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Dee reconstructie van argumentatie voor
interpretatievee beslissingen

9.11 Inleiding
Alss er verschillende interpretaties van een rechtsregel mogelijk zijn of als er
verschillendee regels van toepassing kunnen zijn, moet de rechter een interpretatievee beslissing nemen over de betekenis van de rechtsregel. De argumentatie
voorr zo'n beslissing kan gebaseerd zijn op een of meer van de interpretatiemethodenn die in de rechtswetenschap onderscheiden worden, zoals de grammaticalee of de wetshistorische interpretatiemethode. In de rechtvaardiging
vann de beslissing kunnen, naast de argumenten die voor de interpretatieve
beslissingg pleiten, ook contra-argumenten aan de orde komen.
Inn dit hoofdstuk ga ik na hoe argumenten pro en contra interpretatieve
beslissingenn tegen elkaar kunnen worden afgewogen en hoe de contra-argumentenn deel uit kunnen maken van de argumentatiestructuur.
Dee in hoofdstuk 5 besproken 'afwegingsstrategieèn' die onderscheiden
wordenn door MacCormick en Summers (1991) vormen daarbij het uitgangspunt.. In 9.2 geef ik aan welke eisen aan de motiveing van interpretatieve
beslissingenn gesteld worden. In 9.3 geef ik met behulp van een dialogische
karakteriseringg van argumentatiestructuren een typering van de verschillende
'afwegingsstrategieën'' die de rechter kan toepassen om interpretatieve beslissingenn te rechtvaardigen. In 9.4 ga ik aan de hand van een aantal voorbeelden
vann interpretatieve beslissingen na hoe de afwegingsstrategieën van elkaar
verschillenn en hoe de samenhang tussen de argumenten pro en contra de
beslissingg kan worden gereconstrueerd. In het rechtspraakonderzoek van
Snijderss (1978) wordt voor de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen
onderscheidd gemaakt tussen alternatieve argumentatie en een collisie van
argumentatiefactoren.. In 9.5 zal ik nagaan hoe in deze vormen van complexe
argumentatiee pro- en contra-argumentatie tegen elkaar worden afgewogen en
zee vergelijken met de dialogisch getypeerde afwegingsstrategieën. Aan de hand
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vann een aantal voorbeelden uit het corpus arresten dat Snijders heeft onderzocht,, zal ik laten zien hoe de argumentatie kan worden gereconstrueerd.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II

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

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

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

^<. ^<.

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1c
Een ruime
interpretatie is minder billijk.

l.le.la a
Billijker r
resultaat. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLLISIE E

Tekstt van de wet

Utiliteit t

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTERNATIEVEE ARG.

belang g
(pachter) )

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

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

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

211

212 2

HoofdstukHoofdstuk 9

Figuurr 9.6

Dee afrekening door brandverzekeraar op grond van herbouwwaarde is toelaatbaar.

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

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

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

ALTERNATIEVEE ARG.

wettekstt

wettekst
COLLISIE E

wettekst t

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

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

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

Figuurr 9.7
11
Standpuntt (I)

1.1aa
argumentt pro (I)

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

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

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

Figuurr 9.8
11
Standpuntt (I)

1.1aa
argumentt pro (I)

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

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

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

