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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.
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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.).

FunctioneelFunctioneel bepaalde eisen aan het taalgebruik in rechterlijke uitspraken

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
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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:

FunctioneelFunctioneel bepaalde eisen aan het taalgebruik in rechterlijke uitspraken
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*.
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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.

