarden,, maar om de inhoud van de voorwaarden. Dit betekent voor de
reconstructiee van de argumentatie dat de verbale presentatie van het wetsartikell hier wel een aanwijzing biedt voor de samenhang tussen de argumenten,
maarr niet voor de inhoud van het verzwegen argument.
Alss één van de voorwaarden die conjunctief of disjunctief met elkaar verbondenn zijn een kwantor bevat, kan dat eveneens syntactische ambiguïteit tot
gevolgg hebben. In de zin 'als iemand schaakt of Jan damt, wordt het gezellig'
wordenn twee voorwaarden genoemd om het gezellig te laten worden. Het is
dee vraag of het ook gezellig wordt als Jan schaakt. Deze vorm van ambiguïteit t
ontstaatt als het subject in een van de voorwaarden een kwantor is en het
subjectt in een andere voorwaarde een eigennaam of een descriptie is. In dit
typee voorwaardelijke zinnen is niet duidelijk of de eigennaam of de descriptie
alss invulling van de kwantor mag worden beschouwd. Het is de vraag of uit
dee gegeven (twee) voorwaarden als het ware een extra (derde) voorwaarde mag
wordenn afgeleid. Een dergelijk interpretatieprobleem ontstond naar aanleiding
vann art. 1172 BW (oud) dat luidt:

1266 Uit Franken ca. (1995:136). Loth (1991:105) geeft het volgende voorbeeld van dit type
syntactischee ambiguïteit: 'Het is vrouwen en mannen met lang haar verboden zonder
badmutss te zwemmen'.
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Wanneerr bij het openvallen eener nalatenschap, zich niemand opdoet die daarop
aanspraakk maakt, ofwanneer de bekende erfgenamen dezelve verwerpen, wordt
dee nalatenschap als onbeheerd beschouwd, (curs. JP)
Dee Rechtbank moest beslissen of een nalatenschap als onbeheerd beschouwd
kann worden als bekende erfgenamen zich niet opdoen. 127 De Rechtbank
interpreteertt het wetsartikel als volgt: alleen als niemand (anderen dan de
bekendee erfgenamen) zich opdoet of als bekende erfgenamen de nalatenschap
verwerpen,, moet de nalatenschap als onbeheerd worden beschouwd. Wanneer
dee nalatenschap ook als onbeheerd beschouwd zou kunnen worden als
bekendee erfgenamen zich niet opdoen, is het tweede lid van het artikel (na
of)of) naar het oordeel van de Rechtbank overbodig. De Rechtbank beschouwt
dee voorwaarden in zekere zin als limitatief: uit de twee alternatieve voorwaardenn in het artikel mag niet een derde voorwaarde worden afgeleid. Het
Hoff oordeelt anders en overweegt: 'dat ze [bekende erfgenamen] de nalatenschapp noch hebben aanvaard noch hebben verworpen; dat zich mitsdien
niemandd opdoet die op de nalatenschap aanspraak maakt en deze als onbeheerdd in de zin van art. 1172 BW moet worden beschouwd'.

SamenhangSamenhang en inhoud van de voorwaarden
Wanneerr voorwaarden conjunctief met elkaar samenhangen, kan het moeilijk
zijnn om vast te stellen of er sprake is van distributieve of collectieve coördinatie. 1288 In de zin 'Indien huurder en verhuurder een verzoek indienen dan...'
iss niet duidelijk of de huurder en de verhuurder ieder een eigen verzoek
moetenn indienen of samen één. In een distributieve coördinatie wordt de
handelingg aan elk van de leden van de coördinatie toegekend. De betekenis
vann de distributieve coördinatie kan gelijkgesteld worden met de som van de
betekenissenn van de leden. De reconstructie van de argumentatie is in dat
gevall nevenschikkend.
Inn een collectieve coördinatie wordt de handeling toegekend aan het
onderwerpp als geheel. Daardoor kan de betekenis van de groep niet zonder
meerr gelijk gesteld worden met de som van de leden. De argumentatie is in

1277 Hof 's-Gravenhage, 20 mei 1976, NJ1977, 244.
1288 In de taalkunde wordt in plaats van coördinatie ook de term nevenschikking gebruikt.
Omdatt dit verwarring zou kunnen geven met de term nevenschikking uit de argumentatietheorie,, gebruik ik de term coördinatie.
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datt geval niet complex, maar enkelvoudig. De denkbeeldige regel 'Indien
huurderr en verhuurder een verzoek indienen, moet hun verzoek in behandelingg worden genomen', is dus ambigu omdat niet vastgesteld kan worden of
inn het conditionele deel van de zin één of twee proposities tot uitdrukking
wordenn gebracht. Als in het voorbeeld een distributieve coördinatie wordt
bedoeld,, is er sprake van twee proposities en moet ter rechtvaardiging van het
standpuntt nevenschikkende argumentatie naar voren worden gebracht, zoals
weergegevenn in figuur 6.9:
Figuurr 6.9
11
Hett verzoek moet in behandeling worden genomen
,,

1.1aa
Dee huurder heeft
eenn verzoek ingediend

*

V

1.1b
De verhuurder heeft
een verzoek ingediend

Alss in het voorbeeld een collectieve coördinatie wordt bedoeld, is er sprake
vann één propositie en moet ter rechtvaardiging van het standpunt enkelvoudigee argumentatie naar voren worden gebracht, zoals weergegeven in figuur
6.10: :
Figuurr 6.10
11
Hett verzoek moet in behandeling worden genomen

tt
1.1 1
Huurderr en verhuurder hebben [gezamenlijk] een verzoek ingediend
6.4.22 Interpretatieproblemen betreffende de opsomming van voorwaarden
Naastt interpretatieproblemen die betrekking hebben op de samenhang tussen
dee voorwaarden in de rechtsregel, kunnen er ook interpretatieproblemen
ontstaann ten aanzien van het karakter van de opsomming van de voorwaarden.
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Diee interpretatieproblemen kunnen onder andere ontstaan wanneer expliciete
aanwijzingenn over het karakter van de opsomming van voorwaarden in de
regell ontbreken. Een voorbeeld hiervan is aan de orde in een uitspraak van
dee Hoge Raad naar aanleiding van een verzoek van echtgenoten tot goedkeuringg van wijziging van huwelijkse voorwaarden.129 In art. 1: 119 BW wordt
bepaaldd dat voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens
hett huwelijk, goedkeuring van de Rechtbank nodig is. In lid 3 van art. 119
wordtt aangegeven wanneer de goedkeuring wordt geweigerd:
-- 3. De goedkeuring wordt geweigerd, indien een redelijke grond voor het maken
off wijzigen van de huwelijkse voorwaarden ontbreekt, o/indien er gevaar voor
benadelingg van schuldeisers bestaat, (curs. JP)
Dee Rechtbank wijst het verzoek af omdat blijkt dat de echtgenoten van plan
zijnn te scheiden. De Rechtbank is van mening dat voor het wijzigen van
huwelijksee voorwaarden geen plaats is als deze wijziging is gericht op de
financiëlee enfiscalegevolgen van een voorgenomen echtscheiding. De echtgenotenn gaan in cassatie. In cassatie constateert P-G Berger dat een aantal
Gerechtshovenn en Rechtbanken in dit soort gevallen tegenstrijdig beslissen
overr de goedkeuring van een verzoek tot wijziging.130 Onduidelijk is of de
weigeringsgrondenn in art. 119, lid 3 BW limitatief moeten worden geïnterpreteerdd of niet.131 Berger stelt vast dat de literatuur en de wetsgeschiedenis
opp dit punt geen uitsluitsel geven.132 Toch acht hij de conclusie gewettigd,
datt de weigeringsgronden van het derde lid van art. 119 niet limitatief zijn
1299 HR 23 september 1983, NJ1984, 544.
1300 Zie onder andere Rb. Breda, 13 juli 1979, NJ 1980, 595 (m.nt. EAAL), HR 21 nov.
1981,, /V71981,193 (m.nt. EAAL), Hof 's-Hertogcnbosch, 2 okt. 1980, NJ19BI, 631
(m.nt.. EAAL).
1311 Berger introduceert de vraag naar het limitatieve karakter van de opsomming als volgt:
'Dee eerste vraag is nu of ook dan wanneer er een redelijke grond voor het maken of
wijzigenn van huwelijkse voorwaarden duidelijk aanwezig is, niettemin de rechter de
goedkeuringg mag weigeren.' Naar mijn mening heeft die vraag betrekking op het dwingendee of verplichtende aard van de gronden en niet op het limitatieve karakter.
1322 Berger noemt een aantal schrijvers, onder wie Asser-Moltmaker (1982: 137, 162-163),
diee het derde lid van art. 119 niet als limitatief beschouwen. Lubbers ("Personen- en
familierecht"" ad an. 119, aant. 3a) acht deze opvatting echter even onredelijk als onaannemelijk:: 'de goedkeuring is bedoeld als rem om de twee redenen die het derde lid
noemt*.. Wanneer die beide redenen ontbreken, behoort volgens hem de contractsvrijheid
geëerbiedigdd te worden.
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bedoeld.. Als de weigeringsgronden wel limitatief zouden zijn bedoeld, zou
hett volgens Berger voor de hand hebben gelegen om 'zulks door het woord
"slechts"" tot uitdrukking te brengen, welk woord nu eenmaal ontbreekt in
art.. 119 (vgl. bijv. de art. 1:285 lid 3 en 1:287 lid 5)'. Overigens concludeert
hijj dat het bij de beoordeling van de onderhavige beschikking vooral gaat om
dee vraag of belastingbesparing als redelijke grond voor het wijzigen van
huwelijksee voorwaarden kan worden beschouwd. Maar dat neemt niet weg
datt het standpunt om de goedkeuring te weigeren volgens Bergers interpretatiee van art. 119, lid 3 in principe onderbouwd kan zijn met enkelvoudige of
meervoudigee argumentatie waarvan de inhoud niet noodzakelijk wordt
bepaaldd door de voorwaarden in het artikel.
Dee interpretatie van het karakter van de opsomming van de voorwaarden
wordtt in dit voorbeeld gerechtvaardigd met een grammaticaal argument:
omdatt in de rechtsregel niet expliciet tot uitdrukking is gebracht dat de
opsommingg van de voorwaarden limitatief is, moet de opsomming niet als
limitatieff worden geïnterpreteerd. In het volgende voorbeeld is het karakter
vann de opsomming van de voorwaarden wel expliciet in de regel tot uitdrukkingg gebracht.

InIn ieder geval
Wanneerr het karakter van de opsomming wel expliciet wordt aangegeven, kan
desalnietteminn verschil van mening bestaan over de interpretatie ervan. Dit
iss het geval in een geschil tussen Breukink jr. en de Prot. Chr. Woningbouwverenigingg 'De Goede Woning'. 133 Nadat Breukink sr. is overleden, dient
Breukinkk jr. bij de kantonrechter een verzoek in om te mogen blijven wonen
inn het huis waar hij altijd met zijn ouders heeft gewoond. Art. 7a: l623i BW
heeftt betrekking op het voortzetten van de huur na het overlijden van de
huurderr en in lid 3 van dit artikel wordt bepaald dat:
-- 3. De kantonrechter wijst de vordering bedoeld in het vorige lid in ieder geval
af: :
a.. indien de eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij aan de vereisten van het
vorigee lid voldoet;
b.. indien de eiser vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt voor
eenn behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst;
1333 HR 6 maart 1987, NJ1988,3.
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oo indien het woonruimte betreft waarop hoofdstuk II van de Huisvestingswet
vann toepassing is, indien de verzoeker niet een huisvestingsvergunning als bedoeld
inn artikel 7, eerste lid, van die wet overlegt, (curs. JP)
Dee kantonrechter is van mening dat de wetgever met deze regeling duidelijk
dee bedoeling heeft gehad een recht te scheppen op voortzetting van de huur
naa overlijden van de huurder, tenzij zich een van de drie met name genoemde
afwijzingsgrondenn zou voordoen. Omdat geen van deze afwijzingsgronden
zichh voordoen, wijst de kantonrechter het verzoek van Breukink jr. toe. In
hogerr beroep oordeelt de Rechtbank te 's-Gravenhage echter dat de kantonrechterr het verzoek in ieder geval moet afwijzen indien één van de drie genoemdee afwijzingsgronden zich voordoet, 'doch is overigens de vrijheid van
dee kantonrechter bij de beoordeling en beslissing op generlei wijze beperkt'. 134
Dee Rechtbank stelt Breukink jr. in het ongelijk en Breukink jr. gaat tegen de
beschikkingg in beroep. De Hoge Raad meent dat de gronden in lid 3 van art.
1623ii zijn afgestemd op de gronden waarop de kantonrechter ingevolge art.
I623hh lid 3 en 6 de daarbedoelde verzoeken kan afwijzen. Artikel 1623h lid
33 en 6 luidt:
-- 3. De kantonrechter wijst de vordering bedoeld in het eerste lid slechts af.
a.. indien de persoon bedoeld in het eerste lid niet gedurende tenminste twee jaren
inn de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de huurder een duurzame
gemeenschappelijkee huishouding heeft;
b.. indien, mede gelet op hetgeen is komen vast te staan omtrent de gemeenschappelijkee huishouding en de tijdsduur daarvan, de vordering kennelijk slechts de

1344 De jurisprudentie is verdeeld over de vraag of de toetsingsgronden van art. I623i lid 3
BWW limitatief zijn. De Rb. 's-Hertogenbosch 27 oktober 1982 en 2 februari 1983, NJ
1983,6233 is van oordeel dat ze niet limitatief zijn en overweegt 'dat, hoezeer de wetsgeschiedeniss ter zake de onderhavige wetsbepaling ook moge wijzen in de richting van
limitatievee toetsing [...], de wettekst zelf in dit geval op het tegendeel wijst (maar) zulks
dee rechter nog niet de vrijheid geeft geheel volgens eigen, door hem aan te leggen
maatstavenn de belangen tussen de verhuurder en (een aspirant-huurvoorrzetter) af te
wegen.. De Rb. is [...] van oordeel dat, voor wat betreft de bij de onderhavige belangenafwegingg aan te leggen maatstaven, aansluiting gezocht dient te worden bij art. 18 lid 2
Huurwet'.. De Rb. Utrecht 24 augustus 1983, NJ 1984,800 oordeelt dat de opsomming
well limitatief is en laat daarbij haar lezing van de wetsgeschiedenis prevaleren boven de
letterlijkee betekenis van de term "in ieder geval".
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strekkingg heeft de persoon bedoeld in het eerste lid op korte termijn de positie
vann huurder te verschaffen;
c.. indien de persoon bedoeld in het eerste lid vanuit financieel oogpunt onvoldoendee waarborg biedt voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.
(...) )
-- 6. Is ten aanzien van de woonruimte hoofdstuk II van de Huisvestingswet van
toepassing,, dan zet de medehuurder in afwijking van het vorige lid de huurovereenkomstt slechts voort, indien de kantonrechter dit heeft bepaald op een daartoe
doorr die persoon binnen twee maanden na het tijdstip waarop hij huurder is
geworden,, gedaan verzoek en in elk geval zolang op dit verzoek nog niet onherroepelijkk is beslist. De kantonrechter wijst het verzoek slechts af indien de verzoekerr niet een voor hem geldende huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7,
eerstee lid, van die wet overlegt, (curs. JP)
Dee opsomming van weigeringsgronden in art. I623h lid 3 en 6 is naar het
oordeell van de Hoge Raad blijkens het gebruik van het woord 'slechts' als
limitatieff op te vatten.135 Uit de parlementaire behandeling van eerdergenoemdee wet kan bovendien niet worden afgeleid dat het de bedoeling is
geweestt door het gebruik van de woorden 'wijst (...) in ieder geval af in art.
I623ii een onbegrensde, op geen enkele wijze uitgewerkte, uitbreiding aan die
weigeringsgrondenn te geven. Een en ander leidt tot de slotsom dat art. 1623i
lidd 3 aldus moet worden gelezen dat de kantonrechter het verzoek alleen in
dee daar opgesomde gevallen kan, maar dan ook tevens moet, afwijzen. Deze
conclusiee komt overeen met de opvatting van A-G Van Soest:
Naarr het mij voorkomt, geeft de wetsgeschiedenis onomstotelijk aan, dat de Ktr.
bijj de toepassing van art. 1623i lid 2 en 3 BW de situatie uitsluitend moet toetsen
aann de voorwaarden, opgesomd in lid 3. (...) Hoewel de term 'in ieder geval' een
aanwijzingg in een andere richting geeft, acht ik die aanwijzing niet zeer dwingend.
Bijj de limitatieve opvatting is die term weliswaar overbodig, maar dat is in het
voorschriftt nauwelijks bijzonder: goed beschouwd, is het hele onderdeel, geletterd
a,, evenzeer overbodig, in de niet-limitatieve opvatting nog wat overbodiger dan
inn de limitatieve. De doorslag geeft voor mij echter, dat zo men in de leden 2 en
33 leest, dat de Ktr. ook indien aan de omschreven criteria niet voldaan is, het
1355 Zte bijvoorbeeld ook Kantonrechter Amsterdam, 31 augustus 1993, WR 1994, 30.
'Artikell 1623h BW bevat 3 limitatieve verplichte afwijzingsgronden, gelet op het woord
'slechts'' in het derde lid van het artikel, zodat de kantonrechter verplicht is om het
verzoekk toe te wijzen indien geen van de drie afwijzingsgronden zich voordoen'.
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verzoekk zou mogen afwijzen, een aanwijzing van de daartoe aan te leggen maatstavenn geheel ontbreekt, zodat zijn bevoegdheid op dit punt eensklaps volstrekt
discretionairr zou zijn. Dit nu kan alleen aangenomen worden indien er een factor
vann rechtsvinding zou zijn die duidelijk in die richting wijst, en dat is naar mijn
meningg niet het geval. (curs. JP)
Inn de argumentatie van de Hoge Raad wordt dus de letterlijke betekenis van
inin ieder geval'm lid 3 van art. 7a: 1623Ï BW afgewogen tegen de wetsgeschiedeniss en tegen het doel van de wet. Over de betekenis van de woorden in ieder
gevalgeval bestaat geen verschil van mening, maar de andere interpretatieve argumentenn wegen zwaarder.

KunnenKunnen ofmoeten
Bijj de interpretatie van het karakter van de opsomming kan ook de deontische
modaliteitt in de rechtsgevolgbepaling een rol spelen. Wanneer limitatieve of
enuntiatievee voorwaarden niet dwingend zijn (Indien ten minste/slechts... dan
mag/kan...),mag/kan...), heeft de rechter de mogelijkheid om, hoewel voldaan is aan de
voorwaarden,, de argumenten die aan die voorwaarden ontleend zijn naast zich
neerr te leggen en anders te beslissen. Hij kan zijn beslissing in principe
rechtvaardigenn met andere dan aan de rechtsregel ontleende argumenten.
Wanneerr de limitatieve of enuntiatieve voorwaarden dwingend zijn (Indien
tenn minste/slechts... dan moet.) heeft de rechter die mogelijkheid niet. Over
dee vraag of de voorwaarden dwingend zijn of niet kan verschil van mening
bestaan.. Een dergelijk interpretatief probleem doet zich bijvoorbeeld voor
naarr aanleiding van art. 7a: 1623e, lid 1 BW. De gemeente Helmond heeft
eenn huurder de huur opgezegd om het bestemmingsplan te verwezenlijken.136
Alss de huurder vervolgens niet reageert op de opzegging, verzoekt de gemeentee de kantonrechter het tijdstip vast te stellen waarop de huurovereenkomst
zall eindigen. De gemeente stelt onder andere dat is voldaan aan de vereisten
voorr de in art. 1623e lid 1, sub 5 omschreven grond tot huurbeëindiging:
-- 1. De rechter kan de vordering slechts toewijzen:
11 °. indien de huurder zich niet heeft gedragen zoals een goed huurder betaamt;
2°.. indien een verhuurder als bedoeld in het tweede lid een overeenkomst voor
bepaaldee tijd heeft aangegaan (...);
1366 HR 24 januari 1986, NJ1986,746.
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3°.. indien de verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend
nodigg heeft voor eigen gebruik (...);
4°.. indien de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van
eenn nieuwe huurovereenkomst met betrekking tot dezelfde woonruimte (...);
5°.. indien de verhuurder een krachtens een geldend bestemmingsplan op het
verhuurdee liggende bestemming wil verwezenlijken;
6°.. indien de verhuurder, in geval van een huurovereenkomst als bedoeld in artikel
1623a,, eerste lid, derde zin, die niet binnen het in die zin genoemde tijdvak is
opgezegd,, aannemelijk maakt dat zijn belangen bij beëindiging van de overeenkomstt zwaarder wegen dan de belangen van de huurder bij voortzetting daarvan.
Dee kantonrechter en, in tweede instantie, de Rechtbank wijzen het verzoek
vann de gemeente af en bepalen dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
wordtt voortgezet. De Rechtbank laat in het midden of aan de vereisten voor
dee in art. 1623e, lid 1 sub 5 BW omschreven grond tot huurbeëindiging is
voldaan.. Zij is van oordeel dat uit de woorden 'De rechter kan het verzoek
slechtss toewijzen' valt af te leiden dat ook als aan de bedoelde vereisten is
voldaan,, de rechter vrij is een op die grond gedaan verzoek als bedoeld in art.
1623cc tweede lid af te wijzen, wanneer naar zijn inzicht de verzoekende gemeentee haar belang bij beëindiging van de huur onvoldoende heeft aangetoond,, en dat dit laatste geval zich hier voordeed.
Dee gemeente stelt tegen de beschikking van de Rechtbank cassatie in. De
gemeentee is van mening dat bij aanwezigheid van één van de gronden opgesomdd in art. 1623e lid 1 BW het verzoek tot huurbeëindiging moet worden
toegewezenn en dat daar niet aan afdoet dat voormeld artikellid aanvangt met
dee woorden: 'De rechter kan het verzoek slechts toewijzen ...'.De gemeente
rechtvaardigtt haar opvatting door (in een zeer uitvoerige toelichting) een beroepp te doen op de wetsgeschiedenis.
Zowell de A-G, Leijten, als de annotator zijn van mening dat de argumentatiee op grond van de wetsgeschiedenis overtuigend is.137 Ook in de literatuur
iss men het erover eens dat art. 1623e lid 1 limitatief opgesomde verplichte

1377 Volgens Leijten is de zinswending 'de rechter kan het verzoek slechts toewijzen' tot stand
gekomenn bij de parlementaire behandeling die leidde tot de wijziging van art. 1623e BW
bijj de Wet van 21 juni 1979, Stb. 330. De formulering is gebezigd 'om aan te geven dat
nuu niet meer huurbeëindiging kan worden uitgesproken op een andere grond dan de hier
limitatieflimitatief opgesomde en met name niet op gronden ontleend aan het resultaat van een
algemenee afweging, gelijk verwoord in het oude an. 1623d lid 1'. (curs. JP)
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toewijzingsgrondenn bevat.138 Maar het belangrijkste argument valt volgens
Leijtenn te ontlenen aan de systematiek van het artikel:
Hett argument, dat voor mij de deur dicht doet is echter dat de vrijheid van de
rechter,, die uit het gebruik van het werkwoord 'kunnen' in de aanhef van art.
1623ee BW zou voortspruiten, dan ook voor alle gronden zou moeten gelden. En
voorr de grond onder 3 is dat volmaakt onzinnig: de rechter ook na de uitkomst
vann de daar voorgeschreven afweging waarbij hij grote vrijheid heeft, nog eens
vrijheidd te geven zijn eigen uitkomst te negeren, zou op pure willekeur gaan lijken.
Ookk wat de onder 1,2 en 4 aangegeven gronden betreft is toch wel duidelijk dat
zij,, mits vaststaande, de rechter tot beëindiging nopen in de zin van dwingen.
Dee Hoge Raad beslist uiteindelijk dat het middel zich terecht tegen het oordeell van de Rechtbank keert. Volgens de Hoge Raad laten 'de tekst en de
geschiedeniss van art. 1623e geen andere conclusie toe dan dat de rechter het
verzoekk moet toewijzen, indien hij tot de slotsom komt dat de verhuurder zijn
opzeggingg en zijn verzoek tot vaststelling van het tijdstip waarop de huurovereenkomstt zal eindigen, terecht op een van de in het eerste lid van deze bepalingg omschreven gronden heeft gebaseerd/
Zekerr zonder verdere onderbouwing lijkt het argument dat de Hoge Raad
aann de tekst van art. 1623e ontleent niet voor de hand te liggen. Het woordje
'kan'' in plaats van 'moet' laat nu juist wel een andere conclusie toe. Als in een
regell een limitatieve opsomming van toewijzingsgronden wordt gegeven, moet
dee beslissing om de vordering toe te wijzen ondersteund worden met enkelvoudigee of meervoudige argumentatie die is ontleend aan de gronden uit het
artikel.. Dat geldt ook als de limitatieve opsomming dwingend is.
Dee beslissing om de vordering af te wijzen kan, als toewijzingsgronden
limitatieff worden opgesomd, in principe worden ondersteund met nevenschikkendee argumentatie waarin een toewijzingsgrond die is komen vast te
staann wordt afgewogen tegen een andere grond. Maar als de limitatieve opsommingg van toewijzingsgronden dwingend is, kan die argumentatie de
beslissingg om de vordering af te wijzen niet rechtvaardigen.
1388 Leijten noemt onder andere A. Boekwinkel (Verkenningen omtrent het nieuwe huurrecht
woonruimtewoonruimte 1982: 107) die zegt: 'Men late zich vervolgens door het woordje 'kan' niet
vann de wijs brengen. Want het betekent 'moet'. Immers als de rechter tot het oordcel
komtt dat de desbetreffende grond gegeven is, mist hij de vrijheid om het verzoek af te
wijzen.. De conclusie is derhalve dat art. 1623e lid 1 vijf limitatief opgesomde verplichte
toewijzingsgrondenn bevat.'
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6.55 Conclusie
Uitt het voorgaande blijkt dat de structuur van de rechtsregel in verschillende
opzichtenn aanwijzingen kan verschaffen voor de reconstructie van complexe
argumentatiee in rechterlijke uitspraken. In de eerste plaats is de cumulatieve
off alternatieve samenhang tussen de voorwaarden van belang bij het achterhalenn van de nevenschikkende of meervoudige samenhang tussen de argumenten.. In de tweede plaats is het limitatieve of (eigenlijke of oneigenlijke)
enuntiatievee karakter van de opsomming van voorwaarden indicatief voor de
omvangg en de inhoud van de argumentatie. Het karakter van de opsomming
iss van belang om vast te kunnen stellen welke argumenten in de nevenschikkendee of meervoudige argumentatie een rechtstreekse ondersteuning kunnen
vormenn van het standpunt dat wordt gerechtvaardigd. De deontische modaliteitt in de rechtsgevolgbepaling, het al dan niet verplichtende karakter van de
voorwaarden,, kan daarbij eveneens een rol spelen.
Overr de interpretatie van zowel de samenhang en het karakter van de
opsommingg van de voorwaarden als het verplichtende karakter ervan kan
verschill van mening bestaan. Uit een aantal voorbeelden uit de jurisprudentie
blijktt dat deze verschillen van mening een belangrijke rol kunnen spelen bij
dee beoordeling van de argumentatie die in een cassatieberoep naar voren
wordtt gebracht. Uit de voorbeelden wordt duidelijk dat interpretatieverschillenn kunnen ontstaan doordat de rechtsregel geen expliciete aanwijzingen bevat
omtrentt de samenhang, het karakter van de opsomming of het verplichtende
karakterr van de voorwaarden. Interpretatieverschillen kunnen ook ontstaan
doordatt de aanwijzingen in de rechtsregel ambigu zijn. En tenslotte kunnen
err interpretatieverschillen ontstaan doordat een van de partijen van mening
iss dat de aanwijzingen in de regel ondergeschikt moeten worden geacht aan
anderee overwegingen zoals de wetgeschiedenis of het doel van de wet.
Inn alle gevallen is de formulering van de rechtsregel(s) een belangrijk
uitgangspuntt om te bepalen in hoeverre de argumentatie van de partijen of
dee rechter toereikend is voor de aanvaardbaarheid van het standpunt dat zij
verdedigen.. De interpretatieve beslissing over de structuur van de rechtsregel
iss bepalend voor de beoordeling van de argumentatie en dus voor het wel of
niett slagen van het cassatieberoep. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op
dee reconstructie van de relatie tussen de argumenten waarmee deze interpretatievee beslissingen kunnen worden gerechtvaardigd.
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7.11 Inleiding
Inn dit hoofdstuk ga ik na welke aanwijzingen in een rechterlijke uitspraak een
hulpmiddell kunnen zijn voor het reconstrueren van de argumentatiestructuur.
Dee relatie tussen overwegingen wordt soms expliciet door de rechter tot
uitdrukkingg gebracht. De woorden of uitdrukkingen waarmee hij aangeeft
watt de relatie tussen de argumenten is, kunnen als indicatoren van de argumentatievee structuur van zijn motivering worden beschouwd. Wanneer die
indicatorenn ontbreken of ambigu zijn, kunnen er soms andere aanwijzingen
gevondenn worden voor de manier waarop de relatie tussen argumenten
gereconstrueerdd moet worden. Die aanwijzingen kunnen ontleend worden
aann het dialogische karakter van de argumentatie, dat tot uitdrukking komt
inn de manier waarop en de mate waarin de rechter in de motivering van zijn
beslissingg reageert op de argumentatie van procespartijen of anticipeert op
mogelijkee tegenwerpingen. In het analytisch overzicht uit hoofdstuk 3 is
aangegevenn met behulp van welke taalhandelingen het dialogische karakter
vann een vonnis tot uitdrukking wordt gebracht.
Implicietee dialogische aanwijzingen kunnen worden ondeend aan de
taalhandelingenn waarmee in de confrontatiefase van een vonnis tot uitdrukkingg is gebracht welke argumenten door de partijen ter ondersteuning van
hunn standpunt naar voren zijn gebracht. De structuur van de argumentatieweergavee in de confrontatiefase kan een aanwijzing zijn voor de reconstructie
vann de relatie tussen de argumenten die de rechter in de argumentatiefase naar
vorenn brengt. Expliciete dialogische aanwijzingen kunnen worden ontleend
aann taalhandelingen in de argumentatiefase. De rechter anticipeert of reageert
inn de argumentatiefase op (mogelijke) tegenwerpingen in de vorm van contraargumenten. .
Inn 7.2 ga ik in op indicatoren die in rechterlijke uitspraken gebruikt
wordenn om de relatie tussen argumenten tot uitdrukking te brengen. In 7.3
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laatt ik zien hoe tegenwerpingen in de argumentatiefase van een vonnis deel
uitt kunnen maken van de argumentatiestructuur van het betoog van de
rechter.. In 7.4 bespreek ik welke impliciete dialogische aanwijzingen gebruikt
kunnenn worden voor de reconstructie van de relatie tussen argumenten. Tot
slott ga ik in 7.5 na welke strategie gevolgd kan worden als aanwijzingen voor
eenn meervoudige of een nevenschikkende reconstructie van de argumentatiestructuurr ontbreken.

7.22 Aanwijzingen in de presentatie
Bijj het vaststellen van de relatie tussen de argumenten die de rechter voor zijn
beslissingg aandraagt, moet de verbale presentatie van het betoog in principe
alss uitgangspunt genomen worden. Zoals is aangegeven in hoofdstuk 4, bevat
eenn tekst soms verbale aanwijzingen voor de samenhang tussen de argumenten,, zogenaamde indicatoren. Ook kan de interpunctie uitsluitsel geven over
dee samenhang. In rechterlijke uitspraken is de relatie tussen argumenten soms
heell expliciet aangegeven, waardoor de reconstructie van de samenhang tussen
dee argumenten geen probleem vormt, zoals in de volgende voorbeelden:
(1))
(2))

'Los van deze overweging geldt ook dat...'
'Een tweede, zelfstandige grond is...'

Inn dit soort gevallen is duidelijk dat de argumentatie als meervoudig moet
wordenn gereconstrueerd. In de voorbeelden (3) en (4) is duidelijk dat de
argumentatiee als nevenschikkend moet worden gereconstrueerd.
(3))
(4))

'In samenhang daarmee dient overwogen te worden...'
'op grond van het vorenoverwogene, in onderling verband beschouwd,...'. I39

Dee indicatoren 'in samenhang daarmee' en 'in onderling verband beschouwd'
wijzenn er op dat de argumenten die naar voren worden gebracht geacht
wordenn samen een voldoende ondersteuning te vormen voor het standpunt,
maarr er kan niet uit worden afgeleid of de relatie tussen de nevengeschikte

1399 Er zijn nog veel meer expliciete indicatoren die het nevenschikkende of meervoudige
verbandd tussen argumenten aangeven (zie Van Eemeren e.a. 1996: 75, 76 en 82).
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argumentenn cumulatief of complementair is. l40 In complementaire argumentatiee vult een argument waarmee een poging wordt gedaan een tegenwerping
tee ontkrachten het argument waar die tegenwerping tegen gericht is aan. Een
indicatorr die kan wijzen op het gebruik van complementaire argumentatie
iss bijvoorbeeld 'terwijl'.141
(5))

Voorlopig is onvoldoende aannemelijk dat aan de goede naam en faam van het
hotell afbreuk gedaan zal worden (S). In het concept-contract is immers
uitdrukkelijkk bedongen dat X er zorg voor zal dragen dat de huidige goede
naamm en stand van het vier-sterrenhotel gehandhaafd zullen blijven (P), terwijl
niett aannemelijk is geworden dat er gronden bestaan om te vrezen dat X op dit
puntt tekort zal schieten (Q),

Inn voorbeeld (5) wordt voor het standpunt (S) het argument (P) aangevoerd.
Mett het argument (Q) dat volgt na 'terwijl' reageert of anticipeert de rechter
opp een (mogelijke) aanval op het argument (P). De rechter verwerpt de
tegenwerpingg dat gevreesd moet worden dat X zich niet zal houden aan wat
bedongenn is in het concept-contract.
Aanwijzingenn voor de reconstructie van complementaire argumentatie
kunnenn soms ook worden ondeend aan de formulering van het (sub)standpunt
datt wordt beargumenteerd. In het (sub)standpunt kunnen termen worden
gebruiktt die een tegenstelling impliceren, zoals bijvoorbeeld 'het betoog bevat
eenn inconsistentie' of'wat door eiser wordt beweerd is inconsequent'. In dat
gevall moet de argumentatie als complementair nevenschikkend worden
geanalyseerd.. In het volgende voorbeeld is het voor de rechtvaardiging van
hett standpunt (S) noodzakelijk dat aan het ene argument (P) het andere
argumentt (Q) wordt toegevoegd:
(6))

Met betrekking tot de gezondheid van Zwartjes heeft verzoekster zich innerlijk
tegenstrijdigtegenstrijdig uitgelaten (S). In haar brief van 8 juli 1986 aan Kolping schrijft

1400 Het onderscheid tussen cumulatieve en complementaire nevenschikkende argumentatie
iss besproken in paragraaf 4.4.
1411 Het voegwoord 'terwijl' wordt gebruikt om een tegenstelling ofeen aaneenschakeling aan
tee geven. In het geval van een tegenstelling kan 'terwijl' vervangen worden door 'maar'.
Wanneerr een aaneenschakeling wordt uitgedrukt kan het vervangen worden door 'en',
datt dan op een andere plaats in de zin komt. 'Terwijl' kan ook worden gebruikt om een
gelijktijdigheidd uit te drukken, maar dan bestaat er geen argumentatief verband tussen
dee romp- en de bijzin ('Terwijl de eiser spreekt, tikt hij met z'n pen').
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zijj wegens omstandigheden al geruime tijd bij haar grootmoeder te wonen (P).
Tijdenss de mondelinge behandeling heeft zij, desgevraagd, verklaard dat zij pas
inn juni 1986 (dus een maand tevoren) bij haar grootmoeder is komen wonen
(Q). .
Voorr cumulatieve argumentatie, waarin twee of meer argumenten elk afzonderlijkk te zwak zijn om het standpunt te rechtvaardigen, kunnen indicatoren
alss 'daar komt nog bij', 'daarnaast' of, zoals in voorbeeld (7), 'naast dat' zijn
gebruikt.142 2
(7))

Voorlopig is onvoldoende aannemelijk dat aan de goede naam en faam van het
hotell afbreuk gedaan zal worden. Naast dat het vooralsnog niet aannemelijk
iss dat exploitatie met behulp van leerlingen meebrengt dat het hotel op gasten
eenn minder goede indruk zal maken dan het thans doet, is in het conceptcontractt uitdrukkelijk bedongen dat X er zorg voor zal dragen dat de huidige
goedee naam en stand van het vier-sterrenhotel gehandhaafd zullen blijven.

Ookk voor de reconstructie van cumulatieve argumentatie kunnen soms
aanwijzingenn ontleend worden aan de formulering van het (sub)$tandpuntèax.
wordtt beargumenteerd. Als de referent waar in het (sub)standpunt een
predikaatt aan wordt toegekend niet enkelvoudig maar meervoudig is, kan dat
eenn aanwijzing zijn om de argumenten die het standpunt ondersteunen
cumulatieff nevenschikkend te analyseren. Als voor een standpunt zoals 'Uit
geenn van de arguments is voldoende aannemelijk geworden dat...' o f ' D e
bewering^wvann Yzijn onvoldoende aannemelijk om...' complexe argumentatiee wordt aangevoerd, is de relatie tussen die argumenten cumulatief nevenschikkend. .
(8))

Uit de beweringen van Y wordt niet aannemelijk dat aan de goede naam en
faamm van het hotel afbreuk gedaan zal worden. Het valt niet in te zien waarom
dee exploitatie met behulp van leerlingen meebrengt dat het hotel op gasten een
minderr goede indruk zal maken dan het thans doet. Ook is er geen reden om
aann te nemen dat het concept-contract niet zal worden nageleefd.

Zowell bij complementair als bij cumulatief nevengeschikte argumenten kan
eenn succesvolle aanval op één van de argumenten uit de nevenschikking tot
1422 Zie ook Snoeck Henkemans (1992: 98).
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gevolgg hebben dat het standpunt onaanvaardbaar is. Als de relatie tussen
nevenschikkendee argumenten asymmetrisch is, dan heeft een aanval op het
'bijkomende'' argument echter minder drastische gevolgen voor de aanvaardbaarheidd van het standpunt. In het geval van cumulatief nevenschikkende
argumentatiee kan die asymmetrie bijvoorbeeld blijken uit het gebruik van
modalee werkwoorden. Als in de formulering van een argument dat aan een
vorigg argument wordt toegevoegd 'kunnen' in plaats van 'moeten' wordt
gebruikt,, ligt het voor de hand om de relatie tussen die argumenten als een
asymmetrischee nevenschikking te interpreteren. 143 Vergelijk de volgende
voorbeelden: :
(9))

De rechtbank hecht geen waarde aan de verklaring van verzoekster (S) nuu blijkt
datt daarin allerlei onjuistheden staan (P). Daarbij kan overwogen worden dat
ookk haar mondelinge toelichting innerlijk tegenstrijdig is (Q).

Eenn aanval op het argument (Q) 'dat ook haar mondelinge toelichting innerlijklijk tegenstrijdigis hoeft niet tot gevolg te hebben dat het standpunt (S) wordt
ingetrokken,, omdat het argument dat er 'allerlei onjuistheden in verklaring
staan'' (P) een voldoende ondersteuning van het standpunt vormt. Zou de
kritiekk daarentegen gericht zijn op argument (P), dan zou het standpunt wel
zijnzijn aangetast. Het ligt minder voor de hand om de relatie tussen de argumentenn als een asymmetrische nevenschikking te interpreteren wanneer argument
QQ als volgt is geformuleerd:
(10)) De rechtbank hecht geen waarde aan de verklaring van verzoekster (S) nu blijkt
datdat daarin allerlei onjuistheden staan (P). Daarbij moet overwogen worden dat
ookk haar mondelinge toelichting innerlijk tegenstrijdig is (Q).
Uitt de jurisprudentie blijkt dat het vaak moeilijk is om vast te stellen of de
relatiee tussen nevengeschikte argumenten asymmetrisch is. Dit probleem doet
zichh onder andere zich voor bij de interpretatie van obiter dicta. Verschillen
vann mening over de interpretatie van de relatie tussen een argument dat als
eenn overweging ten overvloede wordt gepresenteerd en andere argumenten
wordenn behandeld in hoofdstuk 8.

1433 Het gebruik van deze modale termen in het standpunt (de rechtsgevolgbepaling) is eerder
aann de orde geweest in paragraaf 6.4.2.
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7.33 Dialogische aanwijzingen in de argumentatiefase
Datt er complexe vormen van argumentatie naar voren worden gebracht kan
onderr meer worden verklaard uit culturele en institutionele factoren. De
verplichtingenn en de gewoonten in de verschillende rechtssystemen en rechtsgebiedenn om beslissingen te beargumenteren, kunnen zowel van invloed zijn
opp de uitgebreidheid van de argumentatie als op de structuur ervan. Summers
enn Taruffo (1991: 492) veronderstellen bovendien dat het toenemende
gebruikk van complexe rechtvaardigingsvormen in rechterlijke uitspraken op
eenn verschuiving duidt van een meer gebiedende ('authoritative') naar een
meerr dialogische benadering van argumentatie. In Nederland wordt deze
verschuivingg binnen het civiele recht o.a. door Franken (1982:457) geconstateerd: :
Samenvattendd kunnen we stellen, dat de civiele rechter meer moet doen dan als
scheidsrechterr erop toezien, dat partijen fair play bedrijven. Hij neemt deel aan
hett proces en tracht een uitspraak te doen, die effectief is in de relatie van partijen.
Hijj is niet meer bezig 'het juiste recht' te zoeken en dat op te leggen, maar hij
doett een keuze tussen alternatieven. U4
Dezee vaststelling sluit aan bij de visie van onder anderen Van Eemeren e.a.
(1996)) en Feteris (1992) dat het juridisch proces als een (redelijke) discussie
kann worden opgevat waarin de rechter niet alleen de rol heeft van bewaker
vann de procedure, maar ook die van beoordelaar van de discussiebijdragen.
Hett vonnis wordt, zoals in hoofdstuk 3 is betoogd, opgevat als een onderdeel
vann een discussieprocedure die wordt gevoerd om een geschil op te lossen.
Feteriss (1992: 51) preciseert de taak van de rechter daarbij als volgt:
Omdatt partijen hun geschil niet zelf in onderling overleg beëindigen, maar de
rechterr als neutrale derde over het uiteindelijke resultaat beslist, moet de partijen
ookk inzicht worden verschaft in de overwegingen die de rechter bij zijn beslissing
heeftt betrokken. Het aangeven van de gronden voor zijn beslissing komt in
dialectischee termen neer op het aangeven van de factoren die een rol hebben

1444 Franken (1982:457) benadrukt ook de noodzaak om uitgebreid te motiveren. Toverformuless overtuigen volgens hem niet, omdat de burger de rechter dan niet kan narekenen.
Doorr anderen, zoals bijvoorbeeld Henket (1993:353,365), wordt het vermoeden geuit
datt de argumentatieverwachtingen van justitiabelen steeds minder groot worden.
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gespeeldd bij zijn beoordeling van de aanvaardbaarheid van de propositionele
inhoudd en de rechtvaardigingspotentie van de argumentatie van de partij die hem
omm een beslissing heeft gevraagd.
Dee omvang van de motiveringsplicht is niet in de wet vastgelegd. De Hoge
Raadd is van oordeel dat de uitgebreidheid van de motivering afhankelijk is
vann de omstandigheden van het geval, de aard van de beslissing of van het
geding.1455 Volgens vaste jurisprudentie hoeft de rechter in principe niet in te
gaann op alle stellingen en argumenten die de procespartijen ter ondersteuning
vann hun standpunt aanvoeren. Maar als het om essentiële stellingen gaat of
dee beslissing voor de procespartijen van groot belang is, bestaat de mogelijkheidd dat een uitspraak in cassatie wordt vernietigd, omdat op bepaalde
stellingenn niet is ingegaan (o.a. Veegens 1989: 234-236). 146 De Hoge Raad
kann dan bijvoorbeeld als volgt oordelen:
Wegenss de ingrijpende aard van een beslissing als de onderhavige dienen aan de
motiveringg hoge eisen te worden gesteld. (...) Het Hof had de belangen van beide
pp.. tegen elkaar af te wegen. De motivering dient van die afweging blijk te geven.
(HR177 september 1982, N/19S3,46)
Wanneerr de rechter ter ondersteuning van zijn beslissing om een vordering
toee of af te wijzen de argumenten die de eiser aanvoert expliciet afweegt tegen
dee argumenten die de gedaagde aanvoert, dan zal de samenhang tussen zijn
argumentenn nevenschikkend zijn. Het feit bijvoorbeeld dat de argumenten
vann gedaagde ongegrond zijn, kan geen zelfstandige ondersteuning zijn voor
hett standpunt dat de vordering wordt toegewezen. De beantwoording van de
vraagg hoe de complexiteit van de argumentatie wordt uitgebreid, is afhankelijk
vann de verschillende soorten tegenwerpingen die de partijen naar voren
hebbenn gebracht en van de verschillende manieren waarop de rechter die
tegenwerpingenn kan verwerpen.
Inn Analysing complex argumentation (1992:129 e.v.) geeft Snoeck Henkemanss aan hoe verwijzingen naar het dialogische karakter van argumentatie

1455 H R 4 juni 1993, Ayi993,659.
1466 Zie eerder noot 64. Vranken (1995: 148 e.v.) onderscheidt de volgende differentiatiefactorenn die voor de omvang en de inhoud van de motivering van belang zijn: de aard
vann het recht, het rechtsgebied, de procesrechtelijke context en de stand van de discussie
inn literatuur en rechtspraak.
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deell uit kunnen maken van de argumentatiestructuur van een betoog. Daarbij
legtt zij een verband tussen de kritische reacties van reële en potentiële tegenstanderss en de argumentatiestructuur van een betoog. Deze benadering, die
iss uitgewerkt voor niet-juridische teksten, vormt mijns inziens ook een
bruikbaarr uitgangspunt voor de analyse van argumentatie in rechterlijke
uitspraken.. Zoals ik in het voorgaande heb aangegeven, kan de rechter met
hett oog op de aanvaardbaarheid van zijn uitspraak voor de betrokkenen en
dee hogere rechter in zijn motivering verwijzen naar contra-argumentatie.
Daarbijj kunnen zich de volgende drie gevallen voordoen,
1.. De rechter noemt een contra-argument dat tegen zijn standpunt pleit en
verwerptt dit vervolgens.
2.. De rechter noemt een contra-argument dat tegen zijn argumentatie pleit en
verwerptt dit vervolgens.
3.. De rechter noemt een contra-argument, maar houdt vol dat zijn standpunt
verdedigbaarr is.
Hett contra-argument is in deze drie gevallen verschillend van aard. In het
eerstee geval noemt de rechter een argument waarmee rechtstreeks kritiek
wordtt geuit op zijn standpunt. Die kritiek heeft geen betrekking op de
argumentatiee waarmee de rechter zijn standpunt rechtvaardigt, maar vormt
eenn ondersteuning voor het tegengestelde standpunt. In het tweede geval
noemtt de rechter een argument waarmee indirect kritiek op het standpunt
wordtt geleverd. Die kritiek richt zich op de argumentatie waarmee de rechter
zijnn standpunt rechtvaardigt. In het derde geval noemt de rechter eveneens
eenn argument waarmee indirect kritiek wordt geuit op het standpunt. Anders
dann in het vorige geval weerlegt de rechter die kritiek niet, maar acht hij de
kritiekk niet opwegen tegen argumentatie die voor zijn standpunt pleit.
Inn het volgende voorbeeld wordt een contra-argument dat tegen het
standpuntt pleit verworpen. Het gaat hier om een burenruzie over een rij
coniferen: :
(1))

Gedaagde heeft ter gelegenheid van de descente doen betogen, dat de coniferen
zijnn geplant ter vermindering van tocht in huis, maar dit argument is volstrekt
ondeugdelijk,, omdat het voor het merendeel gaat om dichte kozijnen en het
aanwezigee uitzetraampje zich boven de toppen van de coniferen bevindt en
daaraann geen enkele tochtwerende voorziening is aangebracht. (...)
Waarr gedaagde geen noemenswaardig belang heeft bij deze coniferen, heeft de
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eiserr groot belang bij amotie daarvan, omdat zij uitzicht belemmeren en licht
wegnemen. .
(Kantongerechtt Enschede 6 oktober 1988, Prg. 1989, 2981)
Dee rechter rechtvaardigt het standpunt dat het belang van de eiser bij verwijderingg van de coniferen groter is dan dat van gedaagde om ze te laten staan
mett het argument dat de coniferen het uitzicht belemmeren en licht wegnemen.. Voor het tegengestelde standpunt, dat gedaagde wel een groot belang
heeftt bij de coniferen, pleit het argument dat de coniferen de tocht in huis
verminderen.. De rechter verwerpt dit argument als volstrekt ondeugdelijk en
voertt daar drie argumenten voor aan. De argumentatie van de rechter bestaat
duss uit een pro-argument en de verwerping van een contra-argument dat
(rechtstreeks)) tegen zijn standpunt pleit. Deze argumenten vormen samen een
voldoendee ondersteuning van zijn standpunt. De argumentatie waarmee de
rechterr het contra-argument verwerpt is vervolgens ook nevenschikkend. De
argumentatiestructuurr ziet er als volgt uit.

Figuurr 7.1
11
Waarr gedaagde geen noemenswaardig belang heeft bij deze
coniferen,, heeft de eiser groot belang bij amotie daarvan.
1.1aa
1.1b
Dee coniferen belemmeren het Het argument dat de coniferen
uitzichtt en nemen licht weg. de tocht verminderen is ondeugdelijk.
l.lb.laa
l.lb.lb
Hett gaat voor Het uitzethett merendeel raampje bevindt
omm dichte ko- zich boven de
zijnen..
coniferen.

l.lb.lc
Aan het uitzetraampje is geen
enkele tochtwerende voorziening
aangebracht. .

Inn plaats van een contra-argument tegen het standpunt, kan de rechter ook
eenn contra-argument opwerpen tegen zijn eigen argumentatie. Dat contraargumentt kan inhouden dat de argumentatie onwaar ofonaanvaardbaarzou
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zijn.. Het contra-argument kan een aanval zijn op de toereikendheid van de
argumentatiee of betrekking hebben op de relevantievan de argumentatie. 147
Vervolgenss verwerpt de rechter het contra-argument door aan te tonen dat
dee tegenwerping onwaar!onaanvaardbaar, ontoereikendof irrelevantis.1*8 De
deugdelijkheidd van de argumentatie wordt op die manier getoetst aan drie
informeel-logischee deugdelijkheidsciteria.l49 Het aanvaardbaarheidscriterium
heeft,, net als het formeel-logische waarheidscriterium, betrekking op de
propositionelee inhoud van de argumentatie. Het relevantiecriterium en het
toereikendheidscriteriumm hebben betrekking op de rechtvaardigingspotentie
off de rechtvaardigende kracht van de argumentatie.150
Inn het volgende voorbeeld gaat het om een geschil over de vraag of een
werkgeverr een vrouwelijke werknemer mag ontslaan terwijl zij langer in dienst
iss dan haar mannelijke collega:
(2))

Nu wij evenwel vernamen dat mevr. Been geenszins onmachtig of onbereid
bleekk om gedurende geruime tijd grote bestellingen te versjouwen en drie-hoog
aff te leveren, bekroop ons het gevoel dat in dit opzicht het nut van Buitelaar
voorr Groenendijk's bedrijf nauwelijks groter is dan de bijdrage die mevr. Been
kann leveren. Groenendijk's angst dat de klanten verbaasd en zelfs geërgerd

1477 Argumentaticthcoretici maken veelal onderscheid tussen 'lokale' en 'globale' relevantie.
Lokalee relevantie is de relevantie van de premissen voor de conclusie in een redenering
diee aan een enkelvoudige argumentatie ten grondslag ligt. Globale relevantie heeft
betrekkingg op de relevantie in bredere zin van een bepaalde propositie voor het standpunt
datt ter discussie staat. De tegenwerpingen tegen de argumentatie zullen vaak betrekking
hebbenn op lokale relevantie, maar kunnen ook betrekking hebben op globale relevantie.
Overigenss kan ook bij toereikendheid onderscheid worden gemaakt tussen lokale en
globalee toereikendheid. Zie voor verschillende benaderingen van de relevantieproblematiekk onder Van Eemeren en Grootendorst (1992a, 1992b) en Walton (1989, 1996).
1488 Naess (1978:110) stelt dat bij het afwegen van pro-argumenten tegen contra-argumenten
dee 'waarde' van een argument voor een bepaald standpunt moet worden bepaald op
grondd van de houdbaarheid ('waarheid', juistheid, aannemelijkheid) en de rechtvaardigendee kracht (de potentiële bewijskracht, relevantie) van dat argument. Dat hij de relevantie
vann een argument niet onderscheidt van de rechtvaardigende kracht ervan, komt mijns
inzienss doordat in zijn benadering voorafgaand aan de afweging van argumenten al een
selectiee van argumenten heeft plaatsgevonden. Daardoor blijven irrelevante argumenten
inn de uiteindelijke afweging buiten beschouwing.
1499 Zie over de achtergrond van deze deugdelijkheidscriteria Van Eemeren e.a. (1996: 223226). .
1500 Zie Van Eemeren en Grootendorst (1982: 386).
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zoudenn kunnen reageren als een vrouw sjouwend voor hen aktief is, lijkt ons
niett wel gegrond in het huidige tijdsbestek, waarin de emancipatie allengs
steedss meer veld wint.
(Kantongerechtt Rotterdam 12 juni 1985, Prg. 1985, 2349)
Dee rechter stelt zich op het standpunt dat het nut van beide werknemers voor
hett bedrijf ongeveer even groot is. Ter rechtvaardiging van dat standpunt
voertt hij aan dat de werkneemster, mevrouw Been, niet onmachtig of onbereidd gebleken is grote bestellingen te versjouwen. Vervolgens anticipeert de
rechterr op de kritiek dat zijn argument niet toereikend is. Mevrouw Been is
weliswaarr niet onmachtig of onbereid bestellingen te sjouwen, maar klanten
zoudenn daar verbaasd of geërgerd op kunnen reageren. De rechter laat zien
datt die tegenwerping tegen zijn pro-argument onaanvaardbaar is. Ook hier
bestaatt een nevenschikkend verband tussen het pro-argument van de rechter
enn de verwerping van het contra-argument.

Figuurr 7.2
11
Hett nut van Buitelaar voor Groenendijk's bedrijfis nauwelijks
groterr dan de bijdrage die mevr. Been kan leveren.
ff
**"
1.1aa
Mevr.. Been is geenszins onmachtig
off onbereid gebleken om gedurende
geruimee tijd grote bestellingen
tee versjouwen en drie-hoog af te
leveren..

-N

1.1b
Groenendijk's angst dat de klanten verbaasd en zelfs geërgerd
zouden kunnen reageren als een
vrouw sjouwend voor hen aktief
is, lijkt niet wel gegrond.

tt

l.lb.1 1
Inn het huidige tijdsbestek wint
dee emancipatie steeds meer veld.

Inn plaats van het contra-argument te ontkrachten, kan de rechter het ook
erkennen.. Hij noemt dan een tegenwerping, maar houdt vol dat zijn standpuntt verdedigbaar is. In zo'n geval kritiseert hij niet de propositionele inhoud
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vann de tegenwerping, maar acht hij de rechtvaardigingspotentie ervan onvoldoendee omdat de tegenwerping irrelevant of ontoereikend is.
Inn het volgende voorbeeld gaat het om een geschil tussen een werkgever en
tweee van zijn werknemers die ontslag hebben genomen en in dienst zullen
tredenn bij een concurrent van de werkgever:
(3))

Het is onvermijdelijk dat een bedrijf er nadeel van ondervindt indien gewaardeerdee werknemers ontslag nemen, zeker indien dit vertrek bovendien betekent
datt zij in dienst treden van een concurrent. Dit staat echter niet in de weg aan
dee vrijheid van werknemers aldus te handelen en opgedane kennis en ervaring
inn dienst te stellen van een concurrent. Er is in het algemeen geen verplichting
voorr de werknemer in een dergelijk geval eerst overleg te plegen met de eigen
werkgever.. In de onderhavige zaak doen zich geen bijzonderheden voor waardoorr dit uitzondering zou leiden. Niet gezegd kan worden dat De Jong en
Fischerr onrechtmatig hebben gehandeld.
(Arrondissementsrechtbankk Breda 6 augustus 1993, Prg 1993, 3936)

Dee rechter stelt zich op het standpunt dat niet gezegd kan worden dat de twee
werknemerss onrechtmatig hebben gehandeld. Dit standpunt wordt rechtstreekss ondersteund met de argumenten dat de werknemers de vrijheid
hebbenn hun opgedane kennis en ervaring in dienst te stellen van de concurrent,, dat er in het algemeen geen verplichting bestaat om eerst met de werkgeverr te overleggen en er in dit geval geen bijzonderheden zijn waardoor dit wel
zouu moeten. Ten aanzien van de tegenwerping dat een bedrijf er nadeel van
ondervindtt wanneer werknemers ontslag nemen en in dienst treden bij de
concurrent,, erkent de rechter de propositionele inhoud maar niet de rechtvaardigingspotentie. .
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Figuurr 7.3
11
Niett gezegd kan worden dat De Jong en Fischer
onrechtmatigg hebben gehandeld.
rr
1.1aa
Werknemerss hebben
dee vrijheid aldus
tee handelen en opgedanee kennis en
ervaringg in dienst
tee stellen van
eenn concurrent.

AA

1.1b
Er is in het
algemeen geen
verplichting
eerst overleg
te plegen met
de eigen werkgever. .

V

1.1cc
Geenn
bijzonder-heden..

l.ld
Het feit dat een
bedrijf er nadeel
van ondervindt
indienn gewaardeerde
werknemerss ontslag
nemenn en in dienst
tredenn van een
concurrentt is
hierr irrelevant.

Inn bovenstaande analyses heb ik geprobeerd te laten zien hoe de reactie van
dee rechter op (mogelijke) argumentatie van procespartijen deel kan uitmaken
vann de motivering van een rechterlijke beslissing. Wanneer de rechter minimaall een argument voor zijn standpunt aanvoert en minimaal één contraargumentt tegen het standpunt verwerpt, is de argumentatie complex. De
samenhangg tussen de argumenten is dan (complementair) nevenschikkend
omdatt de verwerping van het contra-argument geen zelfstandige ondersteuningg kan zijn van het standpunt. De complexiteit van de argumentatie wordt
verderr vergroot als het contra-argument beargumenteerd verworpen wordt.
Dee argumentatie die wordt aangevoerd om het contra-argument te verwerpen
kann nevenschikkend of meervoudig zijn.
Doorr een nauwkeuriger analyse te geven van het soort tegenwerpingen en
dee verschillende manieren waarop die tegenwerpingen vervolgens verworpen
kunnenn worden, kan meer inzicht worden verkregen in de structuur van de
argumentatiee van de rechter, waardoor de argumentatie adequater kan worden
beoordeeld.. Dit is vooral van belang voor een procespartij die, bijvoorbeeld
mett een motiveringsklacht, in beroep wil komen tegen de verwerping van zijn
argumentenn door de rechter. Naarmate een procespartij preciezer aangeeft wat
dee kritiek op de verwerping van een argument inhoudt, mag verwacht worden
datt die kritiek in hoger beroep ook preciezer wordt beoordeeld. In 7.3.1 ga
ikk na welke expliciete aanwijzingen er in een motivering gevonden kunnen
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wordenn om vast te kunnen stellen of en hoe een contra-argument wordt
verworpen. .
7.3.11 Verbale aanwijzingen voor de verwerping van contra-argumenten
Voorr de reconstructie van argumentatie waarin argumenten pro en contra
tegenn elkaar worden afgewogen, is het in de eerste plaats van belang om te
kunnenn vaststellen dat de rechter een contra-argument naar voren brengt en
hett verwerpt. In de tweede plaats moet achterhaald kunnen worden op welke
grondd een contra-argument wordt verworpen, met andere woorden of een
contra-argumentt onjuist, ontoereikend of irrelevant wordt geacht.
Omm een contra-argument te herkennen en vast te stellen hoe het verworpenn wordt, kan gebruik worden gemaakt van tekstuele aanwijzingen. Vaak
wordenn een contra-argument en de verwerping ervan in de vorm van een
tegenstellingg gepresenteerd. Het contra-argument gaat dan vooraf aan woordenn als 'maar' of'toch' en wordt in de zin erna verworpen. Een contra-argumentt kan ook worden geïntroduceerd na een uitdrukking van toegeving, zoals
'hoewel'' en 'niettegenstaande dat', en vervolgens verworpen worden. Snoeck
Henkemanss (1989:145) wijst er terecht op dat dit soort woorden of uitdrukkingenn niet altijd op een tegenstelling tussen een contra-argument en de
verwerpingg van dat contra-argument wijzen. In een tegenstelling kunnen
bijvoorbeeldd ook twee tegengestelde standpunten tot uitdrukking worden
gebracht.1511 Zij geeft het volgende voorbeeld:
(1))

Niettegenstaande het feit dat jij denkt dat het onmogelijk is om met hem te
werken,, denk ik dat hij heel coöperatiefis.

Ditt probleem doet zich mijns inziens alleen voor als niet uit de context kan
wordenn opgemaakt dat er een hoofdstandpunt naar voren is gebracht (hier:
ikk vind dat we hem moeten aannemen), waardoor niet duidelijk is dat er in
dee tegenstelling twee substandpunten (argumenten) tot uitdrukking worden
gebracht.. In de regel komt deze onduidelijkheid in rechterlijke uitspraken niet
voor.. Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven waarin het hoofd-

1511 Snoeck Henkemans (1992: 144 e.v.) kritiseert op dit punt Govier (1988). Ze levert
eveneenss kritiek op Primatarova (1987,1989), die stelt dat uitdrukkingen van toegeving
inn een tegenstelling worden gebruikt om aan te geven dat de schrijver van een argumentatievee tekst een tegenwerping als irrelevant beschouwt.

Pragma-diaUctischePragma-diaUctische aanwijzingen 151 1

standpuntt en de kritiek op grond waarvan het contra-argument wordt verworpenn expliciet is verwoord.

HetHet contra-argument is onjuist
Wanneerr de rechter een contra-argument verwerpt omdat het niet juist is,
heeftt de verwerping ervan alleen betrekking op de propositionele inhoud. Een
argumentt kan niet tegelijkertijd onjuist zijn en toch rechtvaardigende kracht
hebben.. Daarom noemt de rechter in dit type argumentatie het contraargumentt en geeft aan waarom het niet juist is:
(2))

Ook hier heeft Golden Super een tweevoudig verweer gevoerd; GS heeft zich
beroepenn op de verjaringstermijn van artikel 163811 BW en op de omstandigheid,, dat Kneppers deze vakantiedagen had dienen op te nemen gedurende de
tijd,, dat hij geschorst was. Deze weren houden geen steek (R). Artikel 163811 BW
spreektt over het tijdstip, waarop de aanspraak ontstaan is en niet over het
tijdstipp waarop de uitkering in rechten wordt opgevorderd (Q). Het bewuste
tijdstipp is derhalve 1 december 1983 (P), zodat de vergoeding voor vakantiedagenn uit 1982 niet is verjaard (S). De tweede weer behoeft geen weerlegging,
gezienn wat hierboven omtrent het gedrag van Golden Super is overwogen.
(Arr.rechtbankk Alkmaar 30 januari 1986, Prg. 1986, 2454)

Voorr het standpunt (S) 'de vergoeding voor vakantiedagen uit 1982 is niet
verjaard'' wordt het argument (P) 'het bewuste tijdstip is (...) 1 december
1983'' aangevoerd. Het contra-argument, waarin een beroep op de verjaringstermijnn van art. 163811 wordt gedaan, wordt verworpen omdat het geen steek
houdtt (R). Voor dit argument (R) wordt vervolgens argument (Q) 'Artikel
1638111 BW spreekt over... en niet over ...' aangevoerd. De nevenschikkende
argumentatiee die het standpunt ondersteunt bestaat dus uit een pro-argument
enn de verwerping van een contra-argument. Vaak wordt de verwerping van
eenn contra-argument dat onjuist is, zoals ook in dit voorbeeld, heel nadrukkelijkk tot uitdrukking gebracht.152
Hett contra-argument en de verwerping ervan worden in dit voorbeeld niet

1522 Zoals in voorbeeld (1) in paragraaf 7.3: 'dit argument is volstrekt ondeugdelijk'. Zie
bijvoorbeeldd ook Kantongerecht Alphen a/d Rijn 6 januari 1976, Prg. 1976, 1087: 'dit
verweerr snijdt in casugeen hout' of Kantongerecht Amsterdam 28 april 1994, Prg. 1995,
4362:: 'het argument dat... slaat de plank mis'.
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inn de vorm van een tegenstelling gepresenteerd. Dat zou ook niet adequaat
zijn,, omdat de argumentatie dan logisch inconsistent wordt of een andere
betekeniss krijgt. Als het contra-argument in de eerste zin van de tegenstelling
bijvoorbeeldd geïntroduceerd wordt na een voegwoord met een toegevende
functiee ((al)hoewel, ofschoon), ontstaat de volgende logische inconsistentie:
(3))

*Hoewel een beroep op de verjaringstermijn van artikel 163811 BW juist is,
houdtt een beroep op artikel 163811 geen steek.

Hetzelfdee geldt als contra-argument voorafgaat aan het voegwoord 'maar':
(4))

*Een beroep op de verjaringstermijn van artikel 163811 BW is juist, maardh
beroepp op artikel 163811 houdt geen steek.

Inn de volgende twee voorbeelden is de argumentatie niet inconsistent, maar
wordtt in de tegenstelling geen toegeving van het contra-argument tot uitdrukkingg gebracht:
(5))

Hoewel GS zich beroept op de verjaringstermijn van artikel 163811 BW, kan
ditt geen steek houden.

(6))

GS beroept zich op de verjaringstermijn van artikel 163811 BW, maar dit
verweerr houdt geen steek.

Beidee zinnen ((5) en (6)) illustreren dat de toegeving van de zin waarin het
contra-argumentt naar voren wordt gebracht geen betrekking heeft op de
aanvaardbaarheidd van de propositionele inhoud van het contra-argument, maar
opp de bewering 'dat het zo is dat x het contra-argument y heeft aangevoerd'.
Inn argumentatie waarin een contra-argument wordt verworpen op grond van
onjuistheidd ligt het dus niet voor de hand dat het contra-argument en de
verwerpingg ervan worden gepresenteerd in de vorm van een tegenstelling.

HetHet contra-argument is ontoereikend
Bijj de reconstructie van ontoereikende contra-argumentatie moet rekening
wordenn gehouden met de verschillende manieren waarop de rechter kan
beslissenn dat een contra-argument ontoereikend is. De verbale presentatie van
dee argumentatie verschaft dikwijls aanwijzingen over de manier waarop zo'n
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beslissingg tot stand is gekomen. In de eerste plaats kan de rechter aangeven
datt de propositionele inhoud van wat in het contra-argument wordt beweerd
juistt is, maar dat de argumentatieve kracht ervan kleiner is dan die van de proargument(en).. Soms wordt die verwerping expliciet geformuleerd, zoals in het
volgendee voorbeeld:
(7))

(...) Hoewel zulks juist blijkt te zijn, kunnen wij enkel op die grond niet tot
eenn andere conclusie komen dan hiervoor onder III werd vermeld. Het is een
argument,, inderdaad, maar het is te zwak dan dat het de eerder genoemde
argumentenn voor een oordeel in andere zin zou kunnen overwinnen.
(Kantongerechtt Rotterdam 20 oktober 1983, Prg 1984,2124)

Anderss dan bij contra-argumentatie die wordt verworpen vanwege onjuistheid,, wordt het contra-argument in dit soort gevallen vaak wel ingeleid met
'(al)hoewel',, 'weliswaar', 'ofschoon' of 'ook al'. Voor de toegeving van de
propositionelee inhoud worden in de tegenstelling ook 'echter', 'maar', 'niettemin',, 'desondanks' en 'toch' gebruikt. Formuleringen waarmee tot uitdrukkingg wordt gebracht dat een contra-argument onvoldoende, of in ieder geval
minder,, argumentatieve kracht heeft dan de argumentatie die voor de beslissingg pleit zijn onder andere 'De opgegeven reden is niet van voldoende
gewichtt om...'153, 'dit argument Ion niet als zwaarwegend worden beschouwd'1544 en 'daarbij is van weinig betekenis dat'155. Een voorbeeld is:
(8))

De kantonrechter komt tot de conclusie dat verhuurster in de gegeven situatie
geenn in redelijkheid te respecteren belang heeft bij toewijzing van de vordering
tott afbraak van de aanbouw en schutting (S). Niet ten onrecbtewïjst de huurder
err op dat elders in de wijk en ook op de Korte Dreef, waar hij woont, tal van
aanbouwselss of bouwsels in de tuinen door verhuurster worden gedoogd, waaronderr heel wat minder fraaie dan die door huurder aangebracht (P). Wel stelt
verhuursterr dat de overgelegde foto's allemaal zijn genomen van aanbouwen

1533 Zie bijvoorbeeld Kantongerecht Enschede 10 oktober 1983, Prg. 1984,2056.
1544 Zie bijvoorbeeld Arr. rb. Utrecht 29 november 1989, Prg 1990,3245: (...) 'Dit argument
kann dus niet als zwaarwegend worden beschouwd (...) Ook dit belang legt echter tegenoverr de belangen vann Consten onvoldoende gewicht in de schaal'.
1555 Zie bijvoorbeeld Kantongerecht Amsterdam 20 januari 1989, Prg. 1989, 3151: 'Aldus
moett er van worden uitgegaan dat het ontslag is gebaseerd op het slapen van Marco
tijdenss zijn dienst op 29/30 oktober 1987; daarbij is het in uniform boodschappen doen
vann te weinig betekenis.'
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-- schuren en schuttingen in de z.g. complexen 2 en 4 van verhuurster. Deze
complexenn staan op de nominatie om binnen 2 jaar te worden gerenoveerd hetwelkk de reden zou zijn waarom verhuurster niet optreedt tegen deze illegale
bouww (Q). De kantonrechter is echter van oordeel dat de omstandigheid dat
dee woning van verhuurster eerst over 6 jaar "aan de beurt" (gerenoveerd wordt)
is,, onvoldoende gewicht in de schaal legt om tot een ander oordeel te komen
(T). .
(Kantongerechtt Rotterdam 27 februari 1986, Prg. 1986, 2497)
Inn dit voorbeeld wordt voor het standpunt (S) door de huurder argument (P)
aangevoerd.. Dat de Kantonrechter argument (P) als een aanvaardbare rechtvaardigingg van (S) beschouwt, blijkt uit 'niet ten onrechte'. Vervolgens noemt
hijj de tegenwerping (Q) waarvan hij de propositionele inhoud niet ontkent.
Diee toegeving wordt geaccentueerd door het bijwoord 'wel'. De tegenstelling
waarinn daarna wordt aangegeven dat (Q) ontoereikend is (onvoldoende argumentatievee kracht heeft) komt tot uitdrukking in (T), na het voegwoordelijk
bijwoordd 'echter'.
Inn de tweede plaats kan de rechter in plaats van aan te geven dat de argumentatievee kracht van een contra-argument kleiner is dan die van een proargument,, aangeven dat de argumentatieve kracht van een pro-argument
groterr is dan die van een contra-argument. Als tot uitdrukking wordt gebracht
datt aan een pro-argument meer gewicht wordt toegekend, blijkt daaruit impliciett dat de rechter het contra-argument verwerpt omdat het onvoldoende
argumentatievee kracht heeft. In dit soort gevallen wordt expliciet aangegeven
datt de propositionele inhoud van wat wordt beweerd in het contra-argument
juistt is, maar dat de argumentatieve kracht van het pro-argument(en) groter
iss dan die van het contra-argument, zoals in het volgende voorbeeld:
(9))

Gelet op alle omstandigheden van het geval komt het de kantonrechter voor,
datdat in deze zaak een vergoeding ter hoogte van ƒ 30.000 bruto of daaromtrent
inn alle redelijkheid geboden was. (...) Weliswaar heeft A. van de Weerthof
gedurendee lange tijd wegens ziekte niet gewerkt, maar daar tegenover staat dat
hijj (veel) ouder dan veertig jaar is en bovendien ongezond, hetgeen omstandighedenn zijn die, zowel bij het bepalen van een vergoeding ex artikel 1639w als
bijj een (ter vermijding van een kennelijk onredelijk ontslag) aan te bieden
afvloeiingsregeling,, zwaar behoren te worden meegewogen.
(Kantongerechtt Zaandam 17 oktober 1991, Prg. 1992, 3664)
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Hierr wordt de tegenwerping dat 'A. van de Weerthof gedurende lange tijd
wegenss ziekte niet heeft gewerkt' niet ontkend, maar de argumentatieve
krachtt van het feit dat 'A (veel) ouder dan veertig jaar is en bovendien ongezondd is' weegt zwaarder.

HetHet contra-argument is irrelevant
Ookk bij de reconstructie van argumentatie waarin de rechter een contraargumentt verwerpt omdat het niet relevant is, moet rekening gehouden
wordenn met de verschillende manieren waarop de rechter tot die beslissing
kann komen. De rechter kan expliciet aangeven dat de propositionele inhoud
vann wat wordt beweerd in het contra-argument juist is, maar dat het geen
rechtvaardigendee kracht heeft. De rechter kan ook in het midden laten of de
propositionelee inhoud van het contra-argument juist is en aangeven dat als
hett juist zou zijn, het geen rechtvaardigende kracht zou hebben. Dit laatste
wordtt geïllustreerd in het volgende voorbeeld:
(10)) 5. Met betrekking tot het door Koemans géïncasseerde bedrag van de beleggingsrekeningg doet het niet terzake of de overboeking destijds wel geheel reglementairr is geschied (C). Vast staat dat het bedrag van het vermogen van de
erflaterr door zijn toedoen naar het vermogen van Koemans is overgemaakt (P),
zodatt dit geld zal moeten worden terugbetaald of in ieder geval verantwoord
alss er voor de betaling geen rechtsgeldige oorzaak zou blijken te zijn (S).
(Hof's-Gravenhagee 23 februari 1979, Prg. 1979, 1357)
Voorr het standpunt (S) wordt het argument (P) aangevoerd. Het Hof spreekt
zichh vervolgens niet expliciet uit over de juistheid van de propositionele
inhoudd van het contra-argument. Met de woorden 'doet niet terzake of duidt
hett Hof aan dat ook al zou de propositionele inhoud van het contra-argument
juistt zijn, dit argument geen rechtvaardigende kracht heeft. In plaats van 'doet
niett terzake of kunnen bijvoorbeeld 'In het midden kan blijven of...' en
'daargelatenn of...' gebruikt worden.156 Nog duidelijker aanwijzingen vormen
uiteraardd de uitdrukkingen 'niet relevant is of en 'irrelevant is of. Als het Hof
inn voorbeeld (10) had willen aangeven dat de propositionele inhoud van het
contra-argumentt juist is, maar dat het argument geen rechtvaardigende kracht
heeft,, zou het meer voor de hand liggen als niet 'doet het niet terzake <?ƒ'maar
'doett het niet terzake dat'zon zijn gebruikt. Ook in andere formuleringen
1566 Zie bijvoorbeeld Kantongerecht Harderwijk 20 november 1991, Prg. 1992, 3660.
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wordtt dit betekenisverschil door het gebruik van 'dat' in plaats van 'of tot
uitdrukkingg gebracht: 'in het midden kan blijven dat', 'daargelaten dat', 'niet
relevantt is dat' en 'irrelevant is dat'.

7.44 Dialogische aanwijzingen in de confrontatiefase
Inn de argumentatiefase, de motivering, van een vonnis kunnen niet altijd
aanwijzingenn worden gevonden voor het reconstrueren van de samenhang
tussenn de argumenten van de rechter. Soms ontbreken indicatoren en soms
zijnn ze ambigu. In de argumentatiefase komt ook niet altijd expliciet tot
uitdrukkingg dat de argumentatie van de rechter een reactie is op de argumentatiee die door de procespartijen naar voren is gebracht. De directe context
waarinn de argumentatie naar voren is gebracht biedt dan geen aanwijzingen
voorr de reconstructie van de argumentatiestructuur. Dialogische aanwijzingen
voorr de reconstructie kunnen dan soms wel worden ontleend aan de samenhangg tussen de argumenten van procespartijen zoals die is weergegeven in de
confrontatiefasee van het vonnis. Met andere woorden, de presentatie van de
argumentatiee van de partij waar de rechter op reageert kan aanwijzingen
verschaffenn voor de reconstructie van de samenhang in de rechtvaardiging van
dee beslissing, tenzij er aanwijzingen zijn in de rechtsregel die zich daartegen
verzetten.. Omdat er in een dialogische benadering vanuit wordt gegaan dat
dee rechter in principe reageert op de argumentatie die door de procespartijen
naarr voren is gebracht, kan eveneens worden aangenomen dat zijn reactie in
principee is afgestemd op de structuur van de argumentatie van het betoog
waarr hij op reageert. Als de samenhang tussen de argumenten die door
partijenn zijn aangevoerd duidelijk in de confrontatiefase van een vonnis tot
uitdrukkingg komt, kan die samenhang een aanwijzing zijn voor de relatie
tussenn de argumenten in de argumentatiefase van dat vonnis.
Wanneerr de argumentatie waar de rechter op reageert meervoudig is, kan
dee argumentatie die hij naar voren brengt om die argumentatie te ontkrachten
alss nevenschikkend worden gereconstrueerd. Wanneer hij op nevenschikkende
argumentatiee reageert, kan hij in principe met enkelvoudige argumentatie
volstaan.. In het geval hij toch meer argumenten naar voren brengt, moet de
samenhangg daartussen als meervoudig gereconstrueerd worden. Stel bijvoorbeeldd dat de rechter een vordering tot ontruiming van een woning afwijst en
inn zijn motivering van die beslissing onder andere de volgende argumentatie
naarr voren brengt:
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Ook de overlast die X veroorzaakt is niet van dien aard dat vordering kan
wordenn toegewezen (S). De klachten over geluidsoverlast zijn van incidentele
aardd (P). Voorts is gebleken dat ook andere bewoners hun vuilniszak op het
balkonn zetten (Q).

Terr ondersteuning van een substandpunt (S) worden hier twee argumenten
(P)) en (Q) naar voren gebracht waarvan op grond van de presentatie ('voorts')
niett kan worden vastgesteld wat de relatie tussen die argumenten is. In de
confrontatiefasee van het vonnis kan de argumentatie van de eiseres als volgt
zijnn geformuleerd:
(2))

X veroorzaakt volgens eiseres overlast. In de eerste plaats wordt er geluidsoverlastt veroorzaakt door spelende kinderen op de gang. In de tweede plaats is er
vanwegee vuilniszakken op het balkon sprake van een onhygiënische toestand
vann de woning.

Omdatt de samenhang tussen de argumenten die eiseres hier naar voren brengt
meervoudigg is ('in de eerste plaats... in de tweede plaats') ligt het het meest
voorr de hand om de samenhang tussen de argumenten van de rechter als
nevenschikkendd te interpreteren: beide argumenten van de eiseres moeten in
principee verworpen worden om haar standpunt te ontkrachten.157 Wanneer
dee argumentatie van eiseres in de confrontatiefase nevenschikkend zou zijn
geweest,, dan had de argumentatie op de volgende manier geformuleerd
kunnenn zijn:
(3))

X veroorzaakt volgens eiseres overlast. Er wordt geluidsoverlast veroorzaakt
doorr spelende kinderen op de gang en daar komt nog bij dat er vanwege
vuilniszakkenn op het balkon een onhygiënische toestand van de woning is
ontstaan. .

Inn dit geval kan verantwoord worden dat het meer voor de hand ligt om de
samenhangg tussen de argumenten (P) en (Q) voor standpunt (S) als meervoudigg te analyseren. In principe zou de rechter hebben kunnen volstaan met de

1577 Het is denkbaar dat eiseres haar standpunt rechtvaardigt op grond van twee zelfstandige
argumenten,, terwijl de rechter het standpunt van eiseres verwerpt met enkelvoudige
argumentatie.. In dat geval zou eiseres in hoger beroep kunnen aanvoeren dat haar
standpuntt ten onrechte verworpen is, omdat er een argument is blijven staan.
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ontkrachtingg van één van de twee nevengeschikte argumenten van eiseres. Nu
hijj twee argumenten ontkracht, kan elk van beide ontkrachtingen als een
zelfstandigee ondersteuning van zijn standpunt worden beschouwd. En dat
betekentt dat, wanneer over standpunt (S) in hoger beroep opnieuw verschil
vann mening zou kunnen ontstaan, beide argumenten met succes zouden
moetenn worden betwist om wat betreft standpunt (S) in het gelijk gesteld te
kunnenn worden.
Datt een verschil van mening over de relatie tussen argumenten in de
praktijkk soms kan worden opgelost aan de hand van aanwijzingen in de
confrontatiefase,, blijkt bijvoorbeeld in Arr.-rechtbank Amsterdam, 15 januari
1992,, NJ1992, 417. Het geschil tussen de partijen heeft betrekking op een
voorstell van Rodenburg aan Singer om de exclusiviteit van zijn agentschap
voorr de verkoop van 'Singer-produkten' af te kopen. De advocate van Rodenburgg formuleert het voorstel aan Singer als volgt:
Rodenburgg is bereid van zijn exclusiviteit in zijn rayon afstand te doen (...) mits:
1.. Zolang de agentuurovereenkomst met de heer Rodenburg voortduurt, hij over
verkopenn van 'Singer-produkten' door de wederverkoper in zijn rayon een
provisiee ontvangt, gelijk zijnde aan 35% van de provisie waar de heer Rodenburg
anderss recht op zou kunnenn doen gelden; of, uw cliënte aan de heer Rodenburg
eenn eenmalig bedrag betaalt van ƒ 50.000,- zulks te voldoen uiterlijk op 18 april
1991;; en,
2.. uw cliënte afziet, nu en in de toekomst, van elke actie die leidt tot beëindiging
vann de agentuurovereenkomst met de heer Rodenburg en van elke actie die
gerichtt is op het betalen van een (schade)vergoeding door de heer Rodenburg.
Dee Kantonrechter acht dit voorstel niet redelijk en concludeert dat de agentuurovereenkomstt spoedig ontbonden dient te worden. Tevens acht hij voor
eenn vergoeding als door Rodenburg verzocht geen aanleiding aanwezig, nu
dee reden voor de ontbinding door zijn eigen toedoen is ontstaan. In hoger
beroepp stelt Rodenburg: 'In plaats van het woordje "oF tussen de twee - dus
alternatieff bedoelde - onderdelen van punt 1 van het voorstel heeft de kantonrechterr daar "enw - dus cumulatief- gelezen. Daarmee is de kantonrechter
bijj haar redelijkheidsoordeel ten onrechte van een wezenlijk andersluidend
-- immers voor Singer aanmerkelijk bezwarender - voorstel uitgegaan'. De
Rechtbankk is het met Rodenburg eens dat de rechter van wezenlijk andere dan
dee gestelde - en niet weersproken - feiten is uitgegaan en acht de feiten voor
dee beslissing van doorslaggevende betekenis. Omdat er in zo'n geval niet meer
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vann een 'eerlijke behandeling van zijn zaak' kan worden gesproken, is het
hogerr beroep in weerwil van het vijfde lid van art.. 74m K jo. art. I639w lid
111 BW toch ontvankelijk.

7.55 Maximaal argumentatieve ontleding
Inn sommige gevallen zijn er onvoldoende aanwijzingen om uit te maken of
eenn reeks argumenten die op hetzelfde standpunt betrekking heeft meervoudig
iss of nevenschikkend. In dit soort twijfelgevallen verdient het volgens Van
Eemerenn en Grootendorst (1992: 81) aanbeveling om in eerste instantie te
kiezenn voor een analyse als meervoudige argumentatie indien er geen goede
redenenenn zijn om de argumentatie als nevenschikkend te analyseren. Met
dezee strategie van de maximaal argumentatieve ontledingwordt alle afzonderlijkee argumenten een maximale argumentatieve kracht toegeschreven.
Dezee strategie wordt in de juridische literatuur ook aan de procespartijen
aanbevolen.. Als niet duidelijk is of de gronden voor een beslissing zelfstandig
zijnn of niet, moeten ze meervoudig worden opgevat en moet op alle gronden
wordenn gereageerd. Als de gronden ten onrechte als nevenschikkende argumentatiee zouden worden opgevat en er slechts een grond wordt betwist, faalt
hett beroep.158 Ook de rechter kiest, vooral wanneer het om de argumenten
vann de in het ongelijk gestelde partij gaat, vaak voor een maximaal argumentatievee ondeding als de relatie tussen die argumenten niet duidelijk is.
Vann Eemeren en Grootendorst (1992:82) geven aan dat een meervoudige
interpretatiee enerzijds strenger is dan een nevenschikkende interpretatie,
omdatt van elk argument een zelfstandige argumentatieve kracht wordt geëist,
maarr dat een meervoudige argumentatie anderzijds minder streng is omdat
hett wegvallen van een onaanvaardbaar argument niet betekent dat de hele
argumentatiee wordt aangetast. Vanwege de eerste, strenge, consequentie van
dee strategie van de maximaal argumentatieve analyse, ontstaat het gevaar dat
eenn meervoudige interpretatie van de argumentatiestructuur in hoger beroep
off in cassatie wordt betwist. Een voorbeeld hiervan is het geval in HR 5 juni
1992,, NJ1992, 539. Daarin eist Van der Vlies, koper van een kavel, nakomingg van wat overeengekomen is met Spanish Water Resort, de oorspronkelijkee eigenaar van de kavel. Een van de vragen die het Hof in deze zaak moet
beantwoorden,, is of er tussen partijen de beweerde overeenkomst bestaat. Ter
1588 Zie paragraaf 2.3.
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beantwoordingg van die vraag beoordeelt het Hof de zes argumenten waarmee
Vann der Vlies zijn eis rechtvaardigt. Het Hof komt tot de slotsom dat tussen
partijenn niet de gestelde overeenkomst tot stand is gekomen. Van der Vlies
gaatt in cassatie en beweert onder andere dat:
(...)) het hof bij de beantwoording van de door het hof gestelde vraag zich ten
onrechtee beperkt tot een toetsing van de afzonderlijke argumenten, zonder deze
inn hun onderling verband en samenhang te beschouwen. Uit 's hofe beslissing
blijktt althans onvoldoende van dat laatste. Daar komt bij, dat niet alleen zonder
naderee motivering onvoldoende duidelijk is waarom de argumenten a, c en e in
dee verhouding tussen SWR en Van der Vlies geen rol spelen, maar dat bovendien
dezee argumenten, ook al zou(den) een of meerdere afzonderlijk zodanige rol niet
spelen,, in onderling verband en samenhang met de overige argumenten zulk een
roll wel zouden kunnen spelen.
Mett andere woorden, Van der Vlies is van mening dat het Hof de argumentatiee ten onrechte als meervoudig heeft geïnterpreteerd, waardoor de beoordelingg van het geschil negatief is beïnvloed.
Uitt de rechtspraak blijkt dat de strategie van de maximaal argumentatieve
analysee soms wordt uitgebreid, zoals in het volgende voorbeeld. In een
ontslagzaakk waarin een werkgever zijn werknemer op staande voet ontslaat
wass niet duidelijk of de argumenten die de werkgever voor het ontslag aanvoertt als nevenschikkend of als meervoudig moeten worden geïnterpreteerd.
Dee Rechtbank beoordeelde de argumentatie als volgt:
Dee misdraging van appellant is niet zo ernstig dat deze een ontslag op staande
voett kan rechtvaardigen. Dat appellant ten onrechte meer uren dan feitelijk
gewerktee uren in rekening heeft gebracht, acht de Rechtbank niet voldoende om
eenn ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Ook beide ontslaggronden in
onderlingee samenhang bezien rechtvaardigen nog geen ontslag op staande voet.
(Arr,, rb Breda 27 november 1984, Prg. 1985,2253)
Dee rechter beoordeelt hier eerst elk argument afzonderlijk, wat impliceert dat
hijj de argumentatie als meervoudig interpreteert. Vervolgens interpreteert hij
dee argumentatie als nevenschikkend en beoordeelt dan de argumentatie in
onderlingee samenhang. De rechter voorkomt op die manier dat de partij die
inn het ongelijk wordt gesteld de interpretatie in hoger beroep ter discussie
stelt,, zoals in het eerste voorbeeld het geval was. Hij anticipeert als het ware
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opp de kritiek dat de reconstructie en de beoordeling van de argumentatie niet
juistt is. Deze strategie kan als een gefaseerde maximaal argumentatieve
ontledingg worden beschouwd.
Betekentt dit nu dat deze variant op de maximaal argumentatieve analyse
aann te bevelen is in alle gevallen waarin niet duidelijk is of de argumentatie
meervoudigg of nevenschikkend is? In het laatste voorbeeld heeft de beoordelingg van de argumentatie betrekking op de argumentatieve kracht van de
argumenten.. Geen van beide argumenten blijkt onjuist of irrelevant, maar de
argumentatievee kracht ervan is onvoldoende. De rechter beoordeelt in dit
gevall de argumentatieve kracht van de argumenten en niet de propositionele
inhoud.. Als de rechter van oordeel zou zijn geweest dat de propositionele
inhoudd van de argumenten niet aanvaardbaar is omdat de appellant zich niet
heeftt misdragen en niet meer uren in rekening heeft gebracht, dan volstaat
inn principe de maximaal argumentatieve analyse. Elk argument wordt in dat
gevall als een zelfstandige rechtvaardiging van het standpunt beschouwd en
beidee worden ontkracht. Het heeft dan geen zin om de argumenten ook nog
inn onderlinge samenhang te beoordelen.

7.67.6 Conclusie
Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien welke aanwijzingen in de tekst van een
vonniss gebruikt kunnen worden voor de reconstructie van de relatie tussen
overwegingenn die in dit vonnis naar voren worden gebracht. Soms kan op
grondd van de formulering van (de verbanden tussen) argumenten of op grond
vann de formulering van het standpunt verantwoord worden dat de samenhang
tussenn de overwegingen (asymmetrisch) nevenschikkend of meervoudig is.
Bovendienn heb ik geprobeerd te laten zien hoe de reactie van de rechter op
dee argumentatie van procespartijen deel kan uitmaken van de motivering van
eenn rechterlijke beslissing. In gevallen waarin de rechter minimaal één argumentt aanvoert voor zijn standpunt en minimaal één contra-argument tegen
hett standpunt verwerpt, is de argumentatie complex. De samenhang tussen
dee argumenten is nevenschikkend omdat de verwerping van het contraargumentt geen zelfstandige ondersteuning kan zijn van het standpunt. Door
eenn nauwkeuriger analyse te geven van het soort tegenwerpingen en de
verschillendee manieren waarop die tegenwerpingen vervolgens verworpen
kunnenn worden, kan meer inzicht worden verkregen in de structuur van de
argumentatiee van de rechter. Voor zo'n analyse kan gebruik gemaakt worden
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vann aanwijzingen in zowel de argumentatiefase als de confrontatiesfase van
eenn vonnis.
Alss aanwijzingen voor een meervoudige ofeen nevenschikkende interpretatiee van de argumentatiestructuur ontbreken, is het in principe aan te bevelen
omm de argumentatie als meervoudig te interpreteren. Wanneer dan blijkt dat
iederr argument op zich ontoereikend is om het standpunt te rechtvaardigen,
kann besloten worden de strategie van de maximaal argumentatieve ontleding
uitt te breiden en de argumentatie ook als nevenschikkend te interpreteren.
Opp die manier kan worden nagegaan of de argumenten gezamenlijk wel
toereikendd zijn om het standpunt te rechtvaardigen.

88
Dee reconstructie van overwegingen ten
overvloede e

8.11 Inleiding
Eenn rechter kan in zijn motivering naast ratio decidendi— argumentatie die
eenn noodzakelijke ondersteuning vormt voor zijn beslissing - overwegingen
tenn overvloede, of obiter dicta, naar voren brengen. Bij de beoordeling van een
verzoekk tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst wegens een verandering
vann omstandigheden overwoog een kantonrechter bijvoorbeeld 'geheel ten
overvloede'' dat een werkneemster die bij haar sollicitatie niet had vermeld dat
zijj ongeveer 3 maanden in verwachting was, jegens de werkgeefster onrechtmatigg handelde.159 In hoger beroep oordeelde de Rechtbank dat 'de overwegingenn die de kantonrechter ten overvloede heeft gegeven en waarop zijn
beslissingg dus niet is gebaseerd - hoezeer de werkneemster zich juist daardoor
gegriefdd mocht voelen - niet aan de orde kunnen komen'.160 Als de overwegingg hier niet werd aangevoerd ter rechtvaardiging van de beslissing, dan is
hett de vraag welke functie die overweging wel heeft.
Inn arresten concludeert de Hoge Raad, de Advocaat-Generaal of de
annotatorr vaak onder verwijzing naar bepaalde woorden of uitdrukkingen
waarmeee de overweging is gepresenteerd, dat een overweging van een lagere
rechterr als een overweging ten overvloede moet worden beschouwd. Bij de
analysee van argumentatie in rechterlijke uitspraken is het vaak moeilijk om
overwegingenn ten overvloede te identificeren en te beoordelen wat de relevantiee ervan is. Dat komt doordat overwegingen ten overvloede niet altijd expli-

1599 HR 24 april 1992, NJ1992,672.
1600 Het zou ook onverstandig zijn geweest om de beslissing op deze overweging te baseren.
Dee A-G wijst er in zijn conclusie op dat men zowel in de politiek, bij monde van de
ministerr van Sociale Zaken, als in de literatuur van mening is dat een werkneemster bij
haarr sollicitatie niet verplicht is mee te delen dat ze zwanger is. Zie ook Asser-De Leede
(1988,, nr. 283).
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ciett als zodanig worden geformuleerd. Bovendien wordt uit de verschillende
omschrijvingenn in de rechtspraktijk en de literatuur niet precies duidelijk wat
onderr een overweging ten overvloede moet worden verstaan. De omschrijvingenn bieden daardoor weinig houvast bij de analyse van de samenhang
tussenn argumenten in het betoog van een rechter.
Inn 8.2 zal ik aangeven hoe overwegingen ten overvloede in de rechtspraktijkk en in de literatuur omschreven worden en welke problemen zich bij de
analysee van deze overwegingen kunnen voordoen. Vervolgens zal ik in 8.3
latenn zien op welke manieren overwegingen ten overvloede deel uit kunnen
makenn van de argumentatie van de rechter en hoe ze gekarakteriseerd kunnen
worden.. In 8.4 geef ik een analyse van een aantal arresten waarin overwegingenn op grond van hun verbale presentatie als 'ten overvloede' worden beschouwd.. Voor een aantal veel voorkomende indicatoren, zoals daargelaten,
alal was het maar omdaty trouwens en overigens, zal ik nagaan of ze kunnen
rechtvaardigenn dat een overweging als ten overvloede moet worden geïnterpreteerd. .

8.22 De relatie tussen overwegingen ten overvloede en andere
overwegingen n
Zowell in een juridische als in een niet-juridische context kunnen argumenten
wordenn geïntroduceerd met de woorden 'ten overvloede'. Van Eemeren en
Grootendorstt (1983: 226) noemen 'ten overvloede' een indicator van meervoudigee argumentatie. De argumentatie die aan deze indicator vooraf gaat,
vormtt een zelfstandige ondersteuning van het standpunt. Het tweede argumentt wordt aangevoerd voor het geval het eerste wordt verworpen.1 l Het
standpuntt wordt ontkracht als beide argumenten worden verworpen.
Inn rechterlijke uitspraken worden, naast 'ten overvloede', ook woorden als
'tee meer daar' en 'daargelaten' als indicatoren van overwegingen ten overvloede
beschouwd.. Anders dan in de argumentatietheoretische benadering, lijken
overwegingenn ten overvloede in de juridische literatuur en in de rechtspraak
inn principe niet als een onderdeel van meervoudige argumentatie te worden
opgevat.. Het wordt echter niet precies duidelijk hoe zo'n overweging zich dan
1611 Hierbij is voorondersteld dat er na 'ten overvloede' argumentatie volgt, maar dat hoeft
niett zo te zijn. Dan is 'ten overvloede' uiteraard geen indicator van meervoudige argumentatie. .
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wèll verhoudt tot de andere overwegingen in de motivering. Asser (1994)
bijvoorbeeldd zegt dat dit type overwegingen niet van invloed is op de beslissing,
terwijll A-G Ten Kate (HR 28 mei 1976, NJ1977,449) stelt dat ze argumentenn voor de beslissing kunnen versterken en zelfs, 'in geval de motivering blijkt
tee haperen', de beslissing zelfstandig kunnen dragen. Er wordt dus onderscheid
gemaaktt tussen overwegingen ten overvloede die de beslissing wel en overwe-gingenn ten overvloede die de beslissing niet zelfstandig dragen. De eerste
wordenn in de literatuur ook wel aangeduid als 'oneigenlijke* overwegingen
tenn overvloed; de laatste worden 'eigenlijk' genoemd.162 Deze omschrijvingen
gevenn alleen aan hoe overwegingen in een cassatieberoep door de Hoge Raad
enn anderen kunnen worden gewaardeerd. Ze verschaffen geen inzicht in de
interpretatieverschillenn die aan de waardering ten grondslag liggen.

8.33 'Eigenlijke1 en 'oneigenlijke' overwegingen ten overvloede
Dee omschrijvingen van overwegingen ten overvloede zijn niet eenduidig,
doordatt geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de bedoeling van
dee rechter, de interpretatie door de partij die in beroep gaat en de interpretatie
doorr de Hoge Raad. Een overweging ten overvloede kan vanuit de rechter
bezienn bedoeld zijn als een overweging die geen zelfstandige ondersteuning
vann zijn beslissing vormt. Op grond van onder andere de presentatie, kan de
partijj die in beroep gaat de overweging analyseren als een 'eigenlijke' overwegingg ten overvloede. Bij de beoordeling van het beroep kan de Hoge Raad de
overwegingg interpreteren als een 'oneigenlijke' overweging ten overvloede. Een
'oneigenlijke'' overweging ten overvloede kan in pragma-dialectische termen
wordenn omschreven als een overweging die een onderdeel vormt van meervoudigee argumentatie. 'Eigenlijke' overwegingen ten overvloede zijn, omdat
zee niet altijd een argumentatieve functie hebben, moeilijker in pragmadialectischee termen te karakteriseren. Meer inzicht in de relatie tussen 'eigenlijke'' overwegingen ten overvloede en andere overwegingen, kan worden
verkregenn door na te gaan welke functie dit soort overwegingen in de rechtspraktijkk kunnen vervullen.
Omm te kunnen beoordelen of een overweging ten overvloede 'eigenlijk*
iss of niet, moet niet alleen worden vastgesteld wat de functie van die overwe1622 Zie over dit onderscheid Winters (1992: 145). Zie ook conclusie A-G Asser HR 6
novemberr 1992, NJ 1994,150.
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gingg is, maar ook hoe deze zich verhoudt tot de andere overwegingen die voor
eenn beslissing naar voren zijn gebracht. Deze beoordeling kan aan de hand
vann de volgende vragen tot stand komen:
1.. Heeft de overweging ten overvloede een argumentatieve functie?
2.. Als de overweging geen argumentatieve functie heeft, welke functie heeft
hijj dan wel?
3.. Als de overweging een argumentatieve functie heeft, ondersteunt hij dan
dee beslissing?
4.. Als de overweging de beslissing ondersteunt, hoe hangt hij dan samen met
anderee overwegingen?

'Eigenlijke''Eigenlijke' overwegingen ten overvloede: niet-argumentatieve taalhandelingen
Wanneerr een overweging ten overvloede geen argumentatieve functie heeft,
hebbenn we met een 'eigenlijke' overweging ten overvloede te maken. Een
voorbeeldd van zo'n overweging is de volgende uitspraak waarin moest worden
beslotenn of een zoon die nog in het huis van zijn overleden moeder woont,
aansprakelijkk is voor verplichtingen van zijn moeder jegens verhuurster. De
kantonrechterr wijst de vordering af en overweegt ten overvloede nog als volgt:
Hett is op zichzelf toe te juichen dat een verhuurster zoals eiseres, uit sociale
overwegingenn goedvindt dat een volwassen zoon na het overlijden van zijn
moederr (voorlopig) blijft wonen in het gehuurde (...). Het komt de kantonrechter
echterr voor, dat eiseres er goed aan zou doen in dergelijke gevallen van aanvang
aff de zaken juridisch behoorlijk te regelen. (...)
(Kantongerechtt Zaandam 2 april 1992, Prg. 1992, 3655)
Dee overwegingen in dit voorbeeld zijn niet argumentatief. Ze hebben geen
directee functie bij het oplossen van het verschil van mening dat aan de rechter
iss voorgelegd. In zo'n geval is het interessant na te gaan welk doel er dan wèl
meee wordt beoogd. De redactie van de Praktijkgids merkt naar aanleiding van
bovenstaandee overweging op: 'Toch wel aardig, zo'n aai over de bol en een
lesjee 'ten overvloede'.' Met dit 'lesje' richt de rechter zich tot een van de
partijenn die direct bij het geschil betrokken zijn. Met andere woorden, de
rechterr geeft hier geen argumentatie. De taalhandeling lijkt meer het karakter
tee hebben van een 'stuurder' waarmee de rechter de betrokken partij ertoe
probeertt te brengen de zaken in het vervolg anders aan te pakken. Vooraf-
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gaandd daaraan heeft de rechter met een 'uitdrukker' uitdrukking gegeven aan
zijnn gevoelens ten aanzien van het gedrag van die partij.163
Alss de rechter nog iets over het voorliggende geschil wil opmerken of
toelichten,, blijkt dat soms ook expliciet uit de formulering.164 In plaats van
ietss ten overvloede te overwegen, merkt hij iets ten overvloede op, zoals in het
volgendee voorbeeld.
Tenn overvloede wordt opgemerkt dat gedaagdes negatieve opmerkingen over de
arbeidsprestatiee van de dienstplichtig militair weinig doordacht voorkomen.
(Kantongerechtt Amsterdam, 8 maart 1979, Prg. 1981, 1626)
Hett onderscheid tussen 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' overwegingen ten overvloedee valt niet samen met het onderscheid tussen overwegingen ten overvloedee die wel of geen argumentatie bevatten. Hieronder volgen enkele voorbeeldenvann 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' overwegingen die wel argumentatief zijn.

'Eigenlijke'overwegingen'Eigenlijke'overwegingen ten overvloede: een asymmetrische nevenschikk
Leijtenn onderscheidt in H R 3 0 september 1994, N] 1995, 260 twee soorten
'eigenlijke'' overwegingen ten overvloede die een argumentatieve functie
hebben.. De eerste soort, 'gewone' overwegingen ten overvloede, omschrijft
hijj als volgt:
Dezee hebben ten doel het door de rechter ingenomen standpunt, vaak maar niet
noodzakelijkk betreffende het niet ofwel bewezen zijn van wat te bewijzen viel,
tee versterken, te ondersteunen zonder dat die ondersteuning, volgens de rechter,
striktt nodig is. De andere, voorafgaande overwegingen kunnen de beslissing
dragenn ook zonder de overwegingen ten overvloede. Die overwegingen ten
overvloedee zouden als zij onjuist zijn de uitspraak niet kunnen aantasten. Zij
versterkenn en steunen dan weliswaar niet maar zij doen ook geen kwaad.
1633 Zie over categorieën taalhandelingen paragraaf 3.2.
1644 Voor een in een 'opmerking ten overvloede' geformuleerde toelichting op het vonnis,
ziee bijvoorbeeld Kantongerecht Amsterdam, 14 november 1995, Prg. 1996, 4472. In
zo'nn opmerking suggereert de rechter een procespartij soms ook hoe hij een herhaling
vann het geschil kan voorkomen, bijvoorbeeld Kantongerecht Emmen, 21 augustus 1996,
Prg.. 1996,4933. Daarnaast worden in opmerkingen ten overvloede soms zaken genoemd
off herhaald die in principe bekend verondersteld kunnen worden. Zie bijvoorbeeld
Arrondissementsrechtbankk Utrecht, 22 december 1994, Prg. 1995, 4239.
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Inn pragma-dialectische termen kunnen dit soort ten overvloede gegeven
overwegingenn niet als een onderdeel van een gewone nevenschikking worden
beschouwd.. Ze lijken geen 'repair'-functie te vervullen en de verwerping ervan
kann niet tot een aantasting van het standpunt leiden. De relatie tussen de
overwegingg ten overvloede en de andere overweging kan beter worden omschrevenn als een asymmetrische vorm van nevenschikkende argumentatie
waarbij,, zoals eerder in 4A is aangegeven, het ene argument wel zonder het
anderee kan, maar het andere niet zonder het ene. De asymmetrie heeft tot
gevolgg dat kritiek op deze overweging ten overvloede niet tot verwerping van
dee beslissing kan leiden, maar kritiek op de andere overweging wel. Leijten
wijstt erop dat dit soort overwegingen ten overvloede van betekenis kunnen
wordenn als de andere, voorafgaande overwegingen waarop de beslissing
volgenss de rechter steunt, niet juist of niet (voldoende) dragend zijn:
Dann kunnen zij, als ze wel juist zijn, die taken overnemen. De rechter meende
dann slechts dat zij ten overvloede waren gegeven, in feite waren ze broodnodig.
Maar:: als niet wordt aangevoerd dat de andere overwegingen zonder die overwegingenn ten overvloede de beslissing niet kunnen dragen, behoeven de overwegin-genn ten overvloede in het algemeen geen bespreking.
Bijj de beoordeling van het beroep kan dus blijken dat de overweging ten
overvloedee 'oneigenlijk' is en de overweging ten overvloede deel uitmaakt van
meervoudigee argumentatie. Dit betekent dat bij de beoordeling van het
cassatieberoepp nagegaan moet worden of de relatie tussen de overweging ten
overvloedee en de andere overweging(en) waartegen cassatie is ingesteld,
asymmetrischh nevenschikkend of meervoudig is.
(Zenn voorbeeld van asymmetrische nevenschikking is te vinden in een
uitspraakk over een geschil dat ontstond nadat het pluimveebedrijf Johan van
Loonn Eieren BV failliet werd verklaard. De gedaagde, bedrijfsleider van het
pluimveebedrijf,, verloor vanwege dit faillissement zijn baan. Bovendien
vordertt de curator de woning van de bedrijfsleider omdat het een dienstwoningg is. De rechter wijst de vordering van de curator toe. In de motivering
vann de beslissing wordt onder andere het volgende naar voren gebracht:
(...)) Ten overvloede overwegen Wij dat Wij alle begrip hebben voor de trieste
omstandigheden,, waarin gedaagde en zijn gezin door het faillissement van zijn
werkgeverr is komen te verkeren. De juridische mérites van de onderhavige zaak
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latenn echter niet toe bij het nemen van een beslissing de bedoelde omstandighedenn in de belangenafweging te betrekken.
(Rechtbankk Roermond 7 augustus 1986, Prg. 1986, 2615)
Opp het eerste gezicht lijkt dit fragment sterk op het vorige voorbeeld. Ook
hierr lijkt met 'ten overvloede' geen argument te worden geïntroduceerd.
Anderss is het als dit fragment vanuit een dialogisch perspectiefwordt geanalyseerd.. Het argument ten overvloede wordt dan gereconstrueerd als een
argumentt waarmee de rechter op contra-argumentatie van de in het ongelijkgesteldee partij reageert of anticipeert. Die contra-argumentatie zou kunnen
inhoudenn dat de aangevoerde juridische argumentatie geen voldoende rechtvaardigingg voor de beslissing is, omdat bepaalde omstandigheden buiten
beschouwingg zijn gelaten. De rechter weerlegt dit bezwaar door aan te geven
datt hij de inhoud van het contra-argument wel aanvaardt, maar het als een
irrelevantt argument beschouwt. Met andere woorden, hij ontkent niet dat de
omstandighedenn triest zijn, maar hij aanvaardt de weerleggingskracht van het
argumentt niet. In deze asymmetrische nevengeschikte argumentatie wordt
duidelijkk welk argument als irrelevant van de hand moet worden gewezen.
Dee onderbouwing van de beslissing kan met dit argument eventueel versterkt
worden,, maar in de context van een hoger beroep kan verweer hiertegen in
principee niet succesvol zijn.

'Eigenlijke'overwegingen'Eigenlijke'overwegingen ten overvloede: argumentatie voor stan
dede beslissing
Inn een noot bij een uitspraak van het Kantongerecht Utrecht over een vergoedingg aan een werknemer in verband met de ontbinding van een arbeidsovereenkomst,, wijst Mannoury op een andere functie van de overweging ten
overvloede.1655 Naar aanleiding van een overweging ten overvloede in die
uitspraak,, begint hij zijn betoog ironisch: 'Héél lang geleden, toen de dieren
nogg spraken en de juristen zelfs Latijn spraken, noemde men zo'n opmerking
eenn obiter dictum.' De functie van het obiter dictum is volgens Mannoury in
dee loop der tijd veranderd:

1655 Noot bij Kantongerecht Utrecht 12 december 1978 en 18 januari 1979, Prg. 1979,
1411. .
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Eertijds,, toen de wet inhield wat er moest gebeuren en de rechter dat 'slechts' had
tee vertalen in een beslissing voor het hem voorgelegde bijzondere geval, was zulk
eenn formule inderdaad alleen een terloopse opmerking: wie dwaalt niet eens van
zijnn onderwerp af?
Vanwegee de veranderde positie van de wetgever, zijn obiter dicta in onze
huidigee rechtsorde naar zijn mening dikwijls juist van groot belang:
Zoalss ieder weet, heeft de wetgever zich [...] door allerlei oorzaken, althans wat
hett civiele recht betreft, meer en meer teruggetrokken in de nevelen van vage
formuleringen.. Het regeren van het land wordt dientengevolge voor eenflinkstuk
aann de rechterlijke macht overgelaten. Er moet ten slotte iemand de regels
formuleren,, waarnaar de natie dient te leven. Dikwijls geschiedt dat, door in
rechterlijkee uitspraken opmerkingen in te vlechten van een ruimere strekking dan
hett concrete geval eist.
Inn de uitspraak waar Mannoury op reageert, gaat het om een stellingname van
dee rechter ten aanzien van een bepaalde berekeningsmethode voor een uitkering
bijj ontslag. Deze VNO-formule wordt in de berechte zaak niet toegepast, maar
inn het algemeen acht de rechter het wel een juiste wijze van berekening. In
ditt soort gevallen kan dus wel argumentatie in de vorm van een overweging
tenn overvloede worden gepresenteerd, maar die argumentatie heeft geen betrekkingg op het voorliggende geval en vormt geen ondersteuning van de
beslissing.. Dat deze functie van overwegingen ten overvloede haar grenzen
kent,, blijkt uit de reacties op een arrest dat werd gewezen naar aanleiding van
eenn vordering tot verhoging van de vergoedingen voor rechtsbijstand met 25%.
Inn een overweging ten overvloede brengt het Hof het volgende naar voren:
(...)) dat het niet onbegrijpelijk kan worden geacht dat geïntimeerde (de Staat der
Nederlanden),, tegelijk met de verhoging, garanties wil inbouwen opdat de kosten
vann de rechtshulp niet ongecontroleerd hun eigen weg gaan. De ervaring heeft
namelijkk - ook - het hof geleerd dat toevoegingen, (...) menigmaal tot procedures
leidenn die men voor eigen rekening nimmer zou hebben gevoerd. Een controlesysteemm lijkt daarom geenszins ongepast.
(Hof's-Gravenhagee 7 maart 1991, AB 1991, 381)
Hett controlesysteem stond in deze procedure niet ter discussie. De Roos
bekritiseertt de argumentatie die het Hof aanvoert voor het standpunt over het
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controlesysteem:: 'We kunnen dus gissen naar die eigen ervaring waarop het
Hoff zich baseert (...) En wie zouden die overige bronnen zijn (de ervaring
heeft—wit-hett hof geleerd)'.166 Hoogenboom gaat in een noot bij het arrest
nogg een stap verder:
Ookk al zou het zo zijn dat procedures niet aangespannen worden indien de
betrokkenenn zelf voor de kosten van rechtsbijstand ervan zou moeten opdraaien,
dann nog behoort de rechter zich buiten deze kwestie te houden indien hem niet
—— op de grondslag van een vordering — uitdrukkelijk naar een oordeel hierover
zouu worden gevraagd.167
EenEen obiter dictum als dit misstaat volgens Hoogenboom in een rechterlijke
uitspraak,, maar zal het goed doen bij een eventuele behandeling van het
voorgenomenn ontwerp van wet in het parlement. Dit type obiter dicta lijkt
tee behoren tot de tweede soort 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede die
Leijtenn onderscheidt in HR30 september 1994, NJ1995,260: 'overwegingen
diee een beslissing of de aanwijzing voor een beslissing geven voor gevallen die
niett onder de in de voorliggende zaak toegepaste regel vallen'.168 Uit Leijtens
toelichtingg op dit soort overwegingen ten overvloede blijkt echter dat daar in
elkk geval ook overwegingen ten overvloede toe gerekend worden die mijns
inzienss 'oneigenlijk' zijn. Deze overwegingen worden hieronder besproken.

'Oneigenlijke''Oneigenlijke' overwegingen ten overvloede: anticiperende argumentatie
Dee rechter kan in zijn motivering toekomstige geschillen proberen te voorkomenn door te anticiperen op argumenten die de in het ongelijk gestelde partij
hadd kunnen aanvoeren of zou kunnen gaan aanvoeren. Leijten noemt dit in
zijnn toelichting op de tweede soort 'eigenlijke' overwegingen 'afgrenzingsoverwegingen'.. Deze 'afgrenzings-overwegingen' komen volgens hem dikwijls
inn de volgende model-vorm voor:
'Hett zou anders (kunnen) zijn als..., maar daarvan is in dit geval niet gebleken.'

1666 Zie NJB 5 september 1991 afl. 30, p. 1228-1229.
1677 Het arrest van 7 maart 1991 is ook gepubliceerd in Rechtshulp \99\,m. 4, p. 15-19 met
noott van Tom Hoogenboom.
1688 Zie bijvoorbeeld Kantongerecht Meppel, 28 augustus 1997, Prg. 1997,4838.
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Leijj ten stelt dat hier in feite sprake is van een obiter dictum, omdat de overwegingg buiten de ondersteuning van het besliste staat. Gezien vanuit het perspectieff van de partij die tegen de beslissing in beroep gaat, lijkt het echter niet
voorr de hand te liggen om dit soort overwegingen als buiten de beslissing
staandd te analyseren.169 In een dialogische interpretatie van deze argumentatie
anticipeertt de rechter op kritiek die direct tegen zijn beslissing is gericht en
diee inhoudt dat de beslissing anders zou moeten zijn. Hij verwerpt die kritiek
doorr aan te geven dat de voorwaarden waaronder het anders zou kunnen zijn,
hierr niet zijn vervuld. Zijn argumentatie omvat dus overwegingen ter ondersteuningg van de beslissing (pro-argumentatie) en de verwerping van contraargumentatiee (i.c. het zou anders kunnen zijn als..., maar...).170 De relatie tussen
dezee argumenten lijkt als nevenschikkend te moeten worden beschouwd: als
éénn van beide argumenten wordt ontkracht, wordt het standpunt verworpen.
Diee interpretatie blijkt bovendien in overeenstemming te zijn met wat Leijten
zelff zegt over het verweer dat tegen dit soort overwegingen ten overvloede
gevoerdd kan worden. In cassatie zou volgens hem namelijk met succes kunnen
wordenn opgeworpen: 'daarvan is in dit geval wel degelijk gebleken'. Met andere
woorden:: de toegepaste regel gaat niet op. En als de regel van het obiter dictum
moett worden toegepast, verliest het daardoor ook meteen die hoedanigheid.
Dezee tweede soort overwegingen ten overvloede zijn nauw verwant aan
overwegingenn ten overvloede waarin de rechter anticipeert op kritiek op de
overwegingg waarmee hij zijn beslissing rechtvaardigt. Een model-vorm van
dezee soort overwegingen ten overvloede zou er als volgt uitzien:
'Hett zou niet anders (kunnen) zijn, zelfs al zou...'
Mett de overweging die op 'zelfs al zou' volgt anticipeert de rechter op een
tegenwerping.. Hij maakt duidelijk dat wanneer het eerste argument met
success zou worden bestreden, hij zijn beslissing op grond van het tweede
1699 In de discussie tussen Brouwer (1998) en Loth (1999) over o.a. het obiter dictum in HR
300 september 1994, A71995, 260 blijkt de vraag of dat obiterdictum buiten de ondersteuningg van de voorliggende beslissing staat een belangrijke rol te spelen.
1700 Zie bijvoorbeeld Kantongerecht Schiedam 13 februari 1996, Prg. 1996, 4505. Daarin
concludeertt de kantonrechter dat het ontslag van een werknemer niet kennelijk onredelijk
is,, ondere andere omdat het verzwijgen van de verkoop van een bedrijfsonderdeel voor
dee werknemer niet van belang is. In een obiter dictum voert de rechter aan dat 'dit zou
anderss zijn geweest als de werknemer bij dat bedrijfsonderdeel werkzaam was, maar dat
iss niet gebleken'.
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argumentt handhaaft. De argumentatie moet dus als meervoudig worden
geanalyseerd. .
Beidee soorten overwegingen ten overvloede kunnen als 'anticiperende'
argumentatiee worden beschouwd. Door te anticiperen op argumenten die de
inn het ongelijk gestelde partij had kunnen aanvoeren of zou kunnen gaan
aanvoeren,, kan de rechter proberen mogelijke toekomstige geschillen te
voorkomen. 1711 Deze beide typen anticiperende argumentatie kunnen echter
niett zonder meer als 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede worden beschouwd,, omdat de verwerping ervan in principe kan leiden tot vernietiging
vann de beslissing.
Inn de volgende casus brengt de rechter anticiperende argumentatie naar
voren.. De casus heeft betrekking op een geschil tussen de heer De Vries en
hett Architectenbureau Holtrop BV, dat in zijn opdracht een woning heeft
gebouwd.. De Vries woont inmiddels in de woning, maar hij heeft een deel
vann de koop/aanneemsom nog niet aan het architectenbureau betaald. Het
architectenbureauu is nu van mening dat het een retentierecht heeft en wil dat
hett huis wordt ontruimd. De rechter oordeelt als volgt:
(...)) De juistheid van de hiervoor genoemde stellingen van Holtrop en De Vries
kann in Kort Geding niet worden vastgesteld. Dit betekent dat niet vaststaat dat
Holtropp inderdaad een geldig retentierecht jegens De Vries heeft gehad, zodat
naarr mijn voorlopig oordeel niet kan worden aangenomen dat De Vries onrechtmatigg heeft gehandeld jegens Holtrop BV.
Tenn overvloede wordt nog overwogen dat zelfs al zou Holtrop BV wel een
retentierechtt hebben gehad, de uitoefening daarvan in strijd met de redelijkheid
enn de billijkheid zou zijn geweest. (...)
(Rechtbankk Assen 12 oktober 1993, KG 1993,400)
Dee rechter stelt zich op het standpunt dat niet kan worden aangenomen dat
Dee Vries onrechtmatig heeft gehandeld. Het argument dat daarvoor wordt
aangevoerd,, is dat niet is komen vast te staan dat Holtrop een geldig retentierechtt heeft gehad. In het argument ten overvloede gaat de rechter in op de

1711 Hesseling zegt in een noot bij een uitspraak van de Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhagee (19 november 1985) het volgende: 'Overwegingen ten overvloede geven partijen
vaakk - en misschien in eenn enkel geval ook de appèlrechter? - een betere kijk op rechtsposities.. De ervaring leert dat dergelijke overwegingen de kans op voortzetting of hernieuwingg van de rechtsstrijd kunnen verminderen.'
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vraagg of het hebben van het retentierecht een aanvaardbaar of toereikend
argumentt zou zijn geweest om te concluderen dat De Vries onrechtmatig
heeftt gehandeld. De rechter anticipeert als het ware op mogelijke tegenwerpingenn tegen het argument waarmee hij het standpunt rechtvaardigt.
Inn de rechtspraktijk zijn tal van voorbeelden te vinden waarin de rechter
opp de situatie anticipeert waarin de in het ongelijk gestelde partij niet overtuigdd is van de aanvaardbaarheid van de beslissing. In bovenstaand fragment
functioneertt 'zelfs al zou' als indicator van die situatie, niet zozeer 'ten overvloede'.. De indicator 'zelfs al zou' verschaft informatie over de dialoog waar
dee rechter op anticipeert. Met deze formulering maakt de rechter duidelijk
datt wanneer het eerste argument met succes zou worden bestreden, hij zijn
standpuntt handhaaft op grond van het tweede argument. De argumentatie
moett dus als meervoudig worden geanalyseerd.172

'Oneigenlijke''Oneigenlijke' overwegingen ten overvloede: wat de rechter 'daarlaat'
Eenn 'oneigenlijke' overweging ten overvloede bevat argumentatie die de
beslissingg zelfstandig ondersteunt. Zo'n overweging speelt een cruciale rol in
hett volgende geschil tussen de eigenaar van een woning en huurders die deze
woningg 39 jaar huren. De eigenaar van de woning heeft de Kantonrechter
verzochtt de huurovereenkomst te beëindigen. De Kantonrechter heeft het
verzoekk toegewezen. De huurders hebben vervolgens hoger beroep ingesteld.
Dee Rechtbank heeft de beschikking van de Kantonrechter vernietigd, het
verzoekk afgewezen en bepaald dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
wordtt verlengd. De Rechtbank rechtvaardigt haar beslissing met onder andere
dee volgende argumenten:
(...)) de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door De Haan aangebodenn woning die thans door hem wordt bewoond, acht de Rb. gelet op de leeftijd
enn de gezondheidstoestand van met name Graner alleen al niet passend omdat
dezee op de tweede etage is gelegen.
(...)) Ten overvloede overweegt de Rb. nog dat - daargelaten of de in eerste
instantiee aangeboden woning aan het Wïlbertoord passend was — De Haan niet
aannemelijkk heeft gemaakt, dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor
eigenn gebruik dat de belangen en behoeften van beide pp. zoals ten processe is
1722 In bijvoorbeeld HR 29 juni 1990, NJ1992,106 honoreert de Hoge Raad een klacht die
gerichtt is tegen zo'n 'zelfs als'-overweging ten overvloede van de Rechtbank.
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geblekenn naar billijkheid in aanmerking genomen, van hem niet kan worden
gevergd,, dat de huurovereenkomst wordt verlengd.
(HRR 1 juli 1982, JV71982, 547)
Dee Haan betwist vervolgens in cassatie dat de aangeboden woonruimte niet
passendd zou zijn. Maar ook als hij op dat punt in het gelijk zou worden
gesteld,, moet vervolgens worden bezien of de overweging ten overvloede een
zelfstandigee grond is. A-G Franx merkt in zijn conclusie bij dit arrest op:
Weliswaarr leidt de Rb. de hier geciteerde overweging in met de woorden 'Ten
overvloede',, maar naar mijn mening betekenen deze woorden slechts: 'Bovendien...',, of: 'Ten subsidiaire...'. De onderhavige overweging draagt m.i. de
beslissingg van de Rb. tot vernietiging van de beschikking van de Ktr. wel. De
rechtbankk bezigt de beide argumenten: 1. geen andere passende woonruimte en
2.. geen dringend eigen gebruik. In zoverre zijn de woorden ten overvloede in
oneigenlijkee zin gebruikt.173
Franxx wijst hier op een onjuist gebruik van de indicator 'ten overvloede'. Om
dee relatie tussen de argumenten te reconstrueren, is echter niet alleen de
indicatorr 'ten overvloede' van belang, maar ook de indicator 'daargelaten'.
Mett de uitdrukking 'daargelaten' geeft de rechter aan dat het tweede argument,, ook als het eerste argument weerlegd wordt, een voldoende rechtvaardigingg vormt voor de beslissing. De argumentatie zou dus gereconstrueerd
moetenn worden als bestaande uit twee zelfstandige argumenten waarmee de
beslissingg wordt gerechtvaardigd. Die meervoudige analyse wordt bovendien
ondersteundd door de formulering van de rechtsregel die van toepassing is
(7a:: 1623e, lid 1 sub 3 BW). Omdat de verhuurder, de Haan, vervolgens in
cassatiee slechts één van beide gronden betwist, wordt het beroep verworpen
enn oordeelt de Hoge Raad dat De Haan geen belang heeft bij het beroep.

1733 Andersom kan een overweging door een latere rechter als 'overweging ten overvloede'
wordenn opgevat die aanvankelijk niet als zodanig was bedoeld. Beukers (1994: 101) laat
aann de hand van de casus Leutscher/Van Tuijn (HR 20 januari 1984, NJ1987,295) zien
datt een eerdere rechter op die manier indirect kan worden gecorrigeerd.
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8.44 Indicatoren van 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede
Hett is vooral in de cassatierechtspraak van groot belang om vast te stellen of
err meer gronden zijn aangevoerd en wat de samenhang tussen die gronden
is.. Wanneer een bestreden uitspraak op twee of meer zelfstandige gronden
berust,, kan het cassatieberoep immers alleen slagen als alle gronden met succes
wordenn aangetast. In de praktijk zijn er tal van gevallen waarin slechts één
grondd wordt betwist, omdat de andere grond als een ten overvloede gegeven
overwegingg is gepresenteerd. Wanneer de Hoge Raad de ten overvloede
gepresenteerdee overweging in zo'n geval als een zelfstandige ondersteuning
vann het standpunt interpreteert, dan concludeert hij dat de partij 'geen belang'
heeftt bij het middel. Het komt ook voor dat alleen de overweging ten overvloedee wordt betwist, omdat die niet als zodanig wordt geïnterpreteerd. Als
dann een andere, zelfstandige grond ongemoeid wordt gelaten, concludeert de
Hogee Raad eveneens dat er 'geen belang' is bij het middel.174
Veegens/Korthalss Altes en Groen (1989: 291) en Winters (1992: 145)
gevenn aan dat naast de expliciete aanwijzing 'ten overvloede' ook andere
woordenn en uitdrukkingen worden gebruikt om aan te geven dat een grond
alss ten overvloede moet worden beschouwd. Daarbij wijzen zij er wel op dat
dee presentatie van een overweging niet altijd doorslaggevend is bij het vaststellenn of deze ten overvloede is of niet. In de praktijk blijkt echter, met name
inn de conclusie van de advocaat-generaal, dat de interpretatie toch vaak wordt
gerechtvaardigdd door een verwijzing naar de verbale presentatie van de overweging.1755 In de rechtspraak worden onder andere ook 'al was het maar
omdat',, 'trouwens' en 'overigens' als indicatoren van overwegingen ten
overvloedee opgevat. Aan de hand van een aantal voorbeelden zal ik nagaan
off deze indicatoren inderdaad een aanwijzing kunnen vormen voor 'eigenlijke'
overwegingenn ten overvloede en dus wijzen op (asymmetrisch) nevenschikkendee argumentatie of dat ze betrekking hebben op taaluitingen die geen argumentatievee functie hebben.

1744 Hollander (1983:124 cv.) noemt een groot aantal uitspraken waarin deze situaties zich
voordoen. .
1755 Deze verwijzingen worden met name naar voren gebracht in de conclusie van de A-G
(ziee bijvoorbeeld HR 28 januari 1977, NJ197S,174, HR 30 juni 1978, NJ1978,694
enn HR 18 december 1992, NJ1995, 571).
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DaargelatenDaargelaten dat
Dee uitdrukking 'nog daargelaten dat' wordt in rechterlijke uitspraken ook
zonderr de indicator 'ten overvloede wordt overwogen dat' gebruikt. Volgens
zowell Veegens/Korthals Altes en Groen als Winters wordt met 'nog daargelatenn dat', net als met de uitdrukkingen 'zulks te meer', 'zulks te minder' of
'bovendien',, tot uitdrukking gebracht dat de betreffende grond als ten overvloedee gegeven moet worden beschouwd.176 Vanuit deze optiek zou met 'nog
daargelatenn dat' worden aangegeven dat het argument dat volgt geen ondersteuningg vormt van de beslissing en dus irrelevant is voor de oplossing van
hett geschil. Het impliceert overigens eveneens dat het argument dat eraan is
voorafgegaann wèl een zelfstandige grond voor de beslissing vormt.
Leijtenn heeft er verschillende malen op gewezen dat het gebruik van 'daargelaten'' niet altijd probleemloos is. Hij deed dat onder meer in zijn conclusie
naarr aanleiding van de volgende casus. Een woningbouwvereniging vordert
ontbindingg van de huurovereenkomst met huurders vanwege ernstige wanprestatie.. Die ernstige wanprestatie bestond erin dat de huurders in het gehuurdee een hond hebben gehouden. De Kantonrechter wees de vordering toe.
Dee huurders gingen van dat vonnis in hoger beroep en de Rechtbank vernietigdee het vonnis van de Kantonrechter. De Rechtbank overwoog onder andere:
Mett betrekking tot de vraag of eventuele ontzegging van het woongenot i.e.
gerechtvaardigdd is, welke vraag thans door de rechtbank dient te worden bezien,
iss de Rb. van oordeel, dat het houden van de honden op zichzelf- nog daargelaten
datdat pp. het erover eens zijn dat de honden van appellanten geen overlast opleverenn - geenszins een zo ernstige wanprestatie is, dat deze ontbinding en ontruimingg tot gevolg zou moeten mogen hebben.
<HRR 10 juni 1988, NJ1988, 873)
Inn de conclusie bij het arrest bekritiseert Leijten de Rechtbank als volgt:
Dee kennelijk onuitroeibare gewoonte om zeer belangrijke vaststaande feiten wel
tee noemen maar vervolgens 'daar te laten' (dat is: buiten beschouwing te laten)
vindtt ook hier toepassing. Het houden van honden op zich zal echter slechts die
benamingg mogen dragen als vaststaat dat die honden géén overlast opleveren,
wantt anders is het: houden van overlast opleverende honden, en dat dat - zeker
1766 Zie ook in paragraaf 2.3.
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bijj een verbod tot het houden van honden op zich- een wanprestatie kan opleverenn die ontbinding rechtvaardigt, lijkt moeilijk weerspreekbaar. 177

Dee uitdrukking 'nog daargelaten dat' kan in ieder geval twee functies hebben.
Inn de eerste plaats kan deze een argument introduceren dat tegen het standpuntt pleit, maar verworpen wordt, bijvoorbeeld omdat het irrelevant is. In
dee tweede plaats kan de uitdrukking een zelfstandige rechtvaardiging van het
standpuntt introduceren. Dat is het geval als het argument eerder al naar voren
iss gebracht als een zelfstandig argument en het tweede argument op zichzelf
ookk een voldoende ondersteuning voor het standpunt vormt.
Argumentatiee die wordt 'daargelaten* of die 'ten overvloede' wordt overwogenn zou de indruk kunnen wekken er niet zoveel toe te doen. Wanneer die
indrukk met opzet wordt gewekt, terwijl de argumentatie wel degelijk belangrijkk is, kan er sprake zijn van een drogreden. Ten onrechte zou immers
kunnenn worden gesuggereerd dat argumentatie die op deze manier wordt
geïntroduceerdd geen verdere ondersteuning behoeft.
AlAl was het maar omdat
Dee indicator al was het maar omdat wordt onder andere genoemd in een
geschill tussen De Vries BV en Kuijt dat ontstond naar aanleiding van een
bedrijfsongevall in de fabriek van De Vries (HR 29 april 1983, NJ1984, 19).
Doordatt het deksel van een hydraulische ketel los schoot en de inhoud van
dee ketel Kuijt heeft geraakt, heeft hij ernstig letsel opgelopen. De Rechtbank
heeftt Kuijt op grond van art. I638x vergoeding van de geleden schade toegekendd en gaf daarvoor onder andere de volgende argumentatie:
11.. Deze feiten brengen mede dat de te raadplegen deskundige, de corrosiegevoeligheidd van brons voor ammoniak kennende, zich zou realiseren dat voor
ditt essentiële onderdeel van het afsluitmechanisme een risico bestond van aantasting,, (...)
12.. Door na te laten een dergelijk advies in te winnen, en daarna geëigende

1777 Enkele jaren daarvoor schreef Leij ten (1987: 786) naar aanleiding van een beslissing van
dee Raad voor de Journalistiek: 'De Raad laat daar "of klaagster als extra kwetsbaar
beschouwdd moet worden" en heeft het even tevoren over de publiciteitswaarde, die
bevorderdd wordt door volledige vermelding van de personalia van het slachtoffer. Nou
ja,, de aap komt ooit uit de mouw. En wat hij "daarliet", was nu juist waar het om ging.'
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maatregelenn te nemen, is het aan de schuld van De Vries te wijten dat het ongeval
heeftt kunnen plaatsvinden.
13.. Dat de Dienst voor het Stoomwezen De Vries niet heeft gewaarschuwd leidt
niett tot een andere slotsom, al was het maar omdat De Vries niet van de Dienst
mochtt verwachten dat deze zich zou inlaten met alle chemische aspecten van het
process en/of de werkomstandigheden in de werkplaats van De Vries.
Tegenn de beslissing van de Rechtbank komt De Vries BV in cassatie. De Vries
BVV is onder andere van mening dat de overweging dat zij niet van de Dienst
mochtt verwachten dat deze zich zou inlaten met alle aspecten van de werkomstandighedenn in de werkplaats, om een aantal redenen niet begrijpelijk is.
Advocaatt Generaal Mok beoordeelt dit bezwaar in zijn conclusie als volgt:
Dee tweede grond vindt men in r.o. 13, waar de Rb. uitspreekt dat De Vries niet
vann het Stoomwezen mocht verwachten dat dit zich zou inlaten met alle chemischee aspecten van het proces en de werkomstandigheden in de werkplaats. Deze
tweedee grond heeft de Rb. ten overvloede opgenomen, hetgeen blijkt uit de
woordenn 'al was het maar omdat'. Reeds uit het feit dat de tweede grond een
overwegingg ten overvloede is volgt dat de bezwaren die hiertegen in dit onderdeel
vann het middel worden ontwikkeld op zich zelf toch niet tot cassatie van het
bestredenn vonnis kunnen leiden.
Hett is de vraag of al was het maar omdat inderdaad als een indicator van een
overwegingg ten overvloede kan worden beschouwd. Wanneer iemand de
argumentatiee voor zijn standpunt inleidt met de uitdrukking al was het maar
omdat>omdat> lijkt hij met die uitdrukking niet zonder meer tot uitdrukking te willen
brengenn dat hij zijn standpunt met complexe argumentatie zal rechtvaardigen.
Hett standpunt dat aan al was het maar omdatvooraïgzait kan in principe met
enkelvoudigee argumentatie worden gerechtvaardigd, zoals blijkt in (1):
(1))

Ik vind dat je David niet moet vragen (S), al was het maar omdat hij geen
Spaanss spreekt (P).

Doorr al was het maar omdat tt gebruiken, impliceert de schrijver dat hij naast
hett ene argument (P) ook andere argumenten voor het standpunt (S) zou
kunnenn aanvoeren, maar dat het argument dat hij naar voren brengt een voldoendee rechtvaardiging vormt. Hij gaat dus niet expliciet in op mogelijke
kritiekk op zijn argument. Hij anticipeert hooguit impliciet op die kritiek door
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aann te geven dat de andere argumenten die hij had kunnen aanvoeren minstens
dezelfdee argumentatieve kracht hebben als het geëxpliciteerde argument. Wanneerr naast argument (P) nog een ander zelfstandig argument (Q) zou worden
aangevoerd,, lijkt het gebruik van al was het maar omdat niet adequaat:178
(2))

*Ik vind dat je David niet moet vragen, al was het maar omdat hij geen Spaans
spreekt.. Behalve dat is hij mensenschuw.

Naa al was het maar omdat kan wel nevenschikkende argumentatie volgen,
maarr de samenhang tussen de betreffende argumenten blijkt dan uit de
indicatorr die beide argumenten verbindt. In (3) blijkt de samenhang uit het
woordd en:
(3))

Ik vind dat je David niet moet vragen, al was het maar omdat hij geen Spaans
spreektt en geen paëlla lust.

Eenn argument dat volgt op al was het maar omdat kan deel uitmaken van
complexee argumentatie als er in plaats van een standpunt een substandpunt
aann voorafgaat, zoals in (4):
(4))

Ik vind dat je David niet moet vragen (S): hij kan nergens over meepraten (P).
All was het maar omdat hij geen Spaans spreekt (Q).

Terr ondersteuning van het standpunt (S) wordt het argument (P) aangevoerd.
Omdatt het argument (P) vervolgens wordt gerechtvaardigd op grond van (Q),
krijgtt het de functie van substandpunt. De relatie tussen de argumenten die
doorr al was het maar omdat met elkaar worden verbonden is onderschikkend.
Vann deze situatie lijkt sprake te zijn in het voorbeeld van De Vries BV.
Voorr het standpunt *dat het aan de schuld van De Vries is te wijten dat het
ongevall heeft kunnen plaatsvinden', wordt aangevoerd 'dat hij heeft nagelaten
eenn dergelijk advies in te winnen'. De rechter voegt daaraan toe dat het feit
datt de Dienst voor het Stoomwezen De Vries niet heeft gewaarschuwd niet

1788 Het toevoegen van een tweede zelfstandig argument na al was het maar omdatfeidtm.i.
tott een pragmatische inconsistentie. De schrijver brengt met deze constructie tot uitdrukkingg dat het eerste argument zo evident is, dat zijn standpunt met enkelvoudige argumentatiee afdoende is gerechtvaardigd. Het toevoegen van een tweede zelfstandig argument
doett afbreuk aan die evidentie.
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tott een andere slotsom leidt. Hiermee anticipeert de rechter op mogelijke
kritiekk op de argumentatieve kracht van zijn eerste argument. Hij verwerpt
dee kritiek dat het argument dat de Dienst voor het Stoomwezen niet heeft
gewaarschuwdd zwaarder zou moeten wegen dan het argument dat De Vries
heeftt nagelaten een dergelijk advies in te winnen. Hij beargumenteert die
verwerpingg met het argument dat volgt op al was het maar omdat. Met andere
woorden,, al was het maar ornaat wijst in dit voorbeeld op een enkelvoudig
argumentt dat een substandpunt ondersteunt en kan om die reden niet als een
indicatorr van een overweging ten overvloede worden beschouwd.

Trouwens Trouwens
Inn een noot bij een uitspraak van de Hoge Raad (HR 3 juni 1994, NJ1995,
342)) stelt Snijders dat het woord trouwens in de argumentatie van de rechtercommissariss erop wijst dat dit argument als een overweging ten overvloede
moett worden beschouwd:
Overr die beslissing, die door het gebruik van het woord 'trouwens' als een
overwegingg ten overvloede wordt gepresenteerd, wordt op zichzelf in cassatie niet
geklaagdd (...). In het midden kan blijven of die overweging ten overvloede de
beslissingg van de R-C zelfstandig draagt (...) ik ben overigens geneigd die vraag
i.e.. ontkennend te beantwoorden.
Hett gaat hier om een Antilliaanse faillissementszaak waarin de Nederlandse
Antillenn de rechter-commissaris verzoekt de termijn van één maand waarbinnenn het Land (de Nederlandse Antillen) zijn rechten als eerste hypotheekhouderr zou moeten uitoefenen met één maand te verlengen. De rechter-commissariss heeft het verzoek afgewezen. Hij geeft in zijn beschikking onderr andere
dee volgende argumenten:
Uitt de thans voorhanden zijnde stukken blijkt mij niet dat de openbare rechtspersoonn De Nederlandse Antillen ten tijde van de verificatievergadering ofinmiddels
uitt hoofde van de borgtoch to vercenkomst was ofis aangesproken, zodat niet blijkt
datdat genoemde rechtspersoon een vordering op de gefailleerde vennootschap heeft.
Uitt het proces-verbaal van de verificatievergadering, welke op 27 mei 1993 is
gehouden,, blijkt mij trouwens dat wel een vordering is ingediend, doch dat deze
terr vergadering is ingetrokken.
(HRR 3 juni 1994, NJ 1995,340)
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Datt er in dit geval niet werd geklaagd over de overweging die op trouwens
volgt,, doet niet af aan de vraag of het woord trouwens als een indicator van
eenn overweging ten overvloede kan worden beschouwd. Volgens Van Eemerenn en Grootendorst (1983:226) is trouwens een indicator voor meervoudige,
onafhankelijkee argumenten. Snoeck Henkemans (1995) bevestigt die conclusiee door de pragma-dialectische analyse van deze indicator in verband te
brengenn met de semantische analyse die de Franse linguïsten Ducrot en
Anscombree geven van trouwens (d'ailleurs). Die analyse wordt geïllustreerd
aann de hand van het volgende voorbeeld:
(5))

Ik wil die zaal niet huren (S): hij is te duur (P). Hij bevalt me trouwens
niett (Q).

PP en Q worden ter rechtvaardiging van hetzelfde standpunt (S) aangevoerd.
Doorr trouwens ie, gebruiken, maakt de schrijver volgens Snoeck Henkemans
mett terugwerkende kracht duidelijk dat het eerste argument (P) eigenlijk al
afdoendee zou moeten zijn geweest. Desondanks voegt hij een nieuw argument
(Q)) toe, waarmee hij te kennen geeft dat hij rekening houdt met de mogelijkheidd dat het eerste argument toch niet overtuigend was. Snoeck Henkemans
steltt vast dat de schrijver op die manier duidelijk maakt dat hij rekening
houdtt met precies die situatie die aanleiding geeft tot het naar voren brengen
vann meervoudige argumentatie. Verwerping van slechts een van beide argumentenn zou niet tot aantasting van het standpunt leiden. Vanuit die opvatting
zouu trouwensgeen indicator zijn van een 'eigenlijke' overweging ten overvloede,, omdat elk argument op zich het standpunt zelfstandig ondersteunt.
Hett is de vraag of deze conclusie in het voorbeeld van de Antilliaanse
faillissementszaakk kan worden bevestigd. De rechter-commissaris lijkt het
argumentt (P), dat het Land niet was of is aangesproken in principe als een
voldoendee rechtvaardiging te beschouwen van het standpunt (S) dat genoemdee rechtspersoon geen vordering op de gefailleerde vennootschap heeft. Door
hett argument (Q) 'dat trouwens de vordering die was ingediend weer is ingetrokken'' toe te voegen, lijkt de rechter-commissaris te anticiperen op de
mogelijkheidd dat er toch getwijfeld zou kunnen worden aan de aanvaardbaarheidd van eerste argument (P). Mocht argument (P) inderdaad niet overtuigen,, dan zou het feit dat het Land de vordering die was ingediend weer heeft
ingetrokkenn een nieuw, zelfstandig argument zijn om te concluderen dat de
genoemdee rechtspersoon geen vordering op de gefailleerde vennoot heeft.
Hett zou dan dus niet juist zijn om trouwens ais een indicator van een (eigen-
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lijkc)) overweging ten overvloede op te vatten, waartegen een klacht geen zin
heeft. .
Hoewell dat uit het arrest niet duidelijk wordt, is het voorstelbaar dat het
Landd de vordering tijdens de verificatievergadering heeft ingetrokken omdat
tijdenss die vergadering bleek dat het Land niet was of is aangesproken. In dat
gevall zou de rechter-commissaris met de toevoeging van het argument 'dat
trouwenstrouwens de vordering die was ingediend weer is ingetrokken' proberen
mogelijkee twijfel aan de aanvaardbaarheid van het eerste argument (P) weg
tee nemen door aan te geven dat het eerste argument (P) voor het Land zelf
redenn is geweest om de ingediende vordering weer in te trekken (Q). Omdat
hett eerste argument (P) ook ten grondslag ligt aan het tweede argument (Q),
moett het tweede argument in deze uitleg wel als een overweging ten overvloedee worden opgevat. Als het argument dat het Land niet is aangesproken
onaanvaardbaarr zou blijken te zijn, wordt daarmee automatisch ook de
aanvaardbaarheidd van het tweede argument aangetast.
Overigens Overigens
Hett woord overigens wordt in een groot aantal uitspraken als een indicator
vann een overweging ten overvloede opgevat. De Advocaat-Generaal concludeertt bijvoorbeeld als volgt:
Dee opvatting van het hof dat de hier bedoelde overweging van de president ten
overvloedee was gegeven is geenszins onbegrijpelijk, reeds daardoor omdat die
overwegingg begint met het woord 'overigens'.
(HRR 8 oktober 1994, NJ1994, 508)
Hett woord overigens is, net als trouwens, een voegwoordelijk bijwoord waarmeee een logisch verband tussen (delen van) zinnen wordt gelegd. Volgens Van
Dalee en de ANS kan overigens als synoniem van trouwens worden gebruikt.
Hett kan gebruikt worden om te anticiperen op de verwerping van een ander
argumentt dat is aangevoerd.179 Van Eemeren en Grootendorst (1983: 226)

1799 Daarbij moet nog worden opgemerkt dat na overigensen trouwensniet altijd argumentatie
hoeftt te volgen. De indicatoren kunnen ook een precisering of een toelichting bij het
voorafgaandee argument introduceren, zoals in het voorbeeld 'Ik wil die zaal niet huren
(S):: hij is te duur (P). Dat verwondert me overigens (trouwens) niet voor zo'n locatie
(Q)\\ Om te rechtvaardigen dat (Q) een (eigenlijke) overweging ten overvloede is, zou
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noemenn overigens dan ook een indicator van meervoudige argumentatie. Dat
verklaartt ook waarom, zeker wanneer overigens als synoniem van trouwens
wordtt gebruikt, soms geconcludeerd wordt dat een overweging een zelfstandig
dragendee grond is, 'ondanks' dat het volgt op overigens. Asser bijvoorbeeld
komtt in het volgende arrest tot die conclusie (HR14 februari 1992, NJ1992,
245).i8o o
Inn een overweging die het uiterlijk heeft van een overweging ten overvloede (r.o.
4.133 'Overigens ...') maar m.i. de beslissing zelfstandig draagt, gaat het hof nog
voorr een tweede anker liggen.
Dee conclusie zou dus moeten zijn dat een overweging die volgt op overigens
niett zonder meer het uiterlijk heeft van een 'eigenlijke' overweging ten
overvloede.. Dit blijkt ook uit een arrest (HR 29 juni 1990, NJ 1991, 120)
naarr aanleiding van een verzoek om toelating als vluchteling c.q. asielgerechtigde.. Boadu vordert dat het Hof de Staat gebiedt hem in Nederland toe te
latenn en verbiedt hem uit te zetten, zolang niet over zijn herzieningsverzoek
iss beslist. Bij de afwijzing van het verzoek brengt het Hof onder andere de
volgendee argumenten naar voren:
4.8.. Het hof deelt het oordeel van de president dat er in redelijkheid geen twijfel
overr kan bestaan dat betrokkene zich niet in een vluchtsituatie bevindt, terwijl
err evenmin in redelijkheid twijfel over kan bestaan dat hij niet in aanmerking
komtt voor een verblijfsvergunning als asielgerechtigde. In de eerste plaats is zijn
vluchtverhaall niet geloofwaardig. (...) Voorts bevat het vluchtverhaal enkele
tegenstrijdigheden.. (...) Deze tegenstrijdigheden, waarvoor appellant ook in dit
hogerr beroep geen (aannemelijke) verklaring geeft, hetgeen op zijn weg lag, zijn
vann zodanig gewicht dat de geloofwaardigheid van zijn vluchtverhaal daar ernstig
doorr wordt aangetast.
4.9.. Overigens zijn ook de motieven die appellant voor zijn vlucht opgeeft
ontoereikendd om hem als verdragsvluchteling aan te merken. (...)
Boaduu gaat tegen de beslissing van het Hof in cassatie en voert onder andere
verweerr tegen bovenstaande overwegingen van het Hof. Opmerkelijk in de

niett moeten worden gewezen op het gebruik van de indicator overigens (of trouwens):
bepalendd is dat de taaluiting (Q) niet argumentatiefis.
1800 Zie bijvoorbeeld ook HR 13 januari 1995, NJ 1995,482.
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beoordelingg van het cassatieberoep zijn de tegenstrijdige interpretaties van de
samenhangg tussen deze overwegingen door enerzijds de Hoge Raad en anderzijdss de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad interpreteert de samenhang tussen
dee argumenten van het Hof en Boadu's verweer als volgt:
Dee beslissing van het hofdat aan de maatstaf voor het onthouden van schorsende
werkingg is voldaan steunt op twee zelfstandig dragende gronden: de ongeloofwaardigheidd van en innerlijke tegenstrijdigheden in het vluchtverhaal van Boadu
(r.o.. 4.8) en het ontoereikende van de motieven die hij voor zijn vlucht opgeeft
(r.o.. 4.9). Het oordeel van het hof op eerstgenoemde punten (de eerste grond)
iss niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering, zodat de mogelijk
daartegenn in het onderdeel besloten klachten falen. Dat brengt mee dat op het
inn r.o. 4.9 overwogene en hetgeen daaromtrent in het onderdeel wordt betoogd,
niett behoeft te worden ingegaan.
Dee Hoge Raad interpreteert de argumentatie van het Hof als meervoudig,
waaruitt volgt dat overigens hier niet als een indicator van een 'eigenlijke'
overwegingg ten overvloede wordt beschouwd. De beslissing van het Hof blijft
onaangetastt omdat de klacht tegen een van beide zelfstandige argumenten
faalt,, maar niet omdat er ten onrechte een klacht tegen een overweging ten
overvloedee werd gericht. De Advocaat-Generaal interpreteert de samenhang
tussenn de argumenten echter als een asymmetrische nevenschikking:
Hoewell onderdeel C van het middel mij in zoverre gegrond lijkt, leidt het toch
niett tot vernietiging van het bestreden arrest. Ro. 4.9 (beginnend met het woord
'overigens')) is nl. een kennelijke overweging ten overvloede, die de beslissing van
hett hof niet draagt.
Dee Advocaat-Generaal komt hiermee langs een andere weg tot dezelfde
conclusiee als de Hoge Raad. Ook hij is van mening dat de conclusie van het
Hoff onaangetast blijft, maar hij rechtvaardigt zijn conclusie met het argument
datt de klacht tegen een (eigenlijke) overweging ten overvloede is gericht. Die
redeneringg leidt ertoe dat de beslissing volgens de Advocaat-Generaal zou zijn
vernietigdd als de eerste grond met succes zou zijn gekritiseerd, terwijl de
beslissingg volgens de Hoge Raad zou zijn vernietigd als beide gronden succesvoll zouden zijn gekritiseerd. Deze interpretatieverschillen wijzen erop dat een
argumentt dat op overigens volgt niet zonder meer een 'eigenlijke' overweging
tenn overvloede is.
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8.55 Conclusie
Mett behulp van de pragma-dialectische karakterisering van de samenhang
tussenn argumenten, heb ik geprobeerd meer inzicht te geven in het onderscheidd tussen 'eigenlijke' en 'oneigenlijke' overwegingen ten overvloede. Aan
dee hand van de verschillende functies die overwegingen ten overvloede in de
praktijkk vervullen, kan worden verklaard waarom de relatie tussen overwegingenn ten overvloede en andere overwegingen als (asymmetrisch) nevenschikkendd of als meervoudig moet worden geanalyseerd. Drie typen overwegingen
moetenn op voorhand als 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede worden
beschouwd.. Dat zijn in de eerste plaats de overwegingen die deel uitmaken
vann een asymmetrische nevenschikking en die de beslissing niet zelfstandig
dragen.. In de tweede plaats zijn dat zelfstandige overwegingen die eenn standpuntt ondersteunen dat buiten de beslissing staat. In de derde plaats zijn dat
overwegingenn die geen argumentatieve functie hebben. Wanneer de kritiek
inn hoger beroep zich uitsluitend tegen deze typen overwegingen richt, kan die
kritiekk niet tot vernietiging van de beslissing leiden.
Uitt de gegeven voorbeelden blijkt dat 'ten overvloede' niet uitsluitend een
indicatorr van of meervoudige of nevenschikkende argumentatie is. In sommigee gevallen kan een indicator die in combinatie met 'overweging ten overvloede'' wordt gebruikt, zoals 'zelfs als' of'daargelaten', meer duidelijkheid verschaffenn over de samenhang tussen de overwegingen. Bovendien blijkt met
'overweging'' niet altijd een argument te worden geïntroduceerd. De aanduidingg van obiter dicta met 'overwegingen ten overvloede' is dus niet altijd
adequaat.. Als de rechter expliciet zou aangeven welke fragmenten als ondersteuningg van de beslissing zijn bedoeld, zou dat bijdragen tot de begrijpelijkheidd en aanvaardbaarheid van de motivering. In sommige uitspraken wordt
inn plaats van 'overweging ten overvloede' de formulering 'opmerking ten
overvloede'' gebruikt. Daarmee geeft de rechter in elk geval duidelijker aan
datt de communicatieve functie van de taalhandeling niet argumentatiefis.
Doorr een pragma-dialectische analyse te geven van rechterlijke uitspraken
waarinn daargelaten dat, alwas het maar omdau trouwens ofoverigens^ als indicatorenn van 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede worden opgevat, heb ik
proberenn te laten zien dat een verwijzing naar indicatoren op zich niet altijd
eenn voldoende rechtvaardiging is om een overweging als ten overvloede te
beschouwen.. Omdat na de uitdrukking daargelaten dat een argument kan
volgenn dat het standpunt zelfstandig rechtvaardigt, is de uitdrukking niet
zonderr meer een aanwijzing voor een 'eigenlijke' overweging ten overvloede.
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Dee uitdrukking al was het maar omdatwijst op zichzelf wel op argumentatie,
maarr niet op complexe argumentatie en kan om die reden geen aanwijzing
zijnn voor een 'eigenlijke' of 'oneigenlijke' overweging ten overvloede. De
woordenn trouwens en overigensw\)7Jtn in principe op meervoudige argumentatie,, waardoor ze zonder verwijzing naar de context niet als indicatoren van
'eigenlijke'' overwegingen ten overvloede kunnen worden opgevat.
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9.11 Inleiding
Alss er verschillende interpretaties van een rechtsregel mogelijk zijn of als er
verschillendee regels van toepassing kunnen zijn, moet de rechter een interpretatievee beslissing nemen over de betekenis van de rechtsregel. De argumentatie
voorr zo'n beslissing kan gebaseerd zijn op een of meer van de interpretatiemethodenn die in de rechtswetenschap onderscheiden worden, zoals de grammaticalee of de wetshistorische interpretatiemethode. In de rechtvaardiging
vann de beslissing kunnen, naast de argumenten die voor de interpretatieve
beslissingg pleiten, ook contra-argumenten aan de orde komen.
Inn dit hoofdstuk ga ik na hoe argumenten pro en contra interpretatieve
beslissingenn tegen elkaar kunnen worden afgewogen en hoe de contra-argumentenn deel uit kunnen maken van de argumentatiestructuur.
Dee in hoofdstuk 5 besproken 'afwegingsstrategieèn' die onderscheiden
wordenn door MacCormick en Summers (1991) vormen daarbij het uitgangspunt.. In 9.2 geef ik aan welke eisen aan de motiveing van interpretatieve
beslissingenn gesteld worden. In 9.3 geef ik met behulp van een dialogische
karakteriseringg van argumentatiestructuren een typering van de verschillende
'afwegingsstrategieën'' die de rechter kan toepassen om interpretatieve beslissingenn te rechtvaardigen. In 9.4 ga ik aan de hand van een aantal voorbeelden
vann interpretatieve beslissingen na hoe de afwegingsstrategieën van elkaar
verschillenn en hoe de samenhang tussen de argumenten pro en contra de
beslissingg kan worden gereconstrueerd. In het rechtspraakonderzoek van
Snijderss (1978) wordt voor de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen
onderscheidd gemaakt tussen alternatieve argumentatie en een collisie van
argumentatiefactoren.. In 9.5 zal ik nagaan hoe in deze vormen van complexe
argumentatiee pro- en contra-argumentatie tegen elkaar worden afgewogen en
zee vergelijken met de dialogisch getypeerde afwegingsstrategieën. Aan de hand
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vann een aantal voorbeelden uit het corpus arresten dat Snijders heeft onderzocht,, zal ik laten zien hoe de argumentatie kan worden gereconstrueerd.

9.22 De motivering van interpretatieve beslissingen
Dee motiveringsverplichtingen die voor lagere instanties gelden, gelden in
principee ook voor de Hoge Raad. In de literatuur wordt verdedigd dat de
motiveringsplichtt zelfs groter is dan die van lagere instanties omdat de Hoge
Raadd bij uitstek de taak heeft de rechtsontwikkeling te bevorderen.181 In dat
lichtt mag verwacht worden dat de motivering verder gaat dan voor de beslissingg op het beroep nodig is. Martens (1993: 143) wijst in verband met die
taakk op internationale motiveringsmaatstaven die eisen dat het hoogste
rechtscollegee in zijn motivering de dialoog aangaat met de wetenschap. In
Nederlandd wordt zo'n dialoog wel gevoerd in de conclusie van het Openbaar
Ministerie,, maar het is traditie dat de Hoge Raad in zijn motivering niet
discussieertt met de rechtswetenschap of met het Openbaar Ministerie.182
Martenss komt dan ook tot de slotsom dat de Hoge Raad op dit punt niet
voldoett aan de internationale motiveringseisen. Hoewel er de laatste tijd
voorbeeldenn zijn, zoals DES-dochters (HR 9 oktober 1992, NJ1994, 535)
enn wrongful birth (HR 21 februari 1997, NJ 1999, 145), waarin de door
Martenss geschetste traditie wordt doorbroken, worden in de regel geen
contra-argumentenn behandeld die in de literatuur naar voren zijn gebracht.
Dee vraag of contra-argumenten die naar voren zijn gebracht door de
procespartijenn en door lagere instanties (voldoende uitgebreid) in de motiveringg van interpretatieve beslissingen aan de orde komen, wordt zowel in de
literatuurr als in de rechtspraktijk aan de orde gesteld.183 De annotator bij HR
77 november 1998, TV/1998, 268 merkt het volgende op:

1811 Zie bijvoorbeeld Franken (1993: 242).
1822 Zie hierover ook Vranken (1995: 118,162).
1833 Met het oog op de controlefunctie van de motivering hoeven interpretatieve beslissingen
niett nader te worden gemotiveerd, omdat tegen de beslissing geen motiveringsklacht kan
wordenn opgeworpen. De rechter hoeft bij beslissingen die betrekking hebben op de
interpretatiee van een wetsbepaling of een arrest van de Hoge Raad niet uit te leggen op
grondd waarvan hij een bepaalde rechtsopvatting huldigt. In cassatie kan alleen een
rechtsklachtt tegen dit type beslissingen succes hebben (zie Burg. Rechtsv. Boek I,
aantekeningg 8 op art. 59 Rv.). Ruttcn (1974) beargumenteert uitgebreid dat dit type
beslissingenn wel op straffe van nietigheid moet worden gemotiveerd.
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hett [mag] zo zijn dat tekstuele interpretatie, zeker in het privaatrecht, niet alleen
zaligmakendd is, over de duidelijke tekst van een recente wet kan toch niet zonder
goedee argumenten heengestapt worden. Het hof levert zulke argumenten niet,
hoewell het door de voormelde discussie tussen partijen in appel, wel geconfronteerdd was met de argumenten tegen de toepasselijkheid van de artt. 1416a en b
(oud)) in deze zaak.
Crombagg e.a. (1977) stellen met ongenoegen vast dat het in Nederland een
rechterlijkee traditie is om de bespreking van verworpen alternatieven te
vermijden.. Al eerder, in paragraaf 5.3.3, gaf ik aan dat die constatering
volgenss Snijders (1978: 109) moet worden genuanceerd, maar Martens
(1993:142),, vice-president van de Hoge Raad, bevestigt dat het bewust beleid
iss om in de motivering ondersteunende argumenten breed uit te meten en
tegenargumentenn slechts zoveel aandacht te geven als voor de overtuigingskrachtt of de duidelijkheid van het eigen standpunt noodzakelijk is. Vranken
(1995:: 161) betreurt dit, omdat zo'n betoogtrant zich in beginsel niet verdraagtt met het discursieve karakter van het recht, dat volgens hem de basis
vormtt van de rechtsvinding.
Inn de discussie over de behandeling van contra-argumenten in de motiveringg van beslissingen is het van belang onderscheid te maken tussen de vraag
off contra-argumenten in de rechtvaardiging betrokken worden en de vraag
off contra-argumenten op een aanvaardbare manier worden weerlegd. Pas als
doorr een verantwoorde reconstructie van de motivering duidelijk is geworden
welkee argumenten tegen elkaar worden afgewogen en hoe die afweging
wordenn gemaakt, kan de argumentatie op een systematische manier worden
beoordeeld.. In het volgende probeer ik aan te geven hoe zo'n reconstructie
tott stand kan komen.

9.33 Complexe argumentatie voor de interpretatie van rechtsregels
Inn hoofdstuk 5 zijn twee categorieën complexe argumentatie genoemd die
MacCormickk en Summers (1991) onderscheiden bij de rechtvaardiging van
interpretatievee beslissingen over rechtsregels. De eerste categorie, cumulativeargumentsargumentsforms,omvat gevallen waarin verschillende afhankelijke of onafhankelijkee argumenten naar voren worden gebracht. In pragma-dialectische
termenn is de samenhang tussen deze argumenten ofwel meervoudig ofwel
cumularief-nevenschikkend.. Wanneer de Hoge Raad zich bijvoorbeeld op een
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teleologischh argument en een grammaticaal argument beroept dat elk op zich
eenn zelfstandige ondersteuning vormt voor de beslissing, karakteriseren
MacCormickk en Summers de argumentatie als een cumulative-arguments form.
Dee argumentatie wordt eveneens gekarakteriseerd als een cumulative-argumentsmentsformwanneer aan een grammaticaal argument een teleologisch argumentt wordt toegevoegd omdat wordt verondersteld dat het grammaticale
argumentt op zichzelf het standpunt onvoldoende rechtvaardigt.184 De Hoge
Raadd anticipeert dan op kritiek die zou kunnen inhouden dat de argumentatievee kracht van het eerste argument niet voldoende is en voegt er een argumentt dat op zichzelf genomen ook niet sterk genoeg is aan toe.
Dee tweede categorie, conflict-settling-argumentsformstomvat gevallen
waarinn pro- en contra-argumentatie voor de interpretatie van rechtsregels
tegenn elkaar worden afgewogen. In pragma-dialectische termen is de samenhangg tussen deze argumenten complementair-nevenschikkend. In deze vorm
vann nevenschikking wordt een argument toegevoegd waarmee wordt gereageerdd op (mogelijke) kritiek op een eerder aangevoerd argument. In conflictsettlingsettlingformsof argumentation wordt verondersteld dat er voor verschillende
interpretatiess van een rechtsregel argumenten naar voren zijn gebracht en dat
hett verschil van mening over de interpretatie wordt opgelost in de rechterlijke
uitspraak.. Dat kan volgens MacCormick en Summers (1991: 480) op de
volgendee vier manieren gebeuren. Een argument krijgt de voorkeur boven een
anderr argument omdat:
1.. The other argument proves to be, on close analysis, unavailable in as much
ass the very conditions required for it to exist simply are not present.
2.. The other argument is deprived of all or most of its prima facie force by
thee prevailing argument.
3.. The other argument is mandatorily subordinated pursuant to a general
rulee or maxim of priority.
4.. The other argument is simply outweighed.
Vanuitt een pragma-dialectisch gezichtspunt bezien, kunnen deze afwegingsstrategieënn gezien worden als verschillende manieren waarop de rechter kan
reagerenn op kritiek op zijn interpretatie van de rechtsregel. De rechter wordt
inn die benadering als een protagonist beschouwd die zijn standpunt, zijn
interpretatie,, expliciet verdedigt tegen kritiek in de vorm van contra-argumen1844 Een voorbeeld van een cumulativeform of argumentation geef ik in Plug (1996:472-473).
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tatie.. In hoofdstuk 6 heb ik laten zien dat die kritiek direct of indirect tegen
hett standpunt van de rechter gericht kan zijn. De kritiek kan betrekking
hebbenn op de aanvaardbaarheid (juistheid) van het standpunt of de argumentatiee van de rechter of op de toereikendheid of de relevantie van zijn argumentatie.. De rechter kan die kritiek vervolgens verwerpen door aan te tonen dat
dezee niet juist, niet relevant of niet toereikend is. Of hij kan het contraargumentt erkennen, maar van mening zijn dat de kritiek niet opweegt tegen
zijnn eigen argumentatie voor het standpunt. In het volgende zal ik nagaan of
dee pragma-dialectische benadering van contra-argumentatie bruikbaar is bij
eenn nadere uitwerking van de vier manieren om verschillen van mening over
dee interpretatie van rechtsregels op te lossen, zoals die worden voorgesteld
doorr MacCormick and Summers.

9.44 Afwegingsstrategieën voor interpretatieve verschillen van mening
Dee eerste conflict-settlingfarmdie MacCormick en Summers (1991: 527)
noemen,, is aan de orde als twee of meer argumenten conflicteren en het ene
argumentt prevaleert omdat het andere argument niet juist is en daarom
verworpenn wordt. MacCormick en Summers omschrijven deze vorm als volgt:
Ann argument is rebutted if it can be shown that, despitefirstappearances, the
relevantt interpretative conditions do not exist.
Hett Hof past deze afwegingsstrategie toe in een verschil van mening over de
interpretatiee van artikel 95 van de Wet personenvervoer (Wp) naar aanleiding
vann een geschil over taxivervoer vanaf de luchthaven Schiphol. Appellanten
(taxibedrijvenn uit de gemeente Haarlemmermeer) hebben betoogd dat na 1
jan.. 1988 voor geïhtimeerden (taxibedrijven uit Amsterdam) uitsluitend de
vergunningenn zijn blijven gelden die hun zijn verleend ingevolge de Wet
Autovervoerr Personen (WAP), maar dat de ontheffingen die op grond van
diee wet aan de geïntimeerden zijn verleend voor taxivervoer van de luchthaven
Schiphol,, niet langer gelden. Voor dit standpunt beroepen appellanten zich
opp de tekst en de wordingsgeschiedenis van art. 95 Wp. De tekst van het
eerstee lid van dit artikel luidt als volgt.
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Vergunningenn voor autobusdiensten, voor groepsvervoer, voor toerwagenritten
enn ongeregeld vervoer en taxivervoer, verleend ingevolge de Wet Autovervoer
Personen,, die gelden op het tijdstip van het in werking treden van deze wet,
blijvenn met inachtneming van het bepaalde in het derde lid gelden gedurende een
periodee van drie maanden direct volgend op dat tijdstip.
Hett Hof is echter van mening dat art. 95 Wp zo moet worden verstaan, dat
bestaandee vergunningen voorlopig blijven gelden met inbegrip van de (eventuele)) daaraan gekoppelde ontheffingen. Het Hof geeft de volgende argumenten: :
4.3.. Zelfs is gebleken (...) dat het enige taxivervoer waartoe geïntimeerden in feite
bevoegdd waren het hun ingevolge de ontheffing toegestane Schipholvervoer was:
aann hun (Amsterdamse) vergunning was de bijzondere voorwaarde verbonden
datdat zij geen passagiers zouden opnemen in Amsterdam.
Dee door appellanten voorgestelde interpretatie van art. 95 Wp zou aldus tot
gevolgg hebben dat geïntimeerden per 1 jan. 1988 hun onder de WAP verworven
bevoegdheidd tot het verrichten van taxivervoer algeheel zouden hebben verloren.
Dezee interpretatie vindt geen steun in de tekst van art. 95 Wp. Uit de wordingsgeschiedeniss van art. 95 Wp blijkt (daarentegen) dat het de bedoeling van de
wetgeverr is om onder het regiem van de WAP verworven bevoegdheden tot het
verrichtenn van taxivervoer voorlopig te handhaven. (...)
(Hoff Amsterdam 20 april 1989, NJ1990, 504.)
Hett Hof rechtvaardigt zijn interpretatie in de eerste plaats met een pragmatischh argument waarin de door de appellanten voorgestelde interpretatie van
art.. 95 wordt verworpen op grond van de (onwenselijke) gevolgen die deze
interpretatiee zou hebben. Vervolgens verwerpt het Hof het contra-argument
datt naar de tekst van de wet verwijst omdat het de propositionele inhoud
ervann niet juist acht: 'deze interpretatie vindt geen steun in de tekst van art.
95'.. Het wetshistorische argument wordt eveneens verworpen omdat het niet
juistt is; het Hof acht dit argument 'daarentegen' een ondersteuning voor zijn
eigenn interpretatie. Omdat de verwerping van de contra-argumenten op
zichzelff geen voldoende rechtvaardiging van het standpunt vormt, is de
samenhangg tussen de argumenten nevenschikkend. De argumentatiestructuur
vann het Hof kan worden weergegeven als onder figuur 9.1.
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Figuurr 9.1

Art.. 95 Wp moet aldus worden verstaan dat bestaande vergunningen voorlopig
blijvenn gelden met inbegrip van de (eventuele) daaraan gekoppelde ontheffingen.

^^. ^^.
1.1a a
Dee door appellanten voorgesteldee interpretatie van
art.. 95 Wp zou tot gevolg
hebbenn dat geïntimeerden
hunn bevoegdheid tot het
verrichtenn van taxivervoer
algeheell zouden hebben
rlor r

1.1b b
Dee door appellante
voorgesteldee interpretatiee vindt geen steun in
dee tekst van art. 95.

1.1c c
Uitt de wordingsgeschiedenis
vann art. 95 Wp blijkt (daarentegen)) dat het de bedoeling
vann de wetgever is om onder
hett regiem van de WAP
verworvenn bevoegdheden tot
hett verrichten van taxivervoer
voorlopigg te handhaven.

l.la.1 1
Hett enige taxivervoer waartoe
geïntimeerdenn in feite bevoegd
waren,, was het hun ingevolge de
ontheffingg toegestane
Schipholvervoer. .

II

l.la.1.1 1
Aann hun (Amsterdamse) vergunning was
dee bijzondere voorwaarde verbonden
datt zij geen passagiers zouden opnemen
inn Amsterdam.

Dee tweede vorm van conflict-settling argumentation wordt door MacCormick
enn Summers (1991: 528) als volgt omschreven:
Ann argument is cancelled if, despite its interpretative conditions being fulfilled,
anotherr applicable argument wholly nullifies its justificatory force.
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Eenn voorbeeld waarin de Hoge Raad deze argumentatieve strategie toepast,
heeftt betrekking op art. 7a (oud) Vreemdelingenwet. De Vereniging Vluchtelingenn Werk Nederland ( W N ) vordert dat het de Staat wordt verboden om
asielzoekerss die op Schiphol arriveren, in de transithallen hun vrijheid te
ontnemen.. De Staat beroept zich op art. 7a (oud) Vreemdelingenwet:
1.. Vreemdelingen die zijn binnengekomen aan boord van een luchtvaartuig
dienenn zich, indien hun de toegang is geweigerd en zij niet onmiddellijk vertrekken,, alsmede indien zij zich aan de grens ophouden in afwachting van een
beslissingg over hun toegang, op te houden in de hun daartoe door een met de
grensbewakingg belaste ambtenaar aangewezen ruimte, tenzij hun vertrek daaruit
nodigg is om zich te begeven naar een plaats buiten Nederland.
Inn eerste instantie wijst de Rechtbank de vordering toe. Als het Hof dit vonnis
vervolgenss vernietigt en zich daarbij beroept op de bewoordingen van het
artikel,, gaat de W N in cassatie. De Hoge Raad beargumenteert de interpretatiee van het artikel als volgt:
3.4.. Indien enkel wordt afgegaan op de bewoording van het artikel, derhalve
beschouwdd los van zijn ontstaansgeschiedenis, is de draagwijdte van het artikel,
mett name het eerste lid ervan, ruim genoeg om de transitruimte van SchipholCentrumm te omvatten. De vraag is echter of die ontstaansgeschiedenis niet ertoe
nooptt om, gelijk de president heeft gedaan in zijn door het hof vernietigde
vonnis,, het artikel in weerwil van die bewoording restrictiever op te vatten. Voor
dee hierna volgende beschouwingen over de parlementaire geschiedenis van het
artikell wordt verwezen naar de historische gegevens vermeld onder 3 in de
conclusiee OM. (...)
3.5.. Vorenstaande gegevens omtrent de ontstaansgeschiedenis van art. 7a maken
duidelijkk dat de regering weliswaar aanvankelijk het oogmerk heeft gehad het
artikell een ruimere draagwijdte te verlenen dan het uitsluitend verschaffen van
eenn wettelijke basis aan het gedwongen verblijf van asielzoekers in de opvangruimtee Schiphol-Oost, maar dat zij dit oogmerk onder druk van de Tweede Kamer
heeftt prijsgegeven en zich heeft neergelegd bij het verlangen van de Kamer de
draagwijdtee van het artikel tot de rechtspositie van die opvangruimte te beperken.
Bijj de behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer is in dit laatste geen
wijzigingg gekomen.
Eenn en ander in aanmerking genomen, (...) staat de parlementairee geschiedenis
vann art. 7a, in weerwil van de bewoording van het artikel, in de weg aan een uideg
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ervann krachtens welke het artikel een wettelijke grondslag zou bieden voor het
gedwongenn verblijf van asielzoekers in de transitruimte van Schiphol-Centrum
(HRR 8 juli 1992, NJ1993,488)
Bijj de interpretatie van art. 7a wordt in de motivering de bewoording van het
artikell afgewogen tegen de parlementaire geschiedenis ervan. De Hoge Raad
beargumenteert,, mede door te verwijzen naar de argumentatie van de A-G,
waaromm de parlementaire geschiedenis grond biedt om te concluderen dat art.
7aa restrictief moet worden opgevat. Daarbij wordt impliciet aangenomen dat
dee interpretatie van het artikel op grond van de parlementaire geschiedenis
voorrangg verdient boven de letter van de wet ('De vraag is echter of...*). De
implicietee 'regel' op grond waarvan beide argumenten tegen elkaar worden
afgewogen,, wordt niet beargumenteerd. De Hoge Raad verwerpt hier niet de
propostionelee inhoud van het contra-argument, maar weerlegt de rechtvaardigingspotentiee (de rechtvaardigende kracht of justificatory force) ervan, door
hett contra-argument als irrelevant te beschouwen.
Dee argumentatiestructuur van dit voorbeeld kan worden weergegeven als
hieronder.. In de structuur worden niet alleen de argumenten opgenomen die
hett standpunt van de Hoge Raad rechtstreeks ondersteunen, maar ook de
tegenwerpingenn die door de Hoge Raad worden onderkend als argumenten
diee voor het tegengestelde standpunt pleiten. Op die manier is het mogelijk
omm aan de hand van de structuur zowel de pro-argumentatie als de behandelingg van contra-argumentatie te beoordelen.186

1855 De Hoge Raad beslist uiteindelijk dat de door het Hof uitgesproken afwijzing van de
vorderingg toch in stand moet blijven, omdat an. 7a bij de wet van 12 dec. 1991, in
werkingg getreden op 26 dec. 1991, is gewijzigd. Als gevolg van deze wijziging is de
draagwijdtee van het artikel zo verruimd dat het sindsdien een wettelijke grondslag biedt
voorr het gedwongen verblijf van asielzoekers in de transitruimte.
1866 Volgens o.a. Govier (1998) moet bij de evaluatie van een betoog bijvoorbeeld nagegaan
kunnenn worden op welke tegenwerpingen wordt ingegaan en of die tegenwerpingen
correctt zijnn weergegeven. Zie Govier (1998) en Johnson (1996,1998) over de beoordelingg van het logische en het dialectische niveau van een beoog.
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Figuurr 9.2
11
Art.. 7a biedt geen wettelijke grondslag voor het gedwongen verblij f van asielzoekers
inn de transitruimte van Schiphol-Centrum.

^<. ^<.

rr
1.1a a
Dee draagwijdte van
hett artikel is op
grondd van de bewoordingg van het
artikell ruim genoeg
omm de transitruimte
vann Schiphol-Centrumm te omvatten.

1.1b b
Dee regering had
aanvankelijkk het
oogmerkk het art.
eenn ruimere
draagwijdtee te
geven. .

1.1c c
Datt oogmerk
heeftt zij onder
drukk van de
Tweedee Kamer
prijsgegeven. .

(Eenn argument dat
wordtt ontleend aan de
ontstaansgeschiedenis s
vann een artikel weegt
zwaarderr dan een argumentt dat wordt ontleendd aan de bewoordingenn van een artikel.)

D ee derde vorm van conflict-settling argumentation omschrijven M a c C o r m i c k
andd Summers (1991: 528) als volgt:
Ann argument can be overridden when some other argument takes priority over
itt under a priority-rule established within the system.
Inn Nederland gaat m e n er over het algemeen vanuit dat er geen rangorde
bestaatt tussen interpretatieve argumenten. 1 8 7 Vranken laat zich daarover heel
stelligg uit in zijn conclusie bij een arrest waarin de verhouding van het recht
opp bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een geportretteerde (art.
211 Auteurswet) tegenover de vrijheid van meningsuiting van een persorgaan
aann de orde is. 188 N a d a t hij is ingegaan op de discussie over de botsing van
grondrechtenn zegt hij het volgende:
Well waren en zijn in de literatuur pogingen ondernomen om tot een hiërarchie
vann grondrechten te komen, maar deze kunnen als mislukt worden beschouwd.
Opp dezelfde manier, zo voeg ik er aan toe, als het nooit gelukt is en ook nooit zal
lukkenn om in abstracto een hiërarchie van regels vast te stellen omtrent de
interpretatiee van wetten.

1877 Zie bijvoorbeeld Snijders (1978: 115) en Pontier (1995: 33).
1888 HR 21 januari 1994, NJ1994, 473.
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Wanneerr er wèl zo'n hiërarchie van regels zou bestaan, zou het contra-argumentt niet worden verworpen omdat de propositionele inhoud niet juist is,
maarr omdat er een voorrangsregel is die bepaalt welk argument moet prevalerenn (wat de argumentatieve kracht is van de verschillende interpretatieve
argumenten).. Deze (hypothetische) afwegingsstrategie lijkt op het voorbeeld
bijj de tweede afwegingsstrategie van MacCormick en Summers. In dat
voorbeeldd bleek immers impliciet dat de Hoge Raad de parlementaire geschiedeniss van de wet belangrijker acht dan de bewoordingen van de wet. De status
vann deze Voorrangsregel' is echter anders. Volgens Barendrecht (1993: 38)
iss er in het algemeen inderdaad geen rangorde aan te brengen tussen argumenten,, maar bestaat er wel 'het gevoel dat sommige soorten argumenten vaker
meerr kracht hebben dan andere'. De wetsgeschiedenis is volgens hem zo'n
argumentt dat vaker doorslaggevend is dan andere argumenten. MacCormick
enn Summers (1991: 530 e.v.) veronderstellen dat aan de verschillende interpretatievee argumenten wel een relatief gewicht kan worden toegekend.189 De
rangordee die zij tussen interpretatieve argumenten voorstellen, is de volgende:
(i)) taalkundige argumenten;
(ii)) systematische argumenten;
(iii)) teleologische of evaluatieve argumenten.
Hett uitgangspunt voor de interpretatie van een regel is dan dat de taalkundige
argumentenn op niveau (i) in principe een aanvaardbare rechtvaardiging
vormenn voor de interpretatie, tenzij er aanleiding is om de systematische
argumentenn op niveau (ii) in de rechtvaardiging te betrekken. De rechtvaardigingg van de interpretatie op grond van systematische argumenten kan vervolgenss in principe aanvaardbaar zijn, tenzij er een aanleiding is om na te gaan
off dee teleologische of evaluatieve argumenten op niveau (iii) van toepassing
zoudenn kunnen zijn.190

1899 MacCormick en Summers (1991:532) brengen het relatieve gewicht van de verschillende
interpretatievee argumenten in verband met fundamentele waarden die aan de juridische
enn constitutionele orde ten grondslag liggen.
1900 Van Haaften( 1994:145-153) laat zien dat de door MacCormick en Summers voorgesteldee volgorde van interpretatieve argumenten heel plausibel is vanuit een theorie over
taainormen. .
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Dee omschrijving van de vierde en laatste vorm van conflict-settling argumentationtion door MacCormick en Summers (1991: 528) luidt als volgt:
Ann argument can be outweighed when, although its interpretative conditions are
satisfied,, its force is not cancelled, and it is not overridden by virtue of a priorityrule,, there is nevertheless a counter-argument leading to a different interpretation
whichh counts as a weightier argument in the prevailing circumstances.
Inn een geschil waarin de gedaagde niet voor de Rechtbank verschijnt, wijst
dee Rechtbank in een verstekvonnis de vordering van de eiser toe en veroordeeltt de gedaagde tot de proceskosten. In hoger beroep vernietigt het Hof dit
verstekvonniss 'behoudens voor wat betreft de uitspraak omtrent de proceskosten'.. Het Hof stelt daarmee de oorspronkelijke gedaagde in het gelijk, maar
handhaaftt de veroordeling tot de proceskosten. De Procureur Generaal stelt
vervolgenss cassatie in het belang der wet in. Zijn bezwaar richt zich tegen de
handelwijzee van het Hof ten aanzien van de kosten op grond van art. 89 Rv.
Ditt artikel luidt:
Dee kosten van het verstek, die van het vonnis daaronder begrepen, mitsgaders
die,, welke als het gevolg der niet verschijning van den defaillant kunnen worden
beschouwd,, komen ten laste van den defaillant, ten ware het verstek verleend ware
opp ecne dagvaarding, die nietig verklaard wordt.
Dee Procureur Generaal meent dat artikel 89 Rv. met zich meebrengt dat over
dee kosten van het geding de vraag in aanmerking genomen moet worden
welkee kosten in het licht van de gehele behandeling van de zaak ten laste van
dee oorspronkelijke defaillant behoren te worden gebracht. De Hoge Raad is
vann oordeel dat art. 89 Rv. in beperkte zin moet worden opgevat en dat het
artikell alleen voorschrijft dat de kosten die door het niet-verschijnen van de
defaillantt zijn veroorzaakt, voor zijn rekening komen. De Hoge Raad motiveertt die interpretatie als volgt:
datdat enerzijds een argument voor 's Hofs opvatting kan worden geput uit de
wetsgeschiedeniss en wel in het bijzonder uit de M.v.T. op het ontwerp van wet
datdat ook de woorden van het artikel wijzen in de richting van 's Hofs opvatting;
datdat anderzijds deze opvatting tot het resultaat kan leiden dat de gedaagde, hoewel
uiteindelijkk de in het gelijk gestelde partij, kosten moet dragen van zijn wederpar-
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tijj die met het aanvankelijk niet-verschijnen van de gedaagde in geen enkel
verbandd staan; (...)
datdat deze opvatting ook in overeenstemming is met de gedachte - tot uitdrukking
komendee in enkele van na 1838 daterende bepalingen - dat, hoewel voor de vraag
wiee de kosten behoort te dragen in beginsel beslissend is wie bij het vonnis in het
ongelijkk gesteld wordt, er niettemin kosten zijn waarvan het, gelet op de oorzaak
vann die kosten, redelijk is dat zij, ongeacht de uitslag van het geding, worden
gedragenn door degeen die ze heeft veroorzaakt; dat deze gedachte niet alleen is
neergelegdd in de laatste zin van het eerste lid van art 56, (...), maar ook ten
grondslagg ligt aan (...) art. 89 a, voorzover dit de "daardoor veroorzaakte kosten"
-- dat zijn de door het verstek veroorzaakte kosten - ten laste van de oorspronkelijkee defaillant brengt;
datt tenslotte, waar het in de artt. 89 en 89 a om gaat (...) er aanleiding is om
beidee artikelen in dezelfde zin uit te leggen;
dat,, een en ander tegen elkaar afwegende, aan de aan wetsgeschiedenis en woordkeuss te ontlenen argumenten geringer betekenis toekomt dan aan de argumenten
diee pleiten voor een meer beperkte opvatting van art. 89, t.w. dat deze opvatting
leidtt tot billijker resultaten en bovendien strookt met denkbeelden die aan later
tott stand gekomen bepalingen op het stuk van de kostenveroordeling ten grondslagg liggen;
datdat bovendien de te dezen van belang zijnde wetsgeschiedenis zich afspeelt in een
verr verleden en de woorden van het artikel niet zo dwingend zijn dat ze aan een
meerr beperkte opvatting in de weg staan; dat het vorenstaande tot de conclusie
leidtt dat art. 89 moet worden opgevat in de bovenomschreven beperkte zin (...)
(HRR 11 december 1970, 7Vyi971, 112)
Dee Hoge Raad erkent dat de wetsgeschiedenis en de woorden van de wet de
interpretatiee van het Hof in principe kunnen rechtvaardigen. Daar stelt de
Hogee Raad echter tegenover dat de interpretatie van het Hof onwenselijke
gevolgenn kan hebben en dat uit de formulering van een aantal vergelijkbare
artikelenn blijkt dat zo'n zelfde onwenselijk gevolg wordt uitgesloten. Daarmee
wordtt dus niet de propositionele inhoud van de contra-argumenten ontkend,
maarr wel de argumentatieve kracht ervan. In die zin lijkt dit voorbeeld op de
tweedee afwegingsstrategie, maar in dit geval wordt de afweging tussen de
argumentenn geëxpliciteerd en wordt er beargumenteerd waarom de argumentatievee kracht van de contra-argumenten niet tegen de argumentatieve kracht
vann de andere argumenten opweegt. De argumentatie is hier uitgebreider
omdatt wordt gerechtvaardigd waarom het ene argument de voorkeur verdient
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bovenn het andere. De structuur van de argumentatie kan als volgt worden
weergegeven: :
Figuurr 9.3
Art. .899 moet in beperkte zin wordenopgevat. .
NN
1.1a a
Voorr een ruimee interpretatiee zijn argumentenn te
ontlenenn aan
dee wetsgeschiedenis. .

1.1bb
Voorr een ruimee interpretatiee zijn
argumentenn
tee ontlenen
aann de tekst
vann de wet.

1.1c
Een ruime
interpretatie is minder billijk.

l.le.la a
Billijker r
resultaat. .

l.ld d
Err is
aanleiding g
omm art.
899 en 89a
inn dezelfdee zin uit
tee leggen.

l.le.lb b
Strookt t
mett latere
denkbeel-den. .

1.1e e
Aann de aan de
wetsgeschiedeniss te ontlenenn argumenten komt
minderr betekenis toe dan
aann de argumenten die
voorr een meer beperkte
opvattingg pleiten.

l . l e . l cc
Wetsge-schiedeniss
speeltt zich
afinn ver
verleden. .

l.le.ld
Woorden
van artikel
niet zo
dwingend,

Dee contra-argumenten die in bovenstaande voorbeelden naar voren zijn
gebracht,, zijn geen aanval op de argumentatie die voor het standpunt wordt
aangevoerd,, maar richten zich direct tegen het standpunt. In de eerste afwegingsstrategie,, waarin een contra-argument wordt weerlegd, acht de rechter
dee propositionele inhoud van het contra-argument niet aanvaardbaar. In de
anderee gevallen is de propositionele inhoud van het argument wel aanvaardbaar,, maar de rechtvaardigende kracht ervan niet. Het contra-argument wordt
inn principe als een mogelijke tegenwerping tegen het standpunt beschouwd,
maarr het wordt verworpen omdat het irrelevant of ontoereikend wordt geacht.
Dee tegenwerpingen tegen het standpunt worden op verschillende manieren
verworpen.. In de tweede afwegingsstrategie, waarbij het ene argument tegen
hett andere wegvalt, doet de Hoge Raad impliciet een beroep op een soort
voorrangsregel.. Een expliciet beroep op een voorrangsregel, zoals in de derde
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afwegingsstrategie,, zou mogelijk zijn als een rangorde van interpretatieve
argumentenn onderdeel vormt van het Nederlandse rechtssysteem. In de laatste
afwegingsstrategie,, waarin expliciet wordt aangegeven waarom contra-argumenten)) niet doorslaggevend zijn, wordt geen rangorde tussen argumenten
verondersteld,, maar wordt beargumenteerd waarom de argumentatieve kracht
vann het ene argument groter is dan van het andere. Op die manier wordt meer
inzichtt verschaft in de waarden en normen die bij de interpretatieve beslissing
eenn rol spelen dan bij de andere afwegingsstrategieën.

9.55 Alternatieve argumentatie en collisies van argumentatiefactoren
Snijderss (1978) onderscheidt, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 5, twee
vormenn van complexe argumentatie waarmee in de rechtspraak argumenten
tegenn elkaar worden afgewogen: alternatieve argumentatie en collisies van
interpretatievee argumenten of, - zoals Snijders deze argumenten noemt - ,
'argumentatiefactoren'.. Alternatieve argumentatie omvat afwegingen waarin
éénn argumentatiefactor een rol speelt. In dit type argumentatie zet de rechter
bijvoorbeeldd verschillende wettekstuele interpretaties tegenover elkaar. Er is
sprakee van een collisie van argumentatiefactoren als de rechter in zijn argumentatiee twee of meer verschillende argumentatiefactoren tegen elkaar
afweegt,, bijvoorbeeld de wettekst tegen de wetshistorie.191 Snijders (1978:
115)) meent dat het bij collisies tussen argumentatiefactoren om 'een heel
anderr onderwerp gaat' dan bij alternatieve argumentatie. Wat dan het verschil
is,, wordt echter niet precies duidelijk. In vier van de zes uitspraken waarin
Snijderss alternatieve argumentatie constateert, komen eveneens collisies tussen
argumentatiefactorenn voor, maar uit de analyses blijkt niet altijd welke
onderdelenn van de argumentatie als alternatieve argumentatie moeten worden
opgevatt en welke als een collisie van argumentatiefactoren. Het verschil tussen
beidee vormen van complexe argumentatie lijkt uitsluitend betrekking te
1911 De term 'collisies van argumentatiefactoren' komt voor zover ik heb kunnen nagaan in
dee rechtspraak niet voor. De term 'alternatieve argumentatie' wordt alleen gebruikt in
eenn annotatie van Bloembergen bij HR 21 januari 1977, NJ1977, 386. Bloembcrgen
iss van mening dat het 'uit rechtsvindingsoogpunt belangwekkend is, dat de H.R. ook de
argumentenn bespreekt die in een andere richting wijzen'. 'Een kwantitatieve analyse van
dee rechtspraak van de H.R, waar een van mijn promovendi nu mee bezig is, leert ook,
datt de H.R. ieder jaar wel enige arresten wijst waarin een alternatieve argumentatie - of
wellichtt beter: een argumentatie met alternatieven - voorkomt.'
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hebbenn op de inhoud van de argumenten: de argumentatiefactor. Maar omdat
Snijderss er zelf op wijst dat het onderscheid tussen argumentatiefactoren
problematischh is, biedt dit criterium bij het analyseren van uitspraken weinig
houvast.. Bovendien wordt niet duidelijk of het verschil in type argumenten
ookk consequenties heeft voor de manier waarop de argumenten tegen elkaar
wordenn afgewogen.
Aann de hand van een aantal uitspraken uit het corpus dat door Snijders
iss onderzocht, zal ik nagaan of het verschil tussen beide vormen van argumentatiee inderdaad alleen betrekking heeft op het aantal argumentatiefactoren.
Vervolgenss zal ik nagaan hoe in deze vormen van complexe argumentatie
argumentenn tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij maak ik gebruik van de
eerderr gegeven pragma-cüalectische karakterisering van afwegingsstrategieën.
Bovendienn zal ik proberen te verklaren waarom alternatieve legitimatie vaak
samengaatt met een collisie tussen argumentatiefactoren.

CollisitsCollisits van argumentatiefactoren
Eenn van de uitspraken waarin Snijders een collisie van argumentatiefactoren
constateert,, is H R 8 maart 1972, NJ1972, 209. De uitspraak heeft onder
anderee betrekking op de toepassing van art. 344f (oud) BW.192 De Hoge Raad
steltt zich op het standpunt (I) dat 'het horen van de raad van de kinderbeschermingg in dit geval achterwege kan blijven'. Dit standpunt wordt als volgt
beargumenteerd: :
OfschoonOfschoon het voorschrift van art. 344f (oud) B.W, - ingevoegd bij de wet van 24
dec.. 1954, Stb. 602 - in algemene zin luidt, brengt een redelijke uidegging van
dezee bepaling niettemin mede, dat het horen van de raad voor de kinderbeschermingg achterwege kan blijven in een geval als het onderhavige, waarin de rechter
oordeeltt dat de feiten waarop de eisende partij haar vordering heeft gebaseerd niet
bewezenn zijn, en inlichtingen van de raad omtrent de financiële positie van
partijenn derhalve geen nut hebben, (curs. JP)
Terr rechtvaardiging van dit standpunt wordt in een tegenstelling ('ofschoon'...
'niettemin')) eerst een contra-argument aangevoerd dat tegen de beslissing pleit

1922 Het gedeelte uit art. 344f (oud) BW waar het hier om gaat luidt: 'Alvorens op een rechtsvordering,, gegrond op artikel 344, eerste lid, een uitspraak te doen, hoort de rechter de raad
voorr de kinderbescherming, die hij daartoe in elke stand van het geding kan oproepen...'.
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enn vervolgens wordt een argument aangevoerd dat de beslissing ondersteunt.
Inn het contra-argument wordt een beroep gedaan op 'de tekst van de wet' en
inn het pro-argument op 'een redelijke uitlegging van de wet'. Het contraargumentt wordt daarna verworpen met een argument waarin wordt beweerd
'datt een uitleg die aansluit bij de tekst van de wet geen nut heeft'. De globale
argumentatiestructuurr van de motivering van Hoge Raad kan als volgt
wordenn weergegeven:

Figuurr 9.4
11
Hett horen van de raad van de kinderbescherming kan in dit geval achterwege blij ven. (11)

>»s. .
1.1a a
Dee tekst van art. 344f bepaaltt dat de raad van de
kinderbeschermingg moet
wordenn gehoord.

1.1b b
Eenn redelijke wetsuitleg
brengtt met zich mee dat
dee raad van de kinderbeschermingg niet hoeft te
wordenn gehoord.

1.1c c
Eenn uitleg volgens de wettekstt heeft hier geen nut.

tt
l.lc.1 1
Dee feiten waarop de eisende
partijj haar vordering heeft
gebaseerdd zijn niet bewezen.

COLLISIE E

Tekstt van de wet

Utiliteit t

Dee collisie tussen argumentatiefactoren, zoals aangegeven onderaan in figuur
9.4,, bestaat volgens Snijders (1978: 119) in dit geval uit het argument waarin
eenn beroep wordt gedaan op de 'tekst van de wet' versus het argument waarin
eenn beroep wordt gedaan op de 'utiliteit', waarbij de utiliteit het wint van de
tekstt van de wet.193 Daarbij wordt verondersteld dat de ene argumentatiefac-

1933 Onder 'utiliteit' (het nut, de (on)aanvaardbaarheid, het (on) bevredigende van een
bepaaldee beslissing) verstaat Snijders (1978: 33) 'de praktische consequenties, dat wil
zeggenn de maatschappelijke gevolgen en/of de gevolgen voor partijen van een bepaalde
oplossing'. .
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torr een ondersteuning vormt voor het standpunt (I) en de andere argumentatiefactorr een ondersteuning vormt voor het tegengestelde standpunt (-1). Het
beroepp op de 'utiliteit' vormt hier geen directe maar een indirecte rechtvaardigingg voor het standpunt (I). De argumentatiefactor 'utiliteit' wordt gebruikt
omm het contra-argument aan te vallen en te verwerpen, maar vormt geen
rechtstreeksee ondersteuning voor het standpunt (I) 'dat de raad van de
kinderbeschermingg niet hoeft te worden gehoord'.194
Anderss is het bijvoorbeeld in HR 3 november 1972, NJ1973,15. Daarin
wordtt voor de interpretatie van art. 154, lid 2 Rv. een contra-argument
aangevoerdd waarin een beroep wordt gedaan op de wetshistorie, terwijl het
argumentt waarin een beroep wordt gedaan op de utiliteit (de doelmatigheid)
eenn rechtstreekse ondersteuning vormt voor het standpunt en niet tegen het
contra-argumentt is gericht.195
Inn een collisie van argumentatiefactoren kunnen de argumentatiefactoren
duss op verschillende manieren deel uit maken van de argumentatiestructuur.
Dee argumentatie kan bestaan uit een argumentatiefactor die het standpunt
rechtvaardigtt en een argumentatiefactor die het tegengestelde standpunt
rechtvaardigt.. De argumentatie kan ook bestaan uit een argumentatiefactor
diee het tegengestelde standpunt rechtvaardigt en een argumentatiefactor die
wordtt aangevoerd om het tegengestelde standpunt te verwerpen.
AlternatieveAlternatieve argumentatie
Inn het onderzoek van Snijders worden twee (gepubliceerde) uitspraken
genoemdd waarin alternatieve argumentatie naar voren wordt gebracht, maar
1944 Als 'de redelijke uitlegging van de bepaling' ook als een argumentatiefactor beschouwd
kann worden, bestaat er eveneens een collisie tussen deze factor en 'de tekst van de wet'.
Overigenss is de aanvaardbaarheid van de argumentatie discutabel, omdat de ontkrachting
vann het contra-argument op zichzelf geen voldoende rechtvaardiging voor het standpunt
vormt,, terwijl 'de redelijke uidegging' het standpunt wel rechtstreeks ondersteunt, maar
nogall nietszeggend is omdat daar verder geen onderschikkende argumentatie voor wordt
aangevoerd. .
1955 Polak (1953:51) schrijft dat utiliteit 'eerst aan bod komt, wanneer het voor en tegen door
dee andere factoren naar voren is gebracht'. Snijders (1978:33) is het niet met hem eens.
Hijj is van mening dat 'utiliteit de enige factor in de argumentatie kan zijn die telt: het
iss niet noodzakelijk dat eerst het voor en tegen door de andere factoren naar voren is
gebracht'.. Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat 'utiliteit' de enige factor zou kunnen zijn
alss die factor wordt aangevoerd voor het standpunt, maar niet als de factor betrekking
heeftt op het tegengestelde standpunt.
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geenn collisies tussen argumentatiefactoren voorkomen. In één van de twee
uitsprakenn wordt voor de beantwoording van de vraag of een pachtovereenkomstt moet worden verlengd, het belang van de pachter afgewogen tegen het
belangg van de verpachter. Het Hof brengt onder andere de volgende argumentatiee naar voren:
Overwegende,, dat het hof op grond van de vorenstaande niet betwiste gegevens
vann oordeel is, dat het verlies van het gepachte voor geïntimeerde een ernstige
aantastingg van de grondslag van zijn maatschappelijk bestaan zal betekenen,
omdatomdat geïntimeerde door het verlies van het gepachte ongeveer een derde gedeelte
vann zijn grasland zou kwijtraken en dit verlies bij de intensieve exploitatie van
geïntimeerdee voor hem zeer ernstige gevolgen zou hebben;
Overwegende,, dat dit niet wegneemt, dat het verzoek van geïntimeerde tot verlengingg van de pachtovereenkomst met toepassing van artikel 41 der Pachtwet toch
zouu moeten worden afgewezen, omdat het persoonlijk gebruik van het verpachte
landd voor appellant, die op zeer zware lasten zit en die dringend behoefte heeft
aann uitbreiding van zijn areaal en daarmede van zijn inkomsten, onder de huidige
omstandighedenn zeker van overwegende betekenis is; dat echter- nu hij eerst op
22 november 1971 eigenaar is geworden - artikel 43 lid 1 der Pachtwet van
toepassingg is, hetgeen betekent dat de pachtkamer verplicht is de pachtovereenkomstt te verlengen tot 6 jaar na het einde van het pachtjaar, waarin appellant de
vorigee verpachter is opgevolgd; dat derhalve de pachtovereenkomst moet worden
verlengdd tot 12 november 1977. (curs. JP)
(Pachtkamerr Gerechtshof Arnhem, 22 januari 1973, De Pacht, 3170)
Inn deze uitspraak stelt het Hof zich op het standpunt dat 'de pachtovereenkomstt moet worden verlengd tot 12 november 1977* (I). Voor het standpunt
(I)) wordt in een tegenstelling (voorafgaand aan 'dat echter') eerst een contraargumentt aangevoerd dat tegen het standpunt pleit: het verzoek tot verlenging
vann de pachtovereenkomst zou met toepassing van art. 41 moeten worden
afgewezenn (-1). Dit contra-argument wordt vervolgens verworpen door het
argumentt dat (I) ondersteunt: op grond van artikel 43 lid 1 van de Pachtwet
iss de pachtkamer verplicht de pachtovereenkomst te verlengen. Hoewel de
propositionelee inhoud en de rechtvaardigende kracht van het contra-argument
inn principe voldoende zijn om het tegengestelde standpunt te rechtvaardigen,
wordtt het verworpen omdat het irrelevant is als artikel 43 lid 1 van toepassing
is.. Voor het tegengestelde standpunt (-1) wordt eveneens pro- en contraargumentatiee aangevoerd. In het contra-argument wordt beweerd dat het
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verliess van het gepachte voor geïntimeerde een ernstige aantasting van de
grondslagg van zijn maatschappelijk bestaan zal betekenen. Dit argument is
echterr niet toereikend omdat het argument dat pleit voor (-1) meer argumentatievee kracht heeft ('van overwegende betekenis is'): de appellant heeft het
verpachtee land nodig voor persoonlijk gebruik, omdat hij op zeer zware lasten
zitt en dringend behoefte heeft aan uitbreiding van zijn areaal en daarmee van
zijnn inkomsten. De globale structuur van de argumentatie van het Hof kan
alss volgt worden weergegeven:
Figuurr 9.5
Dee pachtovereenkomst moet worden verlengd tot 12 november 1977.

.A» »
l.la a
Hett verzoek van geïntimeerde tot verlengingg van de pachtovereenkomst met
toepassingg van art. 41 Pachtwet zou
moetenn worden afgewezen.

l.la.. la
Hett verlies van het gepachte
iss voor geïntimeerde een
ernstigee aantasting van de
grondslagg voor zijn maatschappelijkk bestaan.

l.la.lb b
Hett persoonlijk gebruik
vann het verpachte land
voorr appelant is van
overwegendee betekenis.

l.la.la.1 1
Hett verlies van het gepachte
zouu voor hem zeer ernstige
gevolgenn hebben.

AA
l.lb.1 1
Art.. 43 lid 1 Pachtwet is van
toepassing. .

l.lb.1.1 1
Geïntimeerdee is pas op 2
novemberr 1971 eigenaar
geworden. .

ALTERNATIEVEE ARG.

belang g
(pachter) )

1.1b b
Dee pachtkamer is verplicht de overeenkomstt te verlengen tot 6 jaar na
hett einde van het pachtjaar.

belang g
(verpachter) )
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Dee argumenten die betrekking hebben op de belangen van de pachter en van
dee verpachter worden in het onderzoek van Snijders als alternatieve argumentatiee geanalyseerd, zoals weergegeven onderin figuur 9.5, omdat in beide een
beroepp wordt gedaan op dezelfde argumentatiefactor.19fi In deze argumentatie
worden,, anders dan in het voorbeeld van een collisie van argumentatiefactoren,, het contra-argument en het pro-argument tegen elkaar afgewogen. De
propositionelee inhoud en de argumentatieve kracht van het contra-argument
voorr het tegengestelde standpunt worden onderkend, maar de argumentatieve
krachtt van het argument dat de beslissing ondersteunt is groter dan die van
hett contra-argument.
Inn de afweging kan ook beweerd worden dat de argumentatieve kracht van
hett contra-argument kleiner is dan die van het argument dat de beslissing
ondersteunt.. Dit is bijvoorbeeld het geval in de andere uitspraak waarin Snijderss alternatieve argumentatie constateert (Hof Leeuwarden 31 oktober 1973,
NJ1976,NJ1976,15).15). In deze uitspraak wordt het openbare belang afgewogen tegen
dee bijzondere belangen van kinderen.197 Het Hof stelt zich op het standpunt
datt er geen reden is om aan te nemen dat de gemeente door kinderen uit
hoofdee van toepassing van schoolgrenzen toelating te weigeren tot een bepaalde
school,, de haar toevertrouwde belangen niet behoorlijk heeft behartigd. Dit
standpuntt wordt gerechtvaardigd met een argument, waarin een beroep wordt
gedaann op het algemene onderwijsbelang. Het contra-argument, waarin een
beroepp wordt gedaan op het belang van de kinderen, vormt een ondersteuning
vann het tegengestelde standpunt. Vervolgens wordt de propositionele inhoud
vann het contra-argument impliciet toegeven (het belang van de kinderen wordt
onderkend),, maar de argumentatieve kracht ervan wordt onvoldoende geacht
omm de argumentatieve kracht van het pro-argument te overtreffen.

CombinatieCombinatie van alternatieve argumentatie en collisie van argumentatiefacto
Uitt het rechtspraakonderzoek van Snijders blijkt dat er in uitspraken waarin
alternatievee argumentatie naar voren wordt gebracht meestal ook sprake is van
1966 In het onderzoek wordt overigens niet helemaal duidelijk of het algemeen belang, een
beroepp op een bepaald belang en expliciete belangenafweging als aparte argumentatiefactorenn moeten worden beschouwd (1978: 30, 80).
1977 Het onderscheid tussen verschillende argumentatiefactoren is volgens Snijders niet
onomstreden.. Het is dus de vraag of de argumentatie in dit voorbeeld als een collisie
tussenn argumentatiefactoren moet worden geanalyseerd wanneer 'openbare belangen' en
'bijzonderee belangen' wel als verschillende argumentatiefactoren worden beschouwd.
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eenn collisie van argumentatiefactoren. Een van de voorbeelden hiervan is H R
33 maart 1972, NJ1972, 339. Dit arrest heeft onder meer betrekking op de
vraagg of afrekening door een brandverzekeraar op grondslag van herbouwwaardee toelaatbaar is. De Hoge Raad overweegt onder andere het volgende:
datdat tekst en geschiedenis van deze bepalingen er geen twijfel over kunnen laten
bestaann dat de wetgever van 1838 bij verzekering van gebouwde eigendommen
slechtss twee vormen van verzekering heeft willen erkennen, te weten een verzekering,, waarbij de schade wordt opgemaakt door de vergelijking van de waarde van
hethet perceel voor de ramp met hetgeen het overblijvende dadelijk na de brand
waardd is, welke verzekering dan voor de volle waarde der verzekerde goederen kan
wordenn gedaan (art. 288 lid 2 en 289 lid 1), en een verzekering met beding van
wederopbouwing,, waarbij uiterlijk ten belope van de verzekerde som de kosten
tott de wederopbouw vereist zullen worden vergoed met dien verstande evenwel
datt de verzekering nimmer drie vierden dier kosten mag te boven gaan (art. 288
lidd 3 en 289 leden 2 en 3); dat daarbij het verband tussen de voorschriften
betreffendee deze beide vormen van verzekering tevens duidelijk maakt dat, welke
waardesoortt de wetgever ook op het oog mag hebben gehad waar in art. 288, lid
22 van 'waarde' en in art. 289 van Volle waarde' wordt gesproken, hij daaronder
inn geen geval de volle herbouwwaarde kan hebben verstaan;
datt de beperkingen die aldus aan de brandverzekering van gebouwde eigendommenn zijn aangelegd, echterniet in overeenstemming zijn gebleken met de behoeftenn welke zich met betrekking tot de brandverzekering in het maatschappelijk
verkeerr hebben doen gevoelen,, en de verzekeringspraktijk zich aan die beperkingenn ook niet heeft gehouden;
datt zulks niet alleen blijkt uit de omstandigheid dat brandverzekeringen waarbij
dee herbouwwaarde uitgangspunt is, regelmatig worden gesloten, maar tevens uit
dee usance welke, gelijk in het bestreden arrest is vastgesteld, meebrengt dat, ook
indienn de verzekering niet uitdrukkelijk op de grondslag van afrekening naar
herbouwwaardee is gesloten, verzekeraars niettemin op de grondslag van die
waardee plegen af te rekenen;
datdat voorts gelijk in de M.vA. aan de Tweede Kamer betreffende het ontwerp van
dee Pachtwet op art. 29 wordt opgemerkt, ook ten aanzien van de aftrek wegens
dee vervanging van nieuw voor oud aan de maatstafvan art. 289 in de praktijk niet
pleegtt te worden vastgehouden;
datt een en ander tot geen andere conclusie kan leiden dan dat de artt. 288 en 289,
voorr zover zij voorschriften behelzen die zich tegen brandverzekering van gebouw-
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dee eigendommen op de grondslag van herbouwwaarde of volle herbouwkosten
verzetten,, in onbruik zijn geraakt;
datt de wetgever zich blijkens art. 29 van de Pachtwet bij deze ontwikkeling heeft
aangeslotenn en die als uitgangspunt heeft aanvaard voor een wetgeving waarvan
dee inhoud met de opvatting dat de artt. 288 en 289 K. zich ook thans nog
verzettenn tegen de brandverzekering van gebouwde eigendommen waarbij op de
basiss van de volledige herbouwwaarde of volledige herbouwkosten wordt afgerekend,, volstrekt onverenigbaar is, aangezien de bestaanbaarheid van deze verzekeringsvormenn tot de grondslagen behoort waarop de regeling van de wederopbouwplichtt van de verpachter is gebouwd;
dat,, waar aldus niet alleen de praktijk, maar ook de wetgever zich op het standpuntt heeft gesteld, dat de artt. 288 en 289, voor zover zij zich tegen dergelijke
verzekeringenn verzetten, hun kracht hebben verloren daarop ook voor de rechter
geenn beroep meer kan worden gedaan; (curs. JP)
Dee Hoge Raad beslist dat de afrekening door een brandverzekeraar op grond
vann de herbouwwaarde toelaatbaar is. In de rechtvaardiging voor die beslissing
wordenn allereerst twee contra-argumenten aangevoerd voor een tegengesteld
standpunt:: op grond van de wettekst en de geschiedenis van de wet zou de
afrekeningg op grond van de herbouwwaarde volgens de wetgever niet toelaatbaarr zijn. Die contra-argumentatie voor het tegengestelde standpunt wordt
vervolgenss verworpen door kritiek te uiten op de rechtvaardigende kracht van
diee argumenten: aangevoerd wordt dat de wetgever zelf van oordeel is dat die
interpretatiee in onbruik is geraakt. Aan die ontkrachting van de contraargumentatiee wordt vervolgens een argument toegevoegd dat een rechtstreekse
ondersteuningg van het standpunt vormt: het is in de verzekeringspraktijk
usancee om op de grondslag van herbouwwaarde af te rekenen. De globale
structuurr van de argumentatie ziet er als volgt uit:
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Figuurr 9.6

Dee afrekening door brandverzekeraar op grond van herbouwwaarde is toelaatbaar.

1.1a a
Uitt de tekst en de geschiedeniss van art. 288 en 289
blijktt dat de wetgever onder
'waarde'' en 'volle waarde' in
geenn geval de volle herbouwwaardee heeft verstaan.

1.1b b
Blijkenss art. 29 Pachtwet en de
M.v.A.. daarop meent de wetgeverr dat de am. 288 en 289,
voorr zover zij zich tegen de
vollee herbouwwaarde verzetten,
hunn kracht hebben verloren.

1.1c c
Inn de praktijk is het
usancee om op de
grondslagg van de
herbouwwaardee af te
rekenen. .

ALTERNATIEVEE ARG.

wettekstt

wettekst
COLLISIE E

wettekst t

Snijderss (1978: 117) concludeert in zijn analyse van deze uitspraak dat er een
collisiee bestaat tussen de tekst van de wet en de usance, zoals weergegeven in
figuurr 9.6, waarbij de usance het wint van de tekst van de wet. Het argument
waarinn een beroep wordt gedaan op de usance ondersteunt rechtstreeks het
standpuntt van de Hoge Raad. Het argument waarin een beroep wordt gedaan
opp de tekst van de wet is een contra-argument waarmee het tegengestelde
standpuntt wordt ondersteund.
Hoewell uit de analyse niet precies duidelijk wordt wat de alternatieve
argumentatiee inhoudt, mag worden aangenomen dat die uit de twee argumentenn bestaat die betrekking hebben op de standpunten van de wetgever.198
Beidee argumenten lijken immers betrekking te hebben op dezelfde argumentatiefactor.. De interpretatie van de opvatting van de wetgever op grond van
dee tekst en de geschiedenis van de artt. 288 en 289 vormt het contra-argument.. Het argument waarin wordt gesteld dat de opvatting van de wetgever
iss gewijzigd, is een tegenwerping tegen de argumentatieve kracht van het
contra-argumentt en vormt een indirecte ondersteuning voor het standpunt

1988 Zie Snijders (1978: 109)
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vann de Hoge Raad. Met andere woorden, de propositionele inhoud van het
contra-argumentt wordt toegegeven, maar de rechtvaardigende kracht ervan
wordtt verworpen.
Uitt bovenstaande analyses blijkt dat het verschil tussen alternatieve argumentatiee en collisies van argumentatiefactoren dat is gebaseerd op het type argumentenn dat wordt afgewogen, geen principiële verschillen met zich meebrengt
voorr de manier waarop die argumenten tegen elkaar worden afgewogen.
Zowell bij collisies van argumentatiefactoren als bij alternatieve argumentatie
kann het contra-argument worden verworpen omdat het ontoereikend of
irrelevantt is. Bij beide typen is het ook mogelijk dat de propositionele inhoud
vann het contra-argument wordt onderkend maar de argumentatieve kracht
vann het contra-argument onvoldoende opweegt tegen het argument dat voor
hett standpunt pleit. In dat geval kan beter gesproken worden van het afwegen
vann pro- en contra-argumenten dan van het verwerpen van contra-argumenten.. Wanneer de alternatieve argumentatie betrekking heeft op de belangen
vann partijen, zoals in een aantal voorbeelden het geval is, dan ligt het meer
voorr de hand dat de pro- en contra-argumentatie tegen elkaar wordt afgewogen,, omdat dan door de lagere rechter al bepaald kan zijn dat beide belangen
niett irrelevant of ontoereikend zijn.199
Alss in alternatieve argumentatie het contra-argument wordt verworpen,
zoalss in het laatste voorbeeld, is dat geen voldoende rechtvaardiging voor het
standpunt.. Ter verdediging van zijn standpunt moet de rechter eveneens een
beroepp doen op een argument, een argumentatiefactor, die dat standpunt
ondersteunt.. Dat verklaart waarom in uitspraken waarin alternatieve argumentatiee naar voren wordt gebracht, vaak eveneens een collisie tussen argumentatiefactorenn voorkomt. De collisie tussen de argumentatiefactoren
bestaatt dan uit de argumentatiefactor die voor het tegengestelde standpunt
pleit,, maar verworpen is, en de argumentatiefactor die het standpunt ondersteunt. .

1999 Zeker wanneer in de argumentatie voor zowel het standpunt als het tegengestelde
standpuntt een beroep wordt gedaan op de belangen van partijen, omdat de belangen door
dee lagere rechter in principe al zijn onderkend.
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9.66 Conclusie
Inn de afwegingsstrategieën die in dit hoofdstuk aan de orde zijn geweest,
wordtt een beslissing verdedigd door niet alleen argumenten voor het standpuntt aan te voeren maar ook contra-argumenten die tegen het standpunt
pleitenn te ontkrachten. De rechter anticipeert of reageert op de veronderstellingg dat de argumenten voor het tegengestelde standpunt sterker zouden zijn
dann de argumenten die hij voor zijn standpunt aanvoert. Aan dit type argumentatiee ligt een gemengd verschil van mening ten grondslag. Dat wil zeggen
datt ten opzichte van de propositie die ter discussie staat zowel een positief
standpuntt (I: het is zo dat...) als een negatief standpunt (-1: het is niet zo dat
...)) naar voren wordt gebracht. In een niet-gemengd verschil van mening
waarinn ten opzichte van een propositie slechts één (positief of negatief)
standpuntt naar voren wordt gebracht, kan één argument dat het standpunt
ondersteuntt in principe een afdoende verdediging vormen. Voor een afdoende
verdedigingg van een gemengd verschil van mening moet daarnaast ook het
argumentt dat het tegengestelde standpunt ondersteunt, het contra-argument,
wordenn ontkracht.
Eenn geslaagde aanval op een contra-argument dat tegen het standpunt is
gericht,, kan op zichzelf geen voldoende rechtvaardiging zijn voor het standpuntt dat wordt verdedigd. Omdat de ontkrachting van contra-argumenten
slechtss indirect kan bijdragen aan de verdediging van het standpunt, moeten
ookk argumenten worden aangevoerd die direct aan de verdediging van het
standpuntt bijdragen. Wanneer de verdediging van een standpunt (I) in de
argumentatiee wordt gecombineerd met een aanval op argumentatie voor het
tegengesteldee standpunt (-1), is de relatie tussen de argumenten dus nevenschikkend.. Die nevenschikkende relatie tussen argumenten wordt in de
uitsprakenn meestal tot uitdrukking gebracht in een tegenstelling.
Aann de hand van een aantal voorbeelden heb ik laten zien dat een dialogischee karakterisering van de afwegingsstrategieën van MacCormick en Summerss inzicht biedt in de manier waarop argumenten in de Nederlandse
rechtspraakk tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Uit de analyses van
voorbeeldenn uit het onderzoek van Snijders blijkt dat het inhoudelijke criteriumm op grond waarvan hij onderscheid maakt tussen alternatieve argumentatiee en collisies van argumentatiefactoren in principe geen invloed heeft op de
manierr waarop argumenten tegen elkaar worden afgewogen. Door een dialogischee benadering van contra-argumentatie in verband te brengen met de
afwegingsstrategieënn van MacCormick en Summers en de soorten contra-
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argumentatiee van Snijders, kan onderscheid worden gemaakt tussen de
volgendee manieren waarop contra-argumenten waarvan de propositionele
inhoudd niet wordt bestreden, tegen een interpretatief standpunt in de Nederlandsee rechtspraak kunnen worden ontkracht.
Inn de eerste plaats kan de rechter het contra-argument verwerpen ongeacht
hett argument dat de beslissing rechtvaardigt. De rechter geeft minimaal een
argumentt dat zijn interpretatieve beslissing (I) rechtstreeks ondersteunt, hij
noemtt minimaal een contra-argument dat een ondersteuning zou kunnen zijn
voorr een tegengestelde beslissing (-1) en hij verwerpt vervolgens dat contraargumentt omdat het ontoereikend of irrelevant is. De nevenschikkende relatie
tussenn deze argumenten is asymmetrisch. Als het argument pro (I) wordt
verworpen,, is het feit dat argumentatie contra (I) ontoereikend of irrelevant
is,, geen voldoende rechtvaardiging voor het standpunt (I). Maar bij een
geslaagdee ontkrachting van de contra-argumentatie, is het argument pro (I)
inn principe wel een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt.
Dezee afwegingsstrategie komt overeen met de eerste afwegingsstratie van
MacCormickk en Summers, waarin de rechter het contra-argument ('the other
argument')) verwerpt omdat het argument niet aan de relevante voorwaarden
voldoet.. De argumentatie kan in dat geval als volgt worden gestructureerd:

Figuurr 9.7
11
Standpuntt (I)

1.1aa
argumentt pro (I)

1.1b
argument contra (I)
(=mogelijkk argument pro -I)

1.1c
argument contra (I) is
ontoereikend (of)
irrelevant

Inn de tweede plaats kan het contra-argument verworpen worden omdat het
minderr argumentatieve kracht heeft dan het argument dat een ondersteuning
vormtt voor de beslissing die verdedigd wordt.. De verwerping van het contraargumentt voor het tegengestelde standpunt wordt afhankelijk gesteld van het
pro-argument.. De rechter geeft minimaal een argument dat zijn interpretatievee beslissing (I) rechtstreeks ondersteunt, hij noemt minimaal een contraargumentt dat in principe een aanvaardbare rechtvaardiging vormt van de
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tegengesteldee beslissing (-1), maar verwerpt het omdat het minder argumentatievee kracht heeft dan het argument pro (I).
Dezee afwegingsstrategie komt overeen met de tweede, derde en vierde
afwegingsstrategiee van MacCormick en Summers waarin de rechter het
contra-argumentt ('the other argument') verwerpt omdat het in vergelijking
mett het pro-argument minder rechtvaardigende kracht heeft. In de tweede
enn derde strategie verwerpt de rechter het contra-argument ('the other argument')) omdat er een voorrangsregel wordt verondersteld die bepaalt dat het
argumentt pro (I) zwaarder weegt. Alleen als het daarbij gaat om een bestaande
regel,, kan een beroep op zo'n regel volstaan. In de vierde strategie wordt het
contra-argumentt verworpen omdat er omstandigheden zijn die bepalen dat
hett argument pro (I) zwaarder weegt dan het argument contra (I). De afwegingg tussen de pro- en contra-argumentatie wordt echter niet altijd volledig
geëxpliciteerd.. Soms wordt volstaan met aan te geven waarom aan het contraargumentt weinig gewicht moet worden toegekend of wordt alleen expliciet
beargumenteerdd waarom het pro-argument zwaarwegend is. De argumentatie
vann de rechter is als volgt gestructureerd:

Figuurr 9.8
11
Standpuntt (I)

1.1aa
argumentt pro (I)

1.1b
argument contra (I)
(=mogelijkk argument pro (-1))

1.1c
argument contra (I) weegt
minder zwaar dan het argumentt pro (I)
(of:: argument pro (I) weegt
zwaarderr dan het argument
contraa (I))

Inn zowel alternatieve argumentatie als collisies tussen argumentatiefactoren
kunnenn in principe beide afwegingsstrategieën voorkomen. Wanneer de
alternatievee argumentatie, zoals in een aantal voorbeelden uit het onderzoek
vann Snijders, echter uit argumenten bestaat die betrekking hebben op een
belangenafwegingg dan ligt het meer voor de hand dat de tweede afwegingsstrategiee wordt gebruikt. In lagere instantie is dan al bepaald dat beide belangenn niet irrelevant of ontoereikend zijn.
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10.11

Belangrijkste bevindingen

Hoee kan complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken op een verantwoordee manier worden gereconstrueerd? Het doel van deze studie was die vraag
tee beantwoorden in het kader van de pragma-dialectische argumentatietheorie.
Voordatt is ingegaan op problemen die zich bij de reconstructie van de relatie
tussenn argumenten kunnen voordoen, is een pragma-dialectische karakteriseringg gegeven van de verschillende vormen van complexe argumentatie die de
rechterr in zijn betoog naar voren kan brengen. Uitgaande van die karakteriseringg is vervolgens nagegaan welke aanwijzingen bruikbaar zijn om de relatie
tussenn argumenten op een verantwoorde manier te reconstrueren.
Problemenn bij de reconstructie van complexe argumentatie kunnen tot gevolg
hebbenn dat de explicatiefunctie en de controlefunctie van een vonnis niet
optimaall worden vervuld. In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat reconstructieproblemenn in het licht van de controlefunctie expliciet aan de orde worden
gesteldd in de vorm van motiveringsklachten. Uit een overzicht van adviezen
diee erop gericht zijn de explicatiefunctie van een vonnis te verbeteren, is
daarentegenn gebleken dat problemen bij het achterhalen van de samenhang
tussenn de argumenten daarbij nauwelijks aan bod komen. Aan deze problemenn wordt ten onrechte weinig aandacht besteed, want onvoldoende inzicht
inn de argumentiestructuur kan gevolgen hebben voor de begrijpelijkheid en
dee aanvaardbaarheid van de motivering en de beslissing.
Alvorenss in te gaan op complicaties die bij het achterhalen van de samenhangg tussen argumenten kunnen optreden, heb in hoofdstuk 3 vastgesteld
welkee in een vonnis uitgevoerde taalhandelingen bij de analyse van complexe
argumentatiee moeten worden betrokken. Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat
eenn rechterlijke uitspraak als een onderdeel van een juridische discussie kan
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wordenn beschouwd waarin de rechter zijn beslissing verdedigt tegen (mogelijke)) kritiek van procespartijen, hogere instanties of belanghebbenden. Het
pragma-dialectischee ideaalmodel voor een redelijke discussie geeft aan welke
taalhandelingenn voor de opeenvolgende fasen voor het oplossen van een
verschill van mening relevant zijn. Omdat die fasen in grote mate overeenkomenn met de fasen die doorlopen moeten worden bij de oplossing van een
juridischh geschil, is het model een geschikt heuristisch instrument voor de
analysee van een juridische discussie (het proces). Aan de hand van dit model
benn ik nagegaan hoe de discussie die aan de beslissing van de rechter is
voorafgegaan,, wordt weergegeven in een rechterlijke uitspraak (het produkt).
Inn een analytisch overzicht van een rechterlijke uitspraak heb ik aangegeven
welkee taalhandelingen relevant zijn voor de analyse en de beoordeling van een
uitspraakk en voor de reconstructie van complexe argumentatie. Het analytisch
overzichtt van taalhandelingen in een rechterlijke uitspraak wijkt op een aantal
puntenn af van dat van een juridische discussie. De confrontatiefase moet
wordenn uitgebreid met taalhandelingen waarmee de rechter aangeeft welke
propositiess niet ter discussie staan. Daarnaast moet de confrontatiefase
wordenn uitgebreid met taalhandelingen waarmee de rechter aangeeft welke
argumentenn volgens hem door elk van de partijen naar voren zijn gebracht.
Dezee uitbreiding heb ik gerechtvaardigd door te laten zien dat motiveringsklachtenn ten aanzien van deze taalhandelingen in principe gehonoreerd
kunnenn worden.
Motiveringsklachtenn waarin kritiek wordt geuit op de reconstructie van
complexee argumentatie kunnen gericht zijn op taalhandelingen in de confrontatiefasee en de argumentatiefase van een uitspraak. Motiveringsklachten die
betrekkingg hebben op de confrontatiefase kunnen inhouden dat de rechter
dee relatie tussen de argumenten van procespartijen onjuist heeft geïnterpreteerd.. Motiveringsklachten die betrekking hebben op de argumentatiefase
kunnenn inhouden dat hij de relatie tussen de overwegingen onduidelijk of
onjuistt heeft weergegeven.
Nadatt duidelijk is geworden welke taalhandelingen bij de analyse van een
rechterlijkee uitspraak betrokken moeten worden, ben ik in hoofdstuk 4
nagegaann welke vormen van complexe argumentatie onderscheiden moeten
worden.. Bij de analyse van complexe argumentatie wordt in de pragmadialectischee argumentatietheorie onderscheid gemaakt tussen nevenschikkende,, meervoudige en onderschikkende argumentatie. Ik heb deze typologie
vergelekenn met onderscheidingen die in andere, monologisch of dialogisch
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georiënteerdee benaderingen van argumentatie worden gemaakt. Daarbij ben
ikk nagegaan of er in die benaderingen onderscheidingen worden gemaakt die
aanleidingg geven om de pragma-dialectische typologie uit te breiden of te
preciseren. .
Eenn zinvolle precisering van de pragma-dialectische typologie wordt gegevenn in de dialogisch georiënteerde studie van Snoeck Henkemans (1992). Zij
maaktt duidelijk hoe het onderscheid tussen verschillende argumentatiestructurenn verklaard kan worden door na te gaan hoe verschillende vormen van
kritiekk en de reacties daarop in een discussie resulteren in verschillende typen
complexee argumentatie. Aan de hand van voorbeelden heb ik laten zien dat
dee precisering die Snoeck Henkemans met behulp van een interactionele
analysee van argumentatie aanbrengt, een bruikbaar uitgangspunt vormt voor
dee analyse van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken.
Eenn standpunt van de rechter wordt verdedigd met meer dan een zelfstandigg argument (meervoudige argumentatie) als kritiek op een zelfstandige
verdedigingg van het standpunt mogelijk succesvol is. Nevenschikkende
argumentatiee wordt naar voren gebracht om kritiek op de argumentatie te
parerenn door middel van aanvullende argumentatie. In de eerste plaats kan
wordenn geprobeerd om de kritiek op een argument te weerleggen in een
aanvullendd argument (complementaire argumentatie). In de tweede plaats kan
wordenn geprobeerd om in een aanvullend argument een nieuwe rechtvaardigingg voor het standpunt te geven die samen met het gekritiseerde argument
alsnogg een voldoende rechtvaardiging voor het standpunt vormt (cumulatieve
argumentatie).. Als kritiek betrekking heeft op de aanvaardbaarheid van de
propositionelee inhoud van een argument kan onderschikkende argumentatie
naarr voren worden gebracht waarin wordt geprobeerd de aanvaardbaarheid
mett een nieuw argument te rechtvaardigen.
Uitbreidingg van deze onderscheidingen is noodzakelijk om recht te doen
aann het feit dat de argumentatie van de rechter verschillende functies tegelijkertijdd kan hebben. Een beslissing kan vanuit de controlefunctie van een
vonniss bezien voldoende gerechtvaardigd zijn door één argument naar voren
tee brengen. Met het oog op de explicatiefunctie van een vonnis kan echter een
tweedee argument naar voren worden gebracht, waarin niet wordt geanticipeerdd op mogelijke kritiek van een hogere rechter, maar op die van een andere
antagonist.. Op die manier kan asymmetrische nevenschikkende argumentatie
ontstaann waarin het ene argument in de nevenschikking in principe een
voldoendee rechtvaardiging voor het standpunt kan vormen, maar het andere
argumentt niet.
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Inn hoofdstuk 5 ben ik nagegaan of benaderingen van complexe argumentatie
inn de juridische literatuur aanleiding geven om de typen argumentatiestructurenn die vooralsnog onderscheiden zijn verder aan te passen ofte wijzigen. In
rechtstheoretischee studies van onder andere Alexy (1978), Aarnio (1983,
1987)) en Peczenik (1983) wordt in de modellen voor de rationele reconstructiee van rechterlijke beslissingen vooral ingegaan op de ondersteuningsrelaties
tussenn argumenten. Bij de analyse van de rechtvaardiging van een rechterlijke
beslissingg maken zij onderscheid tussen de interne en de externe rechtvaardigingg van een beslissing. De interne rechtvaardiging heeft betrekking op de
logischee structuur van de redenering, die bestaat uit de feiten, de rechtsregel
enn de beslissing. De externe rechtvaardiging heeft betrekking op de argumentatiee waarmee de aanvaardbaarheid van de feiten en de (interpretatie van) de
rechtsregell vervolgens gerechtvaardigd worden. Dit onderscheid geeft inzicht
inn het soort argumenten waaruit onderschikkende argumentatie in principe
iss opgebouwd. Voor zover in deze studies wordt ingegaan op de structurele
samenhangg tussen argumenten die op beide niveaus kunnen worden aangevoerd,, wordt een globaal onderscheid gemaakt tussen afhankelijke en onafhankelijkee argumenten.
Omm na te gaan hoe complexe argumentatie op het niveau van de interne
enn de externe rechtvaardiging tot stand komt, heb ik gebruik gemaakt van
empirischh georiënteerde studies van onder anderen MacCormkk en Summers
(1991)) en Snijders (1978). In deze studies wordt een beschrijving gegeven van
dee regelmatigheden in de manier waarop beslissingen in de praktijk gerechtvaardigdd worden. Op het niveau van de interne rechtvaardiging van een
beslissingg kan de complexiteit van de argumentatie worden bepaald door de
structuurr van de rechtsregel en de uitgebreidheid waarmee de feiten worden
behandeld.. De complexiteit van de argumentatie op het niveau van de externe
rechtvaardigingg wordt bepaald door de vraag of en hoe uitgebreid (mogelijke)
tegenwerpingenn tegen de interpretatieve beslissingen die op dit niveau worden
genomen,, behandeld worden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een
collisiee van argumenten en alternatieve argumentatie.
Hoewell deze empirische studies meer inzicht bieden in de factoren die van
invloedd kunnen zijn op de complexiteit van argumentatie in rechterlijke
uitspraken,, wordt niet precies duidelijk gemaakt hoe die factoren van invloed
zijnn op de samenhang tussen de argumenten.
Inn deel twee van deze studie ben ik nagegaan hoe verschillende vormen van
complexee argumentatie kunnen worden herkend en kunnen worden gerecon-
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strueerd.. Om op beide niveaus in de rechtvaardiging van een rechterlijke
beslissingg een verantwoorde reconstructie te kunnen geven van de relatie
tussenn de argumenten, heb ik geprobeerd vast te stellen hoe de factoren die
vann invloed zijn op de complexiteit van argumentatie gepreciseerd kunnen
wordenn in termen van pragma-dialectische vormen van complexe argumentatie.. Bovendien heb ik aangegeven welke aanwijzingen een hulpmiddel kunnen
vormenn om vast te stellen hoe de argumentatie is gestructureerd.
Dee complexiteit van de interne rechtvaardiging wordt onder andere
bepaaldd door de rechtsregel die aan een beslissing ten grondslag ligt. Aan de
samenhangg tussen de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil een bepaald
rechtsgevolgg kunnen optreden, kunnen aanwijzingen worden ontleend om
vastt te stellen wat de relatie is tussen de overwegingen die de beslissing
rechtvaardigen.. Een cumulatieve relatie tussen de voorwaarden in een positief
geformuleerdee regel resulteert in principe in nevenschikkende argumentatie.
Eenn alternatieve relatie tussen de voorwaarden resulteert in principe in enkelvoudigee of meervoudige argumentatie. In hoofdstuk 6 heb ik laten zien dat
daarnaastt ook het karakter van de opsomming van de voorwaarden van
invloedd is op de argumentatieve relatie tussen de overwegingen. Door na te
gaann of de opgesomde voorwaarden limitatief of enuntiatief zijn, kan worden
gerechtvaardigdd waarom taalhandelingen waarvan de strekking op het eerste
gezichtt niet duidelijk is, wel of niet als argument moeten worden opgevat. Als
dee voorwaarden in de rechtsregel limitatief worden opgesomd, kunnen deze
taalhandelingenn in principe buiten beschouwing blijven. Als de voorwaarden
enuntiatieff worden opgesomd kunnen deze taalhandelingen als argumenten
beschouwdd worden die deel uitmaken van een (asymmetrische) nevenschikking. .
Vervolgenss heb ik aan de hand van jurisprudentie gedemonstreerd welke
complicatiess bij het vaststellen van de relatie tussen de voorwaarden en het
achterhalenn van het karaktervan de opsomming kunnen optreden. Interpretatieproblemenn over de samenhang tussen voorwaarden kunnen ontstaan
vanwegee de lexicale ambiguïteit van voegwoorden als ofen en. De lexicale
ambiguïteitt van deze voegwoorden kan ook tot gevolg hebben dat de inhoud
vann de voorwaarden niet duidelijk is. Interpretatieproblemen over het karakter
vann de opsomming kunnen ontstaan als expliciete aanwijzingen daarvoor
ontbrekenn of vanwege de deontische modaliteit in de rechtsgevolgbepaling.
Alss er voor de reconstructie van complexe argumentatie geen aanwijzingen
kunnenn worden ondeend aan de structuur van de rechtsregel(s), dan kunnen
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pragma-dialectischee aanwijzingen aanknopingspunten verschaffen om de
samenhangg tussen de argumenten vast te stellen. In hoofdstuk 7 heb ik eerst
latenn zien dat er aanwijzingen kunnen worden ontleend aan de formulering
vann de argumenten en het standpunt. Vervolgens heb ik aangegeven hoe
dialogischee aanwijzingen een hulpmiddel kunnen zijn om de relatie tussen
argumentenn te bepalen. Bij de behandeling van dialogische aanwijzingen is
hett uitgangspunt dat het van belang is dat contra-argumenten en de verwerpingg van die contra-argumenten in de analyse van de motivering onderscheidenn en geëxpliciteerd worden. In de eerste plaats omdat deze argumentatieve
elementenn in de motivering bijdragen aan de rechtvaardiging van een beslissing.. Door ze impliciet te laten, is de reconstructie van de motivering onvolledigg en worden contra-argumenten en de verwerping ervan als overbodige
taalhandelingenn beschouwd, waardoor geen recht wordt gedaan aan een
pogingg om een beslissing aanvaardbaar te maken.
Inn de tweede plaats is het van belang om argumenten, contra-argumenten
enn de verwerping ervan in de analyse van een motivering van elkaar te onderscheidenn en te expliciteren vanwege de beoordeling van de motivering. Kritiek
opp de motivering van een beslissing kan immers in principe betrekking
hebbenn op een argument dat de beslissing rechtvaardigt, op de weergave van
eenn bezwaar dat tegen dat argument naar voren wordt gebracht of op de
ontkrachtingg van dat bezwaar. Elk van deze drie onderdelen van de argumentatiee kan aanleiding zijn om de aanvaardbaarheid van de beslissing in twijfel
tee trekken. Vanuit de controlefunctie van de motivering bezien, is het noodzakelijkk dat nagegaan kan worden of er is ingegaan op contra-argumenten die
alss essentiële stellingen beschouwd zouden kunnen worden om zo de aanvaardbaarheidd van de beslissing vanuit een intern-juridisch perspectief te
kunnenn beoordelen. Vanuit de explicatiefunctie is de reactie op contraargumententt van belang in verband met de beoordeling van de aanvaardbaarheidd van de beslissing vanuit een extern-juridisch perspectief.
Contra-argumentenn in de motivering worden als argumenten beschouwd
diee deel uit maken van nevenschikkende argumentatie. Wanneer het vanuit
eenn intern-juridisch perspectief noodzakelijk is dat contra-argumenten in
motiveringg aan de orde komen (verworpen of afgewogen worden), bijvoorbeeldd omdat het essentiële stellingen betreft, dan moet hun relatie met het
argumentt waartegen ze opgeworpen zijn geanalyseerd worden als een complementairee nevenschikking. Wanneer het niet noodzakelijk is dat een contraargumentt in de motivering aan de orde komt, maar de behandeling ervan als
eenn poging moet worden beschouwd om de beslissing voor betrokkenen
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aanvaardbaarderr te maken, is de relatie van de verwerping van het contraargumentt met het pro-argument eveneens complementair-nevenschikkend,
maarr asymmetrisch. Het contra-argument en de verwerping ervan dragen wel
bijj aan de aanvaardbaarheid van de beslissing, maar kritiek die ertegen naar
vorenn zou kunnen worden gebracht kan niet tot aantasting van de beslissing
leiden. .
Inn hoofdstuk 8 heb ik aandacht besteed aan de reconstructie van complexe
argumentatiee waarin een overweging ten overvloede naar voren wordt gebracht.. Uit de jurisprudentie blijkt dat als er in de rechtvaardiging van een
rechterlijkee beslissing een overweging ten overvloede wordt aangevoerd, het
vaakk niet direct duidelijk is wat de relatie van die overweging is met andere
overwegingen.. Die onduidelijkheid wordt onder andere veroorzaakt doordat
dee omschrijvingen van dit type argumentatie in de literatuur nogal van elkaar
verschillen.. Het globale onderscheid dat wordt gemaakt tussen 'eigenlijke' en
'oneigenlijke'' overwegingen ten overvloede heb ik nader gepreciseerd door
naa te gaan welke functie de overwegingen kunnen hebben en hoe ze zich
kunnenn verhouden tot andere overwegingen in de motivering. Als er in een
overwegingg ten overvloede een argument naar voren wordt gebracht dat het
standpuntt zelfstandig ondersteunt, dan maakt de overweging deel uit van
meervoudigee argumentatie. Als er een argument in naar voren wordt gebracht
datt in samenhang met een ander argument een voldoende rechtvaardiging
vormt,, dan moet de relatie tussen de argumenten als nevenschikkende argumentatiee worden geanalyseerd. In beide gevallen is de overweging ten overvloedee 'oneigenlijk' omdat deze een argument bevat dat, al dat niet samen met
anderee argumenten, een directe ondersteuning vormt van het standpunt dat
terr discussie staat. Een overweging ten overvloede is daarentegen 'eigenlijk'
alss er een argument in naar voren wordt gebracht dat deel uit maakt van een
asymmetrischee nevenschikking of dat een standpunt ondersteunt dat buiten
dee beslissing staat. Ook als de overweging geen argumentatieve functie heeft,
maarr bijvoorbeeld tot doel heeft de beslissing toe te lichten, is er sprake van
eenn 'eigenlijke' overweging ten overvloede.
Inn plaats van uitdrukkingen waarmee een overweging expliciet als ten
overvloedee wordt geïntroduceerd, zoals 'ten overvloede wordt overwogen dat',
wordenn in de praktijk ook andere woorden of uitdrukkingen als indicator van
eenn 'eigenlijke' overweging ten overvloede opgevat. Aan de hand van een
analysee van uitspraken waarin daargelaten, al was het maar omdat, trouwens
enn overigens als indicatoren van 'eigenlijke' overwegingen ten overvloede
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wordenn geïnterpreteerd, heb ik laten zien dat deze verbale aanwijzingen die
interpretatiee niet zonder meer rechtvaardigen.
Terr rechtvaardiging van beslissingen over de interpretatie van rechtsregels
worden,, net als voor andere juridische beslissingen, pro- en contra-argumentenn tegen elkaar afgewogen. In hoofdstuk 9 ben ik nagegaan welke afwegingsstrategieënn er worden toegepast en hoe ze kunnen worden gereconstrueerd.
Daarbijj ben ik uitgegaan van een dialogische karakterisering van de vier
afwegingsstrategieënn die door MacCormick en Summers (1991) onderscheidenn worden. In deze afwegingsstrategieën gaat het steeds om contra-argumentenn die rechtstreeks gericht zijn tegen de interpretatieve beslissing die verdedigdd wordt. Uit een aantal voorbeelden blijkt dat drie van de vier afwegingsstrategieënn in principe ook in de Nederlandse rechtspraak worden toegepast.
Inn de eerste plaats kan het contra-argument worden weerlegd omdat de
propositionelee inhoud ervan niet juist is. In de tweede plaats kan het contraargumentt irrelevant zijn of onvoldoende argumentatieve kracht hebben. In
dee derde plaats kan het contra-argument in vergelijking met het pro-argument
onvoldoendee argumentatieve kracht hebben. Bij deze vorm van afweging
wordtt in de rechtvaardiging soms alleen geëxpliciteerd waarom aan het contraargumentt weinig gewicht moet worden toegekend of waarom het pro-argumentt zwaarwegend is. In een van de vier strategieën die MacCormick en
Summerss onderscheiden wordt expliciet een beroep gedaan op een voorrangsregell voor de toepassing van interpretatiemethoden. Deze strategie wordt in
dee Nederlandse rechtspraak in principe niet toegepast. De samenhang tussen
dee argumenten die tegen elkaar worden afgewogen is in alle gevallen nevenschikkend.. Een antwoord op de vraag of deze nevenschikkende argumentatie
asymmetrischh is of niet, is afhankelijk van theoretische opvattingen over de
motiveringsverplichtingenn ten aanzien van dit type beslissingen.
Tott slot is in hoofdstuk 9 nader ingegaan op het onderscheid dat Snijders
(1978)) maakt tussen alternatieve argumentatie en een collisie van argumentatiefactoren.. Het onderscheid tussen deze twee vormen van complexe argumentatiee heeft betrekking op de inhoud van de argumenten die tegen elkaar
wordenn afgewogen. De manier waarop verschillende argumentatiefactoren
(interpretatiemethoden)) tegen elkaar worden afgewogen is niet bepalend voor
hett onderscheid. In alternatieve argumentatie wordt in de pro-argumentatie
enn in de contra-argumentatie een beroep gedaan op dezelfde argumentatiefactor.. In een collisie van argumentatiefactoren worden verschillende argumentatiefactorenn tegen elkaar afgewogen. Uit de analyse van een aantal uitspraken
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uitt het corpus dat door Snijders is gebruikt, is gebleken dat het inhoudelijke
criteriumm voor het onderscheid tussen beide vormen van complexe argumentatiee niet van invloed is op de manier waarop de argumenten tegen elkaar
wordenn afgewogen en dat de afwegingsstrategieën die zijn onderscheiden
zowell in alternatieve argumentatie als in een collisie van argumentatiefactoren
iss toegepast.

10.22 Vervolgonderzoek
Inn deel 1 ben ik nagegaan welke taalhandelingen in een vonnis bij de analyse
vann complexe argumentatie betrokken moeten worden. Daarbij heb ik mij
geconcentreerdd op taalhandelingen waarmee het dialogisch karakter van een
vonniss tot uitdrukking komt en waartegen motiveringsklachten kunnen
wordenn opgeworpen die betrekking hebben op de samenhang tussen argumenten.. Allerlei specifiek procesrechtelijke aspecten die een rol kunnen spelen
bijj de analyse en de beoordeling van de argumentatie die in een vonnis naar
vorenn wordt gebracht zijn buiten beschouwing gebleven. Om na te gaan of
dezee procesrechtelijke aspecten op een zinvolle manier in termen van het
pragma-dialectischee discussiemodel kunnen worden geanalyseerd, is een
verfijnderee analyse van de taalhandelingen die een vonnis naar voren kunnen
wordenn gebracht noodzakelijk.
Inn deel 1 heb ik ook aangegeven welke vormen van complexe argumentatie
onderscheidenn moeten worden om een adequate reconstructie te kunnen
gevenn van de samenhang tussen argumenten op het niveau van de interne en
externee rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen. Aan de hand van voorbeeldenn heb ik weliswaar laten zien hoe de manieren waarop pro- en contraargumentenn tegen elkaar kunnen worden afgewogen geanalyseerd kunnen
worden,, maar daar kunnen uiteraard geen kwantitatieve of rechtsvergelijkende
conclusiess aan worden verbonden zoals dat gebeurt in het onderzoek van
MacCormickk en Summers of Snijders. Wel blijkt uit de analyses dat de
pragma-dialectischee onderscheidingen een geschikte basis zijn voor systematischh onderzoek naar patronen van (interpretatieve) argumenten in de rechtspraak.. De onderscheidingen vormen een hulpmiddel voor kwantitatief en
rechtsvergelijkendd onderzoek naar de juridische argumentatiepraktijk.
Behalvee voor empirisch georiënteerd vervolgonderzoek kan deze studie ook
aanknopingspuntenn bieden voor normatiefgeoriënteerd onderzoek. Nagegaan
kann worden hoe kan worden vastgesteld of de manier waarop contra-argu-
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mentenn in de motivering worden behandeld aanvaardbaar is. De beantwoordingg van die vraag hangt samen met de discussie over het belang en de functie
vann de motivering. Als de rechter niet alle (mogelijke) tegenwerpingen hoeft
tee behandelen, moet worden nagegaan of het volstaat als hij uitsluitend
reageertt op essentiële stellingen van partijen en hoe kan worden bepaald wat
diee stellingen precies zijn. Bij de selectie van contra-argumenten die behandeldd moeten worden in de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen
zouu dienen te worden nagegaan of gebruik kan worden gemaakt van de
kritischee vragen bij hett argumentatieschema dat wordt toegepast. In hoeverre
iss het bijvoorbeeld noodzakelijk bij de beoordeling van een analogieredenering
diee ten grondslag ligt aan een beslissing in te gaan op tegenwerpingen die
voortvloeienn uit de kritische vragen die bij dat argumentatieschema behoren?
Ookk zou kunnen worden onderzocht hoe kan worden bepaald of contraargumentenn adequaat zijn weerlegd. Met andere woorden: welke deugdelijkheidscriteriaa kunnen ten aanzien van de behandeling van contra-argumentatie
wordenn gehanteerd? Is een contra-argument voldoende weerlegd als de Hoge
Raad,, zoals in de wrongful birth zaak, stelt 'dat een bepaalde consequentie die
dee beslissing met zich mee zou kunnen brengen de Hoge Raad weinig overtuigendd voorkomt' of is de tegenwerping pas adequaat weerlegd als de Hoge
Raadd deze uitspraak nader ondersteunt met argumenten? En moeten aan de
argumentenn waarmee het contra-argument wordt weerlegd dezelfde eisen
wordenn gesteld als aan de argumenten die het standpunt rechtstreeks ondersteunen? ?
Inn deel 2 heb ik verschillende aanwijzingen behandeld voor de reconstructiee van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken. De aanwijzingen
diee ontleend kunnen worden aan de verbale presentatie van een vonnis zijn
verree van compleet. Niet alleen moet het onderzoek naar indicatoren voor de
samenhangg tussen argumenten verder worden uitgebreid, ook zou verder
onderzoekk moeten worden gedaan naar aanwijzingen die een indicatie geven
vann het gewicht van een argument en aanwijzingen die duiden op overwegingenn ten overvloede. Bij dit onderzoek zou aansluiting gezocht kunnen worden
bijj het indicatorenonderzoek dat wordt uitgevoerd door Van Eemeren,
Houtlosserr en Snoeck Henkemans. Daarin wordt de invloed van stilistische
eigenschappenn van argumentatief taalgebruik op de begrijpelijkheid en de
aanvaardbaarheidd ervan onderzocht. Integratie van dit onderzoek met onderzoekk naar stilistische eigenschappen van juridisch argumentatief taalgebruik
kann niet alleen meer aanwijzingen opleveren voor de analyse van complexe
argumentatiee in rechterlijke uitspraken, maar ook tot gerichte adviezen leiden
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voorr de presentatie van complexe argumentatie in dit type teksten. De resultatenn van dergelijk onderzoek kunnen bovendien bijdragen aan het ontwikkelen
vann methoden voor argumentatieve vaardigheden in het juridische onderwijs.
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Summary y

AA decision by a court of law is usually justified by means of complex argumentation.. Since the way in which the argumentation is structured has important
consequencess for the evaluation of a judicial decision, it is necessary to have
aa clear insight into the argumentation structure. The general aim of this study
iss to show how complex argumentation in judicial decisions can be reconstructedd in a well-founded way.
Thee first part of the study deals with a pragma-dialectical characterization
off the various types of complex argumentation judges may put forward to
underpinn their decisions. The second part addresses the matter of how to
recognizee and reconstruct various types of complex argumentation.
Inn the Netherlands, judges are obliged to justify their decisions not only to
providee justiciables an insight into the steps by which the decision has been
reached,, but also to enable a higher judge to examine the judgment in question.. In view of both these functions it is important to be able to determine
howw the argumentation in the justification is structured. In Chapter 2 it is
madee clear that suggestions in legal and linguistic literature as to improve the
comprehensibilityy of judicial decisions for justiciables do hardly ever address
problemss concerning the reconstruction of the relations between arguments.
Obscuritiess with regard to the argumentation structure which may be of
influencee on the evaluation of a judgment by a higher judge, however, are
explicidyy put forward by means of grievances against the justification.
Inn Chapter 3 an oudine is given of which speech acts in a judicial decision
aree to be included in an analysis of complex argumentation in order to be able
too analyse and to evaluate reconstruction problems. The pragma-dialectical
discussionn model offers an analytical framework indicating which speech acts
cann contribute to resolving a dispute at different stages of a legal process: the
confrontationn stage, the opening stage, the argumentation stage and the
concludingg stage. The analytical oudine of a judicial decision differs in some
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respectss from one of a legal process. The confrontation stage of a judicial
decisionn is extended with speech acts with which the judge indicates which
propositionss are not under discussion as well as with speech acts indicating
whichh arguments, according to the judge, have been put forward by each of
thee parties. Complaints as to the justification in which the reconstruction of
thee relation between arguments is challenged, may be aimed at speech acts
inn both the confrontation stage and the argumentation stage of a judicial
decision. .
Startingg from studies in argumentation theory, Chapter 4 aims to ascertain
whichh types of complex argumentation in judicial decisions should be distinguished.. For the purpose of analysing complex argumentation, the pragmadialecticall argumentation theory distinguishes between coordinatively compound,, multiple and subordinative argumentation. These distinctions are a
suitablee starting point for the analysis of complex argumentation in judicial
decisions.. A further distinction that has been made within coordinative
argumentationn between cumulative and complementary argumentation
appearss to be relevant in legal contexts as well. Coordinative argumentation
mayy be put forward by a judge to remove (possible) doubt or criticism
concerningg the sufficiency of an argument, by advancing additional arguments.. Complementary coordinative argumentation attempts to remove
doubtt or criticism aimed at an argument in an additional argument. Cumulativee coordinative argumentation is used to present a decision with a fresh
justificationn which then, in conjunction with the argument under criticism,
willl present sufficient justification for the decision.
Too do justice to the fact that judicial argumentation has several functions
att a time, it is, moreover, necessary to distinguish asymmetrical coordinative
argumentation.. From the point of view of formal justification requirements,
aa decision may be sufficiendy justified by only one argument. With a view
too the acceptability of a decision for the parties involved, a second argument
mayy be put forward as a reaction to criticism which is perhaps irrelevant from
ann internal perspective, but relevant from an external perspective. In this way
itt is possible to distinguish asymmetrical coordinate argumentation in which
onee of the arguments, in principle, forms sufficient justification for the
decision,, whereas the other does not.
Inn chapter 5 it becomes clear that the way in which legal studies tend to
approachh complex argumentation does not encourage further adaptation or
indeedd change of the various types of argumentation structures which are
distinguishedd in argumentation theory. They do, however, provide insight
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intoo how complex legal argumentation comes into being. Models for the
rationall reconstruction of judicial decisions in theoretical approaches mainly
addresss vertically connected arguments. A distinction is made between the
internall and the external justification of a decision. In this way an insight is
providedd into the sort of arguments that, in principle, constitute subordinativee argumentation. If these studies begin to address the structural coherence
betweenn arguments which may be put forward on both levels, only a broad
distinctionn is made between dependent and independent arguments.
Empiricall approaches of legal argumentation describe the regularities
apparentt in the ways in which decisions are justified in legal practice. On the
levell of internal justification of decisions, the complexity of the argumentationn depends on the structure of the legal rule and on just how elaborately
thee facts are addressed. The complexity of the argumentation on the level of
externall justification is determined by the question whether and in how far
(possible)) objections against the interpretative decisions taken on this level
aree addressed.
Partt two of this study examines how the types of complex argumentation
thatt are distinguished in part one, can be recognized in judicial decisions and
whichh clues can be instrumental for reconstructing the argumentation structure. .
ChapterChapter 6sets out to indicate which clues for the reconstruction of complexx argumentation are provided by the phrasing and the structure of the legal
rule(s)) underlying the decision. Apart from the cumulative or alternative
relationn between conditions of a statutory rule that have to be met in order
too bring about a legal consequence, the character of the enumeration of these
conditionss too are indicative of the argumentative relation between the
considerations.. By determining whether the conditions that have to be met
aree either limitative or enunciative, it becomes possible to ascertain ifand how
certainn arguments that are brought forward in a judicial decision should be
regardedd as part of the justification. If the enumeration of conditions is
limitative,, an argument that does not match one of these conditions, cannot
servee as a direct defence of the decision. If the enumeration of conditions is
enunciative,, these speech acts may be regarded as part of multiple or
coordinativee argumentation. Jurisprudence shows that unclearness as to the
relationn between conditions or the character of their enumeration may result
inn interpretative difficulties that may have serious consequences for the
evaluationn of the argumentation. These interpretative difficulties could be
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causedd by lexical or syntactical ambiguities but they can also arise in the
absencee of explicit indications or as a result of the deontic modality in the
descriptionn of the legal consequence.
ChapterChapter 7 contains pragma-dialectical clues for the assessment of relations
betweenn arguments in case the structure of the legal rule(s) offers no clues.
Aparttfromexplicit indicators as to the relation between arguments, clues may
bee found in the phrasing of the arguments and the standpoint in the judicial
decision.. Dialogical clues too may help to ascertain the relation between
arguments.. Explicit dialogical clues may be provided by the way counterargumentss are addressed in the argumentation stage of a judicial decision. The
relationn between pro- and counter-argumentation is analysed as cumulative
orr as complementary coordmatively compound argumentation. It is only in
thee latter instance that the relation between arguments can be asymmetrical.
Implicitt dialogical clues may be derived from the relation between the argumentss as put forward by the parties and expressed in the confrontation stage
off a judicial decision.
Inn Chapter 8 an analysis is given of the relation between an obiter dictum
andd other considerations as put forward in the justification of a decision. An
obiterobiter dictum can have an argumentative function and be part of multiple or
coordinativelyy compound argumentation. In both cases the obiter dictum is
'improper** because it constitutes an argument which is, whether or not in
conjunctionn with other arguments, in direct support of the standpoint under
discussion.. An obiter dictum is, on the other hand, 'proper' if it contains an
argumentt which is part of asymmetrical coordinative argumentation or if it
supportss a standpoint which is outside the realm of the decision.
Thiss is also true of cases in which a consideration does not have an argumentativee function but is intended to elucidate the decision. From analyses of
jurisprudencee in which there is a dispute as to whether the consideration is
aa proper obiter dictum or not, it appears that certain words and expressions
aree mistakenly considered to indicate 'proper' obiter dicta.
ChapterChapter 9 indicates which balancing strategies are applied in support of
justificationss of interpretative decisions and how these strategies can be
reconstructed.. Pro- and counter-argumentation may consist of either one or
aa variety of interpretative methods which are weighed. In both cases the
counter-argumentt is analysed as supportive of the opposite standpoint. The
balancingg strategy which is applied may imply that a counter-argument is
rejectedd because it is incorrect. If, however, the prepositional content of the
counter-argumentt is acceptable this argument may be rejected because it is
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irrelevantt or insufficient to justify the opposite standpoint. The counterargumentt may also be rejected because of insufficient argumentative force
comparedd to that of the pro-argument. The argumentation then contains a
justificationn for the counter-argument to be of less weight then the proargument.. The relation between the arguments that are weighed is, in all
cases,, coordinative. Whether or not this coordinative argumentation is
asymmetrical,, depends on one's theoretical point of view concerning the
justificationn requirement in view of these types of decisions.
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