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Dee argumentatieve analyse van een vonnis

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
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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).

DeDe argumentatieve analyse van een vonnis

49 9

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'.

