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Dee reconstructie van overwegingen ten
overvloede e

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

