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Aanwijzingenn in de rechtsregel

6.11 Inleiding
Inn eenvoudige gevallen, of wat Drion (1973: 61) 'gewone' gevallen noemt,
wordtt de motivering van een rechterlijke beslissing voor een belangrijk deel
bepaaldd door een of meer rechtsregels die volgens de rechter op een concreet
gevall van toepassing zijn. In die regel(s) wordt aangegeven welke juridische
overwegingenn of rechtsgronden moeten worden aangevoerd om te kunnen
concluderenn dat een bepaald rechtsgevolg kan intreden. Dat betekent dat de
inhoudd en de structuur van de argumenten waarmee de rechter zijn standpunt
rechtstreekss ondersteunt in principe worden voorgeschreven door de toepasselijkee rechtsregel(s). De juridische overwegingen moeten vervolgens worden
ondersteundd met feitelijke overwegingen.
Alss de rechter de juridische overwegingen niet expliciet noemt en de relatie
tussenn de argumenten die de beslissing rechtstreeks ondersteunen niet direct
achterhaaldd kan worden, kan de structuur van een rechtsregel aanwijzingen
biedenn voor de reconstructie van de argumentatiestructuur. Het uitgangspunt
daarbijj is dat de formulering van de rechtsregel niet ambigu is en dat daaruit
duidelijkk blijkt wat de relatie is tussen de voorwaarden die tot een bepaald
rechtsgevolgg kunnen leiden. In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke verbale
aanwijzingenn er zijn voor de structuur van de regel en hoe die structuur
vervolgenss een indicatie kan zijn voor een verantwoorde reconstructie van de
relatiee tussen de argumenten die het standpunt rechtvaardigen.
Uitt de jurisprudentie blijkt dat de interpretatie van de structuur van
rechtsregelss soms problematisch is. Een verschil van mening over de interpretatiee van de structuur van een regel kan aanleiding zijn voor een procespartij
omm in hoger beroep te gaan. Nagegaan zal worden welke oorzaken aan die
verschillenn van mening ten grondslag liggen en hoe die verschillen van mening
wordenn opgelost.
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Inn 6.2 wordt aangegeven uit welke elementen een rechtsregel is opgebouwd
enn hoe de relatie tussen die elementen kan worden gekarakteriseerd. Vervolgenss wordt in 6.3 nagegaan welke consequenties de structuur van de rechtsregell heeft voor de reconstructie van de argumentatiestructuur van de motivering.. Tot slot wordt in 6.4 een analyse gegeven van een aantal gevallen waarin
dee structuur van de rechtsregel onduidelijk is en de rechter een interpretatieve
beslissingg moet nemen over de structuur van de rechtsregel.

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

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

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

Figuurr 6.1
11
Rechtsgevolg g
AA

1.1aa
voorwaardee a

s

1.1b
voorwaarde b

&c

(l.lab')
Indien voorwaarden a en
bb dan rechtsgevolg

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

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

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

AanwijzingenAanwijzingen in de rechtsregel
—— van een afgebouwd binnenschip: indien aan ten minste één der volgende
voorwaardenn is voldaan:
a.. dat de plaats, van waaruit de exploitatie van het schip gewoonlijk wordt
geleid,, in Nederland is gelegen;
b.. dat, wanneer de eigenaar van het schip een natuurlijke persoon is, deze
Nederlanderr is of zijn woonplaats in Nederland heeft;
c.. dat, wanneer de eigenaar van het schip een rechtspersoon of een vennootschap
is,, zijn zetel of de plaats van waaruit hij zijn bedrijf voornamelijk uitoefent, in
Nederlandd is gelegen, (...) (curs. JP)
AdAd (1): Limitatieve opsomming van cumulatieve normcondities
Alss de rechter zijn standpunt baseert op een regel waarin de voorwaarden
limitatieff zijn opgesomd en de samenhang tussen die voorwaarden cumulatief
is,, zoals in (1), dan moet de argumentatie die ter rechtvaardiging van beslissingg wordt aangevoerd als nevenschikkend worden gereconstrueerd. De
nevenschikkingg bestaat in principe uitsluitend uit de argumenten (hier: 1.1a
enn 1.1b) die in de rechtsregel worden geformuleerd.

Figuurr 6.3
11
1.1a a

1.1b b

Blijktt dat er daarnaast toch ook nog andere overwegingen worden aangevoerd,
dann vormen deze geen rechtstreekse ondersteuning van de beslissing en zijn
zee met het oog op hoger beroep in principe irrelevant. De ontkrachting van
dezee argumentatie in hoger beroep kan niet tot vernietiging van de beslissing
leiden. .
AdAd (2): Limitatieve opsomming van alternatieve normcondities
Iss de samenhang tussen de voorwaarden die limitatief worden opgesomd
alternatief,, zoals in (2), dan moet de argumentatie die in de rechterlijke

117
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uitspraakk wordt aangevoerd als enkelvoudig of als meervoudig worden gereconstrueerd;; het laatste gebeurt in figuur GA. In beide gevallen zijn de argumentenn ontleend aan de voorwaarden die in de rechtsregel worden genoemd.

Figuurr 6.4

//

'

\

1.11

1.2

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

Figuurr 6.5
11
1.1aa

1.1b

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

1.1a a

1.1bb <

l.ln

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

//

'

\

1.11

1.2

Figuurr 6.8
11

1.1(a))

<

l.ln

1.2(b)

<

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1aa
Dee huurder heeft
eenn verzoek ingediend

*

V

1.1b
De verhuurder heeft
een verzoek ingediend

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

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

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

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

AanwijzingenAanwijzingen in de rechtsregel

133 3

verzoekk zou mogen afwijzen, een aanwijzing van de daartoe aan te leggen maatstavenn geheel ontbreekt, zodat zijn bevoegdheid op dit punt eensklaps volstrekt
discretionairr zou zijn. Dit nu kan alleen aangenomen worden indien er een factor
vann rechtsvinding zou zijn die duidelijk in die richting wijst, en dat is naar mijn
meningg niet het geval. (curs. JP)
Inn de argumentatie van de Hoge Raad wordt dus de letterlijke betekenis van
inin ieder geval'm lid 3 van art. 7a: 1623Ï BW afgewogen tegen de wetsgeschiedeniss en tegen het doel van de wet. Over de betekenis van de woorden in ieder
gevalgeval bestaat geen verschil van mening, maar de andere interpretatieve argumentenn wegen zwaarder.

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

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

