
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Van omgekeerde strekking. Een pragma-dialectische reconstructie van a
contrario-argumentatie in het recht

Jansen, H.

Publication date
2003
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Jansen, H. (2003). Van omgekeerde strekking. Een pragma-dialectische reconstructie van a
contrario-argumentatie in het recht. [, Universiteit van Amsterdam]. Thela Thesis.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/van-omgekeerde-strekking-een-pragmadialectische-reconstructie-van-a-contrarioargumentatie-in-het-recht(847f1a28-c828-4a38-a70a-b344f742441e).html


Eenn pragma-dialectische reconstructie 

vann a contrano-argumentatie 

inn het recht 



Vann omgekeerde strekking 





Vann omgekeerde strekking 

Eenn pragma-dialectische reconstructie van 
aa contrario-argumentatie in het recht 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 
terr verkrijging van de graad van doctor 

aann de Universiteit van Amsterdam, 
opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. mr. P.F. van der Heijden 
tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op p 

donderdagg 18 september 2003, te 12.00 uur 

door r 

Henrikee Jansen 
geborenn te Stadskanaal 



Faculteitt der Geesteswetenschappen 

Universiteitt van Amsterdam 

Promotores: : 
prof.. dr. F.H. van Eemeren 
dr.. E.T. Feteris 

Promotiecommissie: : 
prof",, mr. P.W. Brouwer 
prof.. dr. T. van Haaften 
prof.. dr. E.C.W. Krabbe 
prof.. mr. J.H. Nieuwenhuis 
dr.. A.F. Snoeck Henkemans 

©Henrikee Jansen, 2003 
Druk:: Thela Thesis, Amsterdam 
ISBNN 90 51 70 734 7 



Aann mijn ouders 



'(...)) een regel van de omgekeer-
dee strekking (...) dus een lezing a 
contrarioo (...)

Ikk veroorloof mij de opmerking 
datt die benadering vaker onjuist 
blijk tt te zijn, dan juist.' 
(Advocaat-generaall  Huydekoper, 
NJNJ 2002, 366) 
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Voorwoord d 

Hett maken van een voorwoord is altijd lastig, omdat de mensen die je niet be-
danktt daar a contrario uit zouden kunnen afleiden dat je vindt dat ze niets voor 
jee hebben gedaan of dat je niet waardeert wat ze hebben gedaan. Daarom begin 
ikk hier met de opmerking dat het niet mogelijk is om een uitputtende opsom-
mingg te geven van mensen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan 
ditt boek of aan mijn welzijn tijdens het schrijven ervan en dat ik zo'n opsom-
mingg ook niet beoog. 

Mij nn belangstelling voor de argumentatietheorie is gewekt door Fransisca 
Snoeckk Henkemans. Van haar kreeg ik college in mijn eerste studiejaar, toen ik 
nogg van plan was om letterkunde te gaan studeren. Als derdejaarsstudent volgde 
ikk een werkgroep over haar promotie-onderzoek naar complexe argumentatie en 
woondee haar promotie bij. Daar is misschien wel mijn wens ontstaan om zelf 
ookk te willen promoveren in de argumentatietheorie. Ik bedank Fransisca voor 
haarr inspiratie. 

Evelinee Feteris, mijn co-promotor, heeft mij op het pad van de juridische 
argumentatiee gebracht. Dat resulteerde eerst in een nota over a contrario-
argumentatiee en later in een afstudeerscriptie over dit onderwerp. In mijn afstu-
deerfasee heeft ze me aangespoord om een promotievoorstel in te dienen. Ik be-
dankk Eveline niet alleen voor haar begeleiding, waarbij ze er steeds voor zorgde 
datt ik de hoofdlijn van mijn onderzoek niet uit het oog verloor, maar ook voor 
dee gezellige lunches en etentjes en voor de wijze lessen over crisisbeheersing, die 
ikk als student al mocht ontvangen. 

Hett kader van waaruit ik dit onderzoek heb verricht, is ontwikkeld door 
Franss van Eemeren en Rob Grootendorst. Rob heeft helaas alleen de eerste pe-
riodee van het onderzoek meegemaakt. Een aantal rake observaties van hem heb-
benn me op het goede spoor gezet. Frans, mijn promotor, bedank ik voor het 
vertrouwenn dat hij heeft gesteld in mijn onderzoekskwaliteiten, voor zijn redac-
tionelee precisie bij mijn manuscript en voor zijn altijd snelle beschikbaarheid om 
zakenn aangaande het proefschrift te bespreken. 

Toenn ik een jaar bursaal was, ontmoette ik op een symposium Taco Groe-
newegen.. Taco hield zich toen, in het kader van zijn promotie-onderzoek naar 
dee argumentatiewijzen van de rechter, ook met a contrario-argumentatie bezig. 
Wijj  vonden elkaar in de opvatting dat de literatuur over a contrario-
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argumentatiee verwarrend is en dat er onder die naam twee verschillende argu-
mentatietypenn schuilgaan. Dat ik niet de enige was met deze opvatting heeft mij 
gesterktt om het onder2oek in die richting voort te zetten. Ik heb erg veel plezier 
enn profijt gehad van de discussies die we over dit onderwerp hebben gevoerd. Ik 
bedankk Taco voor zijn opmerkingen bij mijn manuscript, voor het opfrissen van 
mijnn propedeutische kennis van het recht en voor de goede vriendschap die er is 
ontstaan. . 

Tijdenss mijn onderzoek heb ik veel gehad aan de nuttige én gezellige bijeen-
komstenn van het 'promoteam'. De leden van het promoteam - mijn collegae in 
hett promoveren - bedank ik voor hun commentaar op mijn oefenvoordrachten 
enn conceptteksten, en voor de vruchtbare discussies. Het promoteam dwong me 
omm zaken die voor mijzelf volslagen duidelijk waren en waaraan ik liever geen 
woordenn meer wilde besteden, helderder te beargumenteren. Speciaal bedank ik 
Jann Albert van Laar en Jean Wagemans, die ook nog stukken uit het uiteindelijke 
manuscriptt hebben gelezen. 

Dee laatste jaren van het werken aan het proefschrift vielen samen met de 
eerstee jaren van mijn docentschap in Leiden. Ik heb gemerkt dat het geven van 
onderwijss van onschatbare waarde is voor het doen van onderzoek. Ik bedank 
mijnn collega's in Leiden voor de prettige werksfeer en voor de ruimte die ik heb 
gekregenn voor het afronden van mijn onderzoek. 

Verderr bedank ik Machteld Hiemstra en Robert Jan de Paauw voor het 
nauwkeurigg lezen van mijn manuscript en Caroline van Lingen voor het verbete-
renn van de Summary, Ook Tessa van der Putten en Engbert Verkoren ben ik veel 
dankk verschuldigd voor de zorg die ze een hele Koninginnedag lang aan de op-
maakk van het manuscript hebben besteed. Michiel Tjepkema bedank ik voor 
hand-- en spandiensten. 

Ookk dank voor mijn vrienden die begrip konden opbrengen voor het beslag 
datt de voltooiing van het boek op mij legde. In het bijzonder bedank ik Dieske 
Jansenn en Djoen Liem, die goed voor me hebben gezorgd. Dieske had altijd 
(heerlijk)) eten als ik geen tijd had om te koken. Djoen heeft me met de laatste 
opmaakk geholpen en was een zeer precieze lezer van de eerste hoofdstukken. 
Naastt deze praktische hulp is ook hun morele ondersteuning van grote waarde 
geweest. . 

Tott slot bedank ik mijn ouders, die altijd voor me klaarstaan. Aan hen draag 
ikk dit boek op. 
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Inleidin g g 

1.11 Onderwerp en doelstelling 

Inn het recht speelt vaak de vraag of een rechtsregel betekenis heeft voor een 
gevall  dat niet expliciet in de regel is genoemd. Bijvoorbeeld: moeten fietsers zich 
aann de voorgeschreven snelheid houden wanneer de regel spreekt over voertui-
gen?? Of: mag een soldaat een tongpiercing hebben als het militaire recht ver-
biedtt om sieraden op of aan het hoofd te dragen? De eerste vraag rees in april 
2002,, toen tijdens de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem het peloton geflitst werd 
{Metro,{Metro, 11 april 2002). De tweede vraag deed zich voor toen een legerofficier een 
vann zijn soldaten sommeerde haar tongpiercing te verwijderen en de vrouw daar 
geenn gehoor aan wilde geven (de Volkskrant, 10 april 1997). 

Off  een rechtsregel betekenis heeft voor een concreet geval hangt af van de 
vraagg of dit geval overeenkomt met de feitelijke voorwaarden die in de regel 
beschrevenn zijn. Wanneer het niet zonder meer duidelijk is of dat het geval is, 
moett de regel worden geïnterpreteerd. Omdat de meningen nogal uiteen kunnen 
lopenn over wat de juiste interpretatie van een regel is, kan zo'n interpretatie-
kwestiee een geschil opleveren dat uitmondt in een juridisch proces. In zo'n pro-
cess zullen beide partijen hun standpunt zo goed mogelijk moeten beargumente-
ren.. De rechter beslist uiteindelijk of de regel wel of niet van toepassing is. 

Bijj  het beargumenteren van de interpretatie van een regel in relatie tot be-
paaldee feiten kan gebruik worden gemaakt van een heel scala aan juridische ar-
gumentatiewijj  zen. Een van die argumentatiewij zen is a contrario-argumentatie, 
hett onderwerp van deze studie. De eerste doelstelling van mijn onderzoek is 
duidelijkheidd scheppen over wat precies onder a contrario-argumentatie moet 
wordenn verstaan. In de literatuur blijkt niet iedereen hetzelfde onder deze argu-
mentatiewijzee te verstaan. Dat wordt overigens in de literatuur zelf veelal niet 
onderkend,, waarschijnlijk doordat de meeste omschrijvingen niet erg specifiek 
zijnn of gebaseerd zijn op voorbeelden en kenmerken die verschillend kunnen 
wordenn uitgelegd. De algemene omschrijving van a contrario-argumentatie 
waarmeee vaak wordt volstaan is dat a contrario-argumentatie de tegenhanger 
vann analogie-argumentatie is. Beide argumentaties kunnen een oplossing bieden 
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voorr de rechtsvraag of een geval dat niet expliciet in een bepaalde regel wordt 
genoemd,, toch onder die regel kan vallen. Wanneer deze vraag positief wordt 
beantwoord,, is er sprake van analogie-argumentatie. Er wordt dan beargumen-
teerdd dat het concrete geval vergelijkbaar is met het in de regel genoemde geval. 
Inn tegenstelling tot analogie-argumentatie, waarbij het uitgangspunt is dat over-
eenkomstigee gevallen gelijk behandeld moeten worden, is de essentie van a con-
trario-argumentatiee dat gevallen ongelijk behandeld moeten worden wanneer er 
relevantee verschillen tussen bestaan. Van a contrario-argumentatie wordt dan 
ookk wel gezegd dat daarmee in omgekeerde zin een beroep wordt gedaan op het 
gelijkheidsbeginsel. . 

Inn dit proefschrift zal ik laten zien dat er onder de algemene omschrijving van a 
contrario-argumentatiee als tegenhanger van analogie-argumentatie twee concep-
tenn schuilgaan. 'A contrario-argumentatie' is een verzamelnaam voor twee fun-
damenteell  verschillende argumentatiewijzen. Ik zal deze als klassieke en als mo-
dernee a contrario-argumentatie aanduiden. Het verschil tussen beide zal ik dui-
delijkk maken aan de hand van het voorbeeld van de soldaat met de tongpiercing. 
Dee rechtsvraag die zich hier voordoet is of de regel betekenis heeft voor het 
concretee geval dat niet expliciet in de regel is genoemd - het is op het eerste 
gezichtt immers niet duidelijk of een tongpiercing onder het verbod valt. 

Mett klassieke a contrario-argumentatie wordt een regel 'omgekeerd'. Dat is 
watt de militaire vakbond deed die door de soldaat met de tongpiercing te hulp 
wass geroepen: 'Het is alleen verboden om sieraden zichtbaar op of aan het hoofd 
tee dragen. Als iemand een sieraad in zijn hoofd draagt, moet dat mogen' [mijn 
cursiveringen,, HJ]. Aan dergelijke argumentatie ligt de vooronderstelling ten 
grondslagg dat alken het dragen van sieraden op of aan het hoofd verboden is. 
Mett andere woorden: alles wat de regel niet verbiedt, mag.1 Op grond van deze 
vooronderstellingg kan de regel worden omgekeerd tot de regel dat het niet ver-
bodenn is om sieraden te dragen die niet op of aan het hoofd worden gedragen, 
zoalss sieraden in het hoofd.2 Deze variant van a contrario-argumentatie geeft 

1.. Ook in de dagelijkse praktijk is de uitspraak 'Alles wat niet verboden is, mag' werkzaam. 
Fritss Bolkestein verwees er bijvoorbeeld naar in zijn reactie op de kritiek die was ontstaan 
opp zijn 'Beste Els-briefjes', waarmee hij als commissaris van het farmaceutisch bedrijf 
Merckk Sharp & Dohme had gelobbyd voor dat bedrijf (Arnold Koper in de Volkskrant, 5 
oktoberr 1996). Zie ook de uitspraak van Leblanc, directeur van de Tour de France, over 
dee vraag of renners onderweg bidons aangereikt mogen krijgen: 'Alles wat niet niet mag, 
mag'' {de Volkskrant, 13 juli 1998). 

2.. Aan de argumentatie van de vakbond ligt ook de aanname ten grondslag dat een tongpier-
cingg een sieraad in het hoofd is en dat in het hoofd iets anders is dan aan het hoofd. 
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weerr wat er oorspronkelijk onder deze argumentatiewijze wordt verstaan; daar-
omm noem ik haar 'klassieke a contrario-argumentatie'. Specifiek voor de manier 
waaropp het rechtsprobleem in dit geval wordt opgelost en kenmerkend voor het 
onderscheidd tussen dit type a contrario-argumentatie en het hierna te bespreken 
type,, is dat er een interpretatie van de regel wordt gegeven die niet alleen geldt 
voorr het concrete geval, maar voor alk gevallen die niet als sieraden aan of op het hoofd 

gekwalificeerdgekwalificeerd kunnen worden - namelijk de interpretatie dat voor al deze gevallen 
hett verbod niet geldt. 

Inn veel publicaties wordt tegenwoordig onder de term a contrario-
argumentatiee iets anders verstaan dan de hierboven gegeven klassieke beschrij-
ving.. Met deze andere, moderne notie van 'a contrario-argumentatie' wordt alle 
argumentatiee aangeduid waarin een regel niet wordt toegepast op een concreet 
gevall  dat niet expliciet in de regel genoemd is. De term heeft betrekking op de 
argumentenn waarmee wordt verdedigd dat het concrete geval niet tot het toe-
passingsbereikk van de regel gerekend kan worden. Zo had de soldaat die werd 
gesommeerdd haar tongpiercing te verwijderen, ook kunnen beargumenteren dat 
eenn tongpiercing niet beschouwd kan worden als een sieraad op of aan het 
hoofd,, omdat het gevaar om met een tongpiercing ergens achter te blijven ha-
kenn niet bestaat, terwijl dat gevaar er wel is bij de gevallen die de regel beoogt te 
regelen,, zoals kettingen, armbanden of andere sieraden die op of aan het 
Lichaamm worden gedragen. Anders dan klassieke a contrario-argumentatie, 
waarmeee een interpretatie van de regel wordt gegeven die voor alle niet-
genoemdee gevallen geldt, wordt er in de moderne variant van a contrario-
argumentatiee een interpretatie van de regel gegeven met betrekking tot de concrete 

feiten.feiten. Op deze feiten is de regel niet van toepassing, maar dat zegt niets over de 
toepasselijkheidd van de regel op andere feiten die niet expliciet in de regel ge-
noemdd worden. Lang niet alle auteurs zullen dit type argumentatie als a contra-
rio-argumentatiee beschouwen, maar er zijn er genoeg die a contrario-
argumentatiee wél — bedoeld of onbedoeld — op deze manier beschrijven of 
voorbeeldenn van dergelijke argumentatie als a contrario-argumentatie typeren. 

Dee meeste auteurs blijken zich er niet van bewust te zijn dat het begrip a contra-
rio-argumentatiee deze twee verschillende invullingen kent. Dat leidt tot nogal 
watt miscommunicatie, bijvoorbeeld wanneer ze anderen citeren of met anderen 
inn discussie gaan die een heel andere opvatting van a contrario-argumentatie 
hebben.. Een ander gevolg is dat er in veel van de omschrijvingen die in de lite-
ratuurr van deze argumentatiewijze worden gegeven klassieke en moderne ken-
merkenn worden gecombineerd. Dat maakt dat er niet alleen een onduidelijk 
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beeldd bestaat over wat a contrario-argumentatie precies is, maar dat er ook geen 

duidelijkheidd bestaat over hoe deze argumentatiewijze moet worden beoordeeld. 

Doordatt veel beschrijvingen van a contrario-argumentatie neerkomen op een 

vermengingg van moderne en klassieke elementen, is er dientengevolge ook een 

vermengingg van — toch al niet erg uitgebreide — beoordel ingsnormen ontstaan. 

Err bestaat in de literatuur daarom geen duidelijk beeld over hoe a contrario-

argumentatiee in een concreet geval moet worden beoordeeld. 

Ondankss - of misschien juist wel dankzij — het ontbreken van duidelijke 

criteria,, heeft de term 'a contrario-argumentatie' een negatieve connotatie en 

heeftt deze argumentatiewijze in het recht een beruchte status.3 In de roman Vin-

centcent Haman van Willem Paap spreekt de verteller over 'het sedert eeuwen be-

roemdee en dan ook volmaakt idiote argumentum a contrario' (Paap 1854:43).4 

Kapteinn (2000:123) verwijst voor een ander voorbeeld van de negatieve beeld-

vormingg over a contrario-argumentatie naar Bordewijks roman Geachte confrère 

(1956),, waarin wordt gesteld: 'De redenering a contrario is altijd gevaarlijk, en hier 

vann tevoren veroordeeld omdat ze niet steunt op de werkelijkheid'. Ook in de 

rechtspraktijkk komen we dergelijke geluiden tegen. Zo heeft advocaat-generaal 

Mokk bij HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 74 het over 'een (van nature altijd zwak-

ke)) a contrario-interpretatie' en zegt waarnemend advocaat-generaal Jörg bij HR 

11 december 1998, NJ 1999, 310: 'Ik wijs er voorts op dat a contrario-

redeneringenn zich niet in een hoge populariteit mogen verheugen'. En vorig jaar 

nogg stelt advocaat-generaal Huydekoper: 

Hett middel [de argumentatie van de partij die cassatie heeft ingesteld, HJ] ver-

dedigtt (...) een regel van de omgekeerde strekking (...). (...) Daarmee bepleit 

hett (...) dus een lezing a contrario (...). Ik veroorloof mij de opmerking dat die 

benaderingg vaker onjuist blijkt te zijn, dan juist. (HR 5 april 2002, NJ 2002, 

366) ) 

3.. Zie onder anderen Kaptein (1991:84): 'In de rechtspraktijk gelden zij [a contrario- en 
analogie-argumentatie,, HJ] als verdachte argumenten (...)'. 

4.. Vincent, de hoofdpersoon, redeneert dat als het verboden is om tegen een boom te plas-
sen,, het dus niet verboden is om in een hoed te plassen (klassieke a contrario-
argumentatie),, wat hij dan ook doet. Wanneer hij hiervoor een draai om de oren dreigt te 
krijgen,, antwoordt hij: 'Ik protesteer. Dat is geen recht. Er is verboden op de wandelingen 
tegenn de boomen te doen. Er is dus niet verboden het op de wandelingen in zijn hoed te 
doen.. Als dat de bedoeling van mijnheer was geweest, dan had-i moeten zeggen, dat men 
hett op de wandelingen heelemaal niet mocht doen.' Het commentaar van de verteller luidt 
vervolgens:: 'Juridisch had hij gelijk. In de rechtsgeleerdheid, in de pleitzalen, in de vonnis-
senn der Hooge-raden van Europa wordt dagelijks met het sedert eeuwen beroemde en 
dann ook volmaakt idiote argumentum a contrario, waarvan hij zich hier bedient — lees 
voorr "mijnheer" "de wetgever" - aan redeneeringen als die van Vincent gelijk gegeven.' 
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Sommigee auteurs merken op dat de negatieve waardering voor a contrario-
argumentatiee niet terecht is. Het zou niet juist zijn a contrario-argumentade bij 
voorbaatt ondeugdelijke argumentatie te noemen (zie bijvoorbeeld Polak 
1953:35).. De deugdelijkheid van a contrario-argumentatie is naar hun mening 
afhankelijkk van de ondersteunende argumenten die worden aangevoerd voor de 
beslissingg om een bepaalde regel niet toe te passen op niet expliciet geregelde 
feiten.55 Voor moderne a contrario-argumentatie geldt dat de aanvaardbaarheid 
vann de beslissing om een bepaalde regel niet toe te passen op een bepaald con-
creett geval afhankelijk is van de motivering die ervoor wordt aangedragen. Bij-
voorbeeld:: is het wel zo dat er voor soldaten geen gevaar is om met een tong-
piercingg ergens achter te blijven haken? Ook klassieke a contrario-argumentatie 
kann in het ene geval meer en in het andere geval minder aanvaardbaar zijn, af-
hankelijkk van de motivering die voor de regelomkering wordt gegeven. Aan de 
argumentatiee van de militaire vakbond ligt de aanname ten grondslag dat de 
wetgeverr alleen het dragen van sieraden wilde verbieden zoals hij het expliciet in 
dee regel heeft beschreven. De deugdelijkheid van deze argumentatie hangt af 
vann de waarschijnlijkheid van die aanname. 

Hoewell  velen als deugdelijkheidsnorm voor a contrario-argumentatie de eis 
hanterenn dat de motivering aanvaardbaar is, zijn er in de literatuur niet veel ex-
plicietee aanwijzingen te vinden over welke ondersteunende argumenten daar-
voorr wel en niet geschikt zijn. Veelal blijf t het bij een opsomming van argumen-
tenn die geschikt zouden zijn, waarbij in het midden wordt gelaten of andere ar-
gumentenn ongeschikt zijn. Dergelijke opsommingen, die variëren van argumen-
tenn waarmee de betekenis van een regel kan worden geïnterpreteerd tot bepaalde 
rechtsbeginselenn die bij de toepasselijkheid van een regel in acht moeten worden 
genomen,, verschillen echter per auteur. Bovendien wordt nergens duidelijk hoe 
zo'nn rechtvaardiging er in concreto zou kunnen uitzien, laat staan dat er precieze 
criteriaa worden gegeven om vast te stellen wanneer een geschikte ondersteuning 
deugdelijkk is. De tweede doelstelling van dit proefschrift is dan ook duidelijkheid 
tee verschaffen over de analyse en de beoordeling van moderne en van klassieke 
aa contrario-argumentatie. 

5.. Di t is de reden dat ik spreek over a contrario-'argumentarie' in plaats van over een a con-
trario-'redenering',, de benaming die in de rechtstheorie gangbaar is. Vanwege de onder-
steunendee argumenten die bij een a contrario toegepaste regel vereist zijn, is de term re-
deneringg te beperkt voor wat er bij deze argumentatie allemaal komt kijken, namelijk meer 
dann één redenering. 
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1.22 A contrario-argumentatie in het onderzoek naar  juridisch e argumen-
tati e e 

Sindss de jaren zeventig van de vorige eeuw is het onderzoek naar juridische 
argumentatiee sterk tot ontwikkeling gekomen.6 Het onderzoek naar juridische 
argumentatiee wordt zowel door rechtstheoretici als door argumentatietheoretici 
verricht.. Rechtstheoretici beschouwen juridische argumentatie als een bijzonde-
ree vorm van algemene argumentatie, en maken daarom gebruik van algemeen 
argumentatietheoretischee inzichten die zij toepassen op dit specifieke toepas-
singsgebied.. Argumentatietheoretici vatten juridische argumentatie op als argu-
mentatiee in een specifieke, institutionele context, waarbij kennis over de institu-
tiee een middel kan zijn om bepaalde argumentatieve verschijnselen te duiden. 
Juridischee argumentatie vormt daardoor voor argumentatietheoretici niet alleen 
eenn onderzoeksdoel op zich, maar is ook een middel om beter inzicht te verkrij-
genn in meer algemene argumentatietheoretische verschijnselen.7 

Degenenn die vanuit een normatieve invalshoek onderzoek naar juridische 
argumentatiee verrichten, hebben als centrale vraagstelling wanneer de argumen-
tatiee voor een juridische beslissing rationeel is. Aanvankelijk werd dit onderzoek 
vanuitt een logisch of een retorisch rationaliteitsperspectief verricht. Sinds de 
tweedee helft van de jaren zeventig wordt onderzoek naar juridische argumentatie 
ookk verricht vanuit een dialectisch perspectief (o.a. door Aarnio 1977, 1987; 
Alexyy 1978 en Peczenik 1983, 1989).8 In een dialectisch perspectief is er niet 
alleenn aandacht voor de deugdelijkheid van het product argumentatie, maar ook 
voorr de regels die aan het juridische discussieprvces ten grondslag liggen en die 
eenn deugdelijk verloop van een juridische discussie moeten garanderen. Voor de 
rationaliteitt van juridische beslissingen betekent dit dat de aanvaardbaarheid niet 
alleenn afhangt van de aangevoerde argumentatie, maar ook van de kwaliteit van 
hett discussieproces. 

Inn het onderzoek naar juridische argumentatie is tot nu toe weinig aandacht 
aann a contrario-argumentatie besteed. Er zijn slechts enkele studies waarin dit 
onderwerpp centraal staat.9 In de andere studies vormt de behandeling van a con-

6.. Zie voor een overzicht van theorieën, stromingen en onderwerpen binnen het onder-
zoeksgebiedd van juridische argumentatie: Feteris (1994). 

7.. Voorbeelden zijn Perelman & Olbrechts-Tyteca (1958, 1976) en Toulmin (1958). 
8.. Een hierop lijkende indeling in rationaliteitsperspectieven is door Toulmin (1976, 1992) 

gemaaktt (geometrisch, antropologisch, kritisch). Zie ook Van Eemeren en Grootendorst 
(2000). . 

9.. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen van Henket (1992a, 1992b), Kaptein (1991, 1993) 
enn Kloosterhuis (1994) en de artikelen die zijn voortgekomen uit mijn promotie-
onderzoekk flansen 1996,1997, 2000a, 2000b, 2003). 
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trario-argumentatiee meestal een klein onderwerp in een algemene theorie over 
dee rechtvaardiging van een juridische beslissing. Qua rationaliteitsperspectief 
bestaann er overigens geen verschillen in de manier waarop a contrario-
argumentatiee wordt behandeld (mocht er al bewust voor een bepaald perspectief 
zijnzijn gekozen). Op het moment dat a contrario-argumentatie wordt geschemati-
seerd,, maken vrijwel alle auteurs - ook degenen die een dialectisch perspectief 
hanterenn - gebruik van een logische formalisering en leiden daar hun deugde-
li jj  kheidsnormen uit af.10 In dit proefschrift zal ik betogen dat de gehanteerde 
logischee benaderingen voor de analyse van a contrario-argumentatie tekortschie-
ten. . 

Inn deze dissertatie zal a contrario-argumentatie vanuit een argumentatietheore-
tischh perspectief worden bestudeerd. Sinds halverwege de jaren tachtig van de 
vorigee eeuw wordt vanuit het — ook dialectische — kader van de pragma-
dialectischee argumentatietheorie systematisch onderzoek verricht naar juridische 
argumentatie.. Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van modellen waar: 
meee argumentatie in een concreet geval kan worden geïdentificeerd, geana-
lyseerdd en beoordeeld. Dit onderzoek is begonnen met een dissertatie waarin het 
juridischee proces wordt geanalyseerd als een kritische discussie, die wordt ge-
reglementeerdd door regels die de redelijkheid van het discussieproces waarbor-
genn (Feteris 1989). Andere dissertaties die in dit kader zijn verschenen, gaan 
overr argumentatiestructuren in het recht (Plug 2000) en over juridische analogie-
argumentatiee (Kloosterhuis 2002). Deze studie over a contrario-argumentatie 
sluitt aan bij dit onderzoek. Mijns inziens biedt een pragma-dialectisch perspec-
tieff  een waardevolle aanvulling op de logische invalshoek die dominant is in de 
rechtstheoretischee benadering van a contrario-argumentatie. In de volgende pa-
ragraaff  zal ik aangeven hoe dit perspectief fungeert als kader voor mijn onder-
zoek. . 

1.33 Het pragma-dialectisch kader 

Kenmerkendd voor de pragma-dialectische argumentatietheorie is dat daarin 
pragmatischee en dialectische inzichten zijn geïntegreerd (zie Speech acts in argumen-

tativetative discussions. A. theoretical model for the analysis of discussions directed towards solving 

conflictsconflicts of opinion; Van Eemeren en Grootendorst 1984).11 Op grond van pragma-

10.. Dit geldt niet voor enkele retorici, die logische geldigheid geen noodzakelijke voorwaarde 
voorr deugdelijkheid vinden (zie hoofdstuk 4). 

11.. Zie ook Van Eemeren en Grootendorst (1982, 1992, 2000 en 2003); Van Eemeren, 
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tischee in2ichten wordt argumentatie gedefinieerd als een complexe taalhandeling 
enn op grond van dialectische inzichten wordt argumentatie genormeerd als on-
derdeell  van een kritische discussie. De term 'kritische discussie*  staat voor het 
ideaalmodell  van een redelijke discussie: een discussie waarin de discussianten tot 
doell  hebben een verschil van mening op te lossen door de standpunten waar-
overr verschil van mening bestaat systematisch aan een kritische toetsing te on-
derwerpen.. Door argumentatie op te vatten als een taalhandeling met de daarbij 
behorendee identiteits- en correctheidsvoorwaarden, kunnen de gebondenheden 
vann de discussianten in zo'n discussie nauwkeurig omschreven worden. 

Aann de pragma-dialectische benadering van argumentatie liggen vier uit-
gangspuntenn ten grondslag: externalisering, socialisering, functionalisering en 
dialectificering.. Externalisering heeft voor de bestudering van argumentatie tot 
gevolgg dat alleen (expliciete, impliciete of indirecte) taalhandelingen, dus talige 
uitingen,, onderwerp van de bestudering van argumentatie zijn en niet de onbe-
kendee motieven van de discussianten.12 Socialisering leidt tot een dialogisch per-
spectieff  op argumentatie: argumentatie wordt beschouwd als onderdeel van in-
teractiee tussen twee of meer personen. In dit perspectief wordt argumentatie 
gedefinieerdd vanuit het functionalistische uitgangspunt (functionalisering) dat 
eenn uitspraak argumentatief is wanneer met die uitspraak wordt beoogd een an-
derr van een bepaald standpunt te overtuigen. Dialectificering ten slotte brengt 
mett zich mee dat de deugdelijkheid van de taalhandelingen in de discussie wordt 
beoordeeldd aan de hand van bepaalde discussieregels die bevorderlijk zijn voor 
hett oplossen van een verschil van mening door middel van een kritische toetsing 
vann de aanvaardbaarheid van de uitspraken die in het kader van het oplossings-
process gedaan worden. 

Eenn pragma-dialectisch perspectief heeft consequenties voor de bestudering 
vann a contrario-argumentatie. De belangrijkste consequentie is dat deze argu-
mentatiee als onderdeel van een kritische discussie zal worden beschouwd. Bij de 
discussiantenn die aan zo'n discussie deelnemen, is een kritische discussiehouding 
voorondersteld.. Voor de argumentatiefase - de fase van een kritische discussie 
waarinn a contrario-argumentatie moet worden geplaatst — houdt dat in dat de 

Grootendorst,, Jackson en Jacobs (1993). 
12.. Peczenik (1989:397) houdt er eenzelfde uitgangspunt op na, blijkens zijn opmerkingen 

overr de verborgen redenen die de rechter kan hebben: of de redenen die de rechter geeft 
well  of niet gegrond zijn, in beide gevallen maakt het niet uit of het de werkelijke redenen 
vann de rechter zijn. 'In either case, the reasons actually given will be judged on their own 
merits'.. Zie in gelijke zin MacCormick en Summers (1991:16). 
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discussiantenn zo kritisch mogelijk op eikaars argumenten reageren.13 Dat brengt 
mett zich mee dat het instrumentarium dat ik voor de analyse en beoordeling van 
aa contrario-argumentatie ontwikkel, als doel heeft het mogelijk te maken dat 
dezee argumentatie kritisch wordt getoetst. Mij n werkwijze daarbij is dat ik een 
reconstructiee zal maken van beide eerder onderscheiden typen a contrario-
argumentatie.. Deze reconstructie bestaat bij beide typen uit een argumentatie-
structuurr van de expliciete en impliciete elementen die aan de argumentatie ten 
grondslagg liggen, waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe deze elementen met 
elkaarr en met het standpunt samenhangen. Een dergelijke reconstructie is geba-
seerdd op pragmatische inzichten, doordat a contrario-argumentatie wordt opge-
vatt als een serieuze overtuigingspoging, die bepaalde gebondenheden met zich 
meebrengt.. Inzicht in de gereconstrueerde elementen en hun samenhang maakt 
eenn kritische toetsing van de argumentatie mogelijk doordat bij elk van de ele-
mentenn kritische vragen kunnen worden gesteld waarmee a contrario-
argumentatiee in een concreet geval kan worden beoordeeld. Ik zal in deze disser-
tatiee evenwel niet nagaan of bij concrete voorbeelden van a contrario-
argumentatiee (uit de rechtspraktijk) de kritische vragen al dan niet bevredigend 
kunnenn worden beantwoord. Als argumentatietheoreticus verschaf ik het be-
oordelingsinstrumentariumm met de kritische vragen; het is aan de jurist om op 
grondd daarvan te bepalen of de argumentatie deugdelijk is. 

1.44 Opzet en indeling 

Inn paragraaf 1.1 heb ik duidelijk gemaakt dat deze studie een tweeledige doelstel-
lingg heeft. In de eerste plaats wil ik duidelijkheid scheppen over het begrip a 
contrario-argumentatie.. Dit doe ik door te laten zien dat er aan de vaak algeme-
nee of incoherente omschrijvingen van deze argumentatiewij ze twee concepten 
tenn grondslag liggen, met kenmerken die elkaar uitsluiten. Ten tweede wil ik een 
instrumentariumm ontwikkelen voor de analyse en beoordeling van beide typen a 
contrario-argumentatie.. Daartoe maak ik van beide argumentatietypen een re-
constructie,, die als uitgangspunt fungeert voor de analyse en beoordeling van 
concretee gevallen van a contrario-argumentatie in de praktijk. 

13.. Een kritische discussie kent vier discussiefasen: een confrontatiefase, waarin de protago-
nistt het standpunt naar voren brengt en de antagonist twijfel uit (al dan niet door zelf een 
tegengesteldd standpunt naar voren te brengen); een openingsfase waarin afspraken wor-
denn gemaakt over de te volgen discussieregels en de gemeenschappelijke uitgangpunten 
waaropp de argumenten kunnen worden gebaseerd; de argumentatiefase, waarin argumen-
tenn worden uitgewisseld; en de afsluitingsfase, waarin ofwel de protagonist zijn standpunt 
opgeeftt ofwel de antagonist zijn twijfel intrekt. 



Inleiding Inleiding 21 1 

Dezee doelstellingen leiden tot de volgende opbouw van deze studie. De 
hoofdstukkenn 2 tot en met 4 vormen een bespreking en evaluatie van de be-
schrijvingenn en analyses die in de rechtstheoretische literatuur van a contrario-
argumentatiee worden gegeven. In hoofdstuk 2 wordt moderne a contrario-
argumentatiee besproken en in hoofdstuk 3 klassieke a contrario-argumentatie. 
Dee reden dat deze studie met de beschrijving van moderne a contrario-
argumentatiee begint en niet met die van klassieke is dat op deze manier de recht-
stoepassingsproblematiekk beter kan worden geïntroduceerd. De betekenis die 
modernee a contrario-argumentatie heeft kan namelijk niet los worden gezien van 
dee rol die deze argumentatie in deze problematiek vervult. In de hoofdstukken 
waarinn moderne en klassieke a contrario-argumentatie worden beschreven wordt 
ookk een mogelijke verklaring gegeven voor het feit dat onder dezelfde termino-
logiee twee verschillende argumentatiewij zen schuilgaan. In hoofdstuk 4 bespreek 
ikk de toepasselijkheid en bruikbaarheid van de logische analyses die in de litera-
tuurr van a contrario-argumentatie worden gemaakt. Samen met de hoofdstuk-
kenn 2 en 3 legt dit hoofdstuk de basis voor het ontwikkelen van een analyse- en 
beoordelingsinstrumentariumm van a contrario-argumentatie vanuit een pragma-
dialectischh perspectief. Zo zal ik in hoofdstuk 5 een reconstructie maken van 
modernee a contrario-argumentatie en in hoofdstuk 6 van klassieke a contrario-
argumentatie.. In deze reconstructies zijn de elementen geëxpliciteerd die aan 
beidee varianten (en subvarianten) van a contrario-argumentatie ten grondslag 
liggen,, waardoor een systematisch beoordelingsinstrumentarium kan worden 
ontwikkeld. . 
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Modernee a contrario-argumentatie: 
afwijzin gg van analogie 

2.11 Inleidin g 

Dee argumentatiewij zen waarop een beroep kan worden gedaan bij het bepalen 
vann de toepasselijkheid van een rechtsregel op een concreet geval, worden in de 
literatuurr behandeld vanuit het perspectief van de rechtsvindingsproblematiek. 
Inn deze problematiek draait het om de vraag hoe een rechter tot een beslissing 
komtt in gevallen waarin het lastig te bepalen is of een bepaalde rechtsregel nu 
well  of niet moet worden toegepast op bepaalde concrete feiten. Eenvoudig ge-
zegd:: hoe 'vindt' de rechter recht wanneer het op het eerste gezicht niet duidelijk 
iss welke betekenis de ter discussie staande rechtsregel heeft voor de concrete 
feiten? ? 

Inn dit rechtsvindingsperspectief worden de argumentatiewij zen waarmee een 
beslissingg over rechtstoepassing wordt gerechtvaardigd, beschreven als methoden 

vanvan rechtstoepassing. Deze worden in de literatuur onderverdeeld in enerzijds inter-

pretatiemethodenpretatiemethoden en anderzijds redeneerwijzen. Of de rechter gebruik moet maken 
vann een interpretatiemethode of van een redeneerwijze zou afhangen van het 
typee rechtsprobleem dat ter discussie staat, een interpretatieprobleem of een leemte-

probleem.probleem. Bij een interpretatieprobleem is het onduidelijk of het concrete geval 
well  of niet in de regel is genoemd: de regel bevat vage of onduidelijke woorden. 
Bijj  een leemteprobleem is het concrete geval niet in de regel genoemd. 

AA contrario-argumentatie wordt in de literatuur gezien als een redeneerwijze. 
Mett deze redeneerwijze wordt beslist dat de ter discussie staande rechtsregel niet 
analoogg van toepassing is op een concreet geval dat niet in de regel wordt ge-
noemd.. A contrario-argumentatie wordt dus gerelateerd aan een leemtepro-
bleem:: het is prima facie duidelijk dat het concrete geval niet in de regel is ge-
noemd.. Met deze relatie die in de literatuur wordt gelegd tussen moderne a con-
trario-argumentatiee en een leemteprobleem ben ik het niet eens. Mijns inziens 
wijstt een analyse van de moderne opvatting van a contrario-argumentatie uit dat 
dezee argumentatiewijze ook kan dienen ter oplossing van een interpretatiepro-
bleem.. In dit hoofdstuk zal ik dan ook aantonen dat typen rechtsproblemen een 
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onjuistt criterium vormen voor het onderscheid tussen interpretatiemethoden en 
redeneerwijzen. . 

Hett hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 2.2 geef ik een beschrij-
vingg van het onderscheid tussen interpretatie- en leemteproblemen zoals dat in 
dee literatuur wordt gehanteerd. Vervolgens laat ik in paragraaf 2.3 zien hoe a 
contrario-argumentatiee en andere juridische argumentatiewijzen in de rechts-
theoretischee literatuur worden beschreven als methoden van rechtstoepassing 
waarmeee de in paragraaf 2.2 geschetste typen rechtsproblemen kunnen worden 
opgelost.. In de paragrafen 2.4 en 2.5 laat ik zien wat er problematisch is aan de 
afbakeningg van redeneerwijzen en interpretatiemethoden ten opzichte van elkaar 
enn aan de exclusieve koppeling van a contrario-argumentatie aan een leemtecon-
text.. In paragraaf 2.6 probeer ik te verklaren hoe deze koppeling is ontstaan en 
geeff  ik aan waarom deze classificatie van juridische argumentatiewijzen, ondanks 
dee problematische aspecten die eraan kleven, nog steeds wordt gebruikt. In pa-
ragraaff  2.7 ga ik specifiek voor a contrario-argumentatie na waar de koppeling 
aann een leemtecontext vandaan komt. Ik zoek de oorzaak daarvan in een argu-
mentatietypee dat mijns inziens als voorloper van moderne a contrario-
argumentatiee moet worden beschouwd: het e silentio-argament. 

2.22 Rechtstoepassingsproblemen 

Inn het kader van de rechtstoepassingsproblematiek wordt in de literatuur een 
onderscheidd gemaakt tussen 'eenvoudige' gevallen en 'moeilijke' gevallen. In 
eenvoudigee gevallen rijzen er geen problemen met betrekking tot de vraag of 
eenn bepaalde regel van toepassing is op een concreet geval, in moeilijke gevallen 
wel.144 In eenvoudige gevallen verloopt rechtstoepassing volgens modus ponens. 

Wanneerr het duidelijk is dat de concrete feiten overeenkomen met de voor-
waardenn uit de regel, dan is het rechtsgevolg uit de regel op die feiten van toe-
passing.. De volgende redenering maakt dat duidelijk: 

14.. De termen 'eenvoudige gevallen' (clear cases) en 'moeilijke gevallen' (hard cases) zijn afkom-
stigg van Hart (1961). Zie voor een uitgebreide, kritische bespreking van het onderscheid 
tussenn beide Smith (1998). Volgens MacCormick (1978:226) is er geen duidelijke scheids-
lij nn tussen eenvoudige en moeilijke gevallen, omdat een regel altijd vatbaar is voor ver-
schillendee interpretaties. Volgens Drion (1973; zie hierover Vranken 1995:55 en Smith 
1998:71)) en Wiarda (1988:19) zijn moeilijke gevallen een uitzondering. 
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(1)) Hij die wegens een geestelijke stoornis onder curatele staat [rechtsfeitom-
schrijving],, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kanton-
rechterr [rechtsgevolg]. 
(Art.(Art. 1:38 BW) 

(2)) Arnold staat onder curatele wegens een geestelijke stoornis. 
(Feiten(Feiten van het te beoordelen geval) 

(3)) Dus: Arnold mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kan-
tonrechter. . 
(Conclusie)^ (Conclusie)^ 

Inn veel gevallen verloopt rechtstoepassing echter niet zo eenvoudig. Dat ligt ook 
voorr de hand, want anders zouden veel rechtszaken niet gevoerd hoeven wor-
den.. Rechtsgeschillen ontstaan wanneer de gedaagde partij ofwel de gestelde 
feiten,, ofwel de toepasbaarheid van de regel op de feiten betwist. In het eerste 
gevall  is er een geschil over de kwalificatie van de feiten: is het wel zo dat Arnold 
onderr curatele staat? Kwalificatie- (of classificatie-)\>toh\emen kunnen zowel met 
behulpp van het bewijsrecht als met behulp van een interpretatie van de regel 
wordenn opgelost. Het bewijsrecht valt buiten het bestek van dit proefschrift. 
Interpretatiee vormt juist een van de onderwerpen van dit proefschrift. Het gaat 
dann om de vraag of bepaalde feiten in termen van de regel kunnen worden ge-
kwalificeerd.. Hart (1961:123, 125) geeft het voorbeeld van een kwalificatiepro-
bleemm ten aanzien van de regel die voertuigen verbiedt in het park te komen. 
Watt is dan nog een voertuig: van een auto en een bus lijk t het duidelijk, maar 
watt te denken van een fiets, een kinderfietsje of rolschaatsen? 

Naastt een geschil over de kwalificatie van de feiten kan een rechtsgeschil, 
zoalss gezegd, ook betrekking hebben op de toepasbaarheid van de regel op de 
concretee feiten. Dit type rechtstoepassingsproblemen wordt in de literatuur on-
derverdeeldd in interpretatieproblemen en leemteproblemen. Een interpretatieprobleem 
lijk tt sterk op een kwalificatieprobleem dat door middel van interpretatie van de 
regell  wordt opgelost. Bij een interpretatieprobleem is het niet duidelijk of de 
regell  van toepassing is op het concrete geval doordat hij een abstracte, open, 
evaluatievee of dubbelzinnige term bevat.16 Om te kunnen bepalen of het kraken 
vann huizen strafbaar is, moet bijvoorbeeld worden bepaald wat de betekenis is 

15.. In deze redenering is de eerste premisse de maiorpremisse; deze bevat de wettelijke bepa-
ling.. De tweede is de minorpremisse; deze noemt de feiten van het concrete geval. Wan-
neerr de feiten van het concrete geval tot de rechts feitomschrijving behoren, kan worden 
geconcludeerdd dat het rechtsgevolg uit de regel op dit geval van toepassing is. In hoofd-
stukk 4 komt de logische reconstructie van a contrario-argumentatie aan de orde. 

16.. Zie Loth (1991:93-102) voor een overzicht van de oorzaken van interpretatieproblemen. 
Ziee ook Visser en Hage (1997). 
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vann de bepaling 'in gebruik' in artikel 138 Wetboek van Strafrecht, dat bepaalt 
datt het wederrechtelijk binnendringen in een 'woning of het besloten lokaal of 
erff  bij een ander in gebruik' strafbaar is. Wanneer 'in gebruik' wordt geïnterpre-
teerdd als 'waarover men de beschikking heeft', zoals het hof destijds deed, dan 
valtt kraken daaronder. De regel is dan van toepassing en de kraker is strafbaar. 
Wanneerr deze regel echter betrekking heeft op het binnendringen van een wo-
ningg die 'feitelijk in gebruik' is, zoals de Hoge Raad bepaalde, valt kraken daar 
meestall  niet onder, omdat de meeste huizen die worden gekraakt niet 'feitelijk in 
gebruik'' zijn. Bij een dergelijke interpretatie is de regel niet van toepassing en 
gaatt de kraker vrijui t (zie voor beide uitspraken HR 2 februari 1971, NJ 1971, 
385;; het 'Kraker I-arrest'). 

Omdatt kwalificatie- en interpretatieproblemen zo sterk op elkaar lijken, is 
hett vaak lastig ze van elkaar te onderscheiden. Zowel bij interpretatie als bij 
kwalificatiee gaat het om de vraag of bepaalde feiten onder een bepaalde rechts-
feitomschrijvingg vallen en vindt er voor de beantwoording van deze vraag een 
wisselwerkingg plaats tussen de feiten en de regel. Visser en Hage (1997:197) 
sprekenn over regel en feiten als over 'communicerende vaten'. Volgens hen is er 
dann ook geen principieel onderscheid tussen kwalificatie en interpretatie: 'Het 
enigee verschil is het vertrekpunt. Wordt uitgegaan van de regel, dan spreken we 
vann interpretatie; wordt uitgegaan van de casus, dan gaat het om kwalificatie.' 

Bijj  een leemteprobleem, ook een probleem dat de toepasbaarheid van de 
regell  op de feiten betreft, wordt het concrete geval überhaupt niet in enige regel 
genoemd.177 Een rechtsgeschil ontstaat dan wanneer degene die de rechtszaak 
aanhangigg maakt, de leemte als een onterechte leemte beoordeelt en vindt dat 
hett concrete geval op dezelfde wijze moet worden behandeld als vergelijkbare 
gevallenn die wel geregeld zijn. Wanneer de wet bijvoorbeeld bepaalt dat vrou-
wen,, wanneer hun echtgenoot is overleden, pas vanaf 306 dagen na de dood van 
hunn partner een nieuw huwelijk mogen aangaan (het inmiddels vervallen art. 
1:344 lid 1 BW), is er niets bepaald over mannen.18 Met betrekking tot de klasse 
mannenn kan dus een leemte worden geconstateerd. Nu kan het concrete geval 
zichh voordoen dat iemand wiens zuster is overleden erop tegen is dat zijn zwa-
gerr binnen 306 dagen na haar dood gaat hertrouwen en dat via de rechter wil 
verhinderen.. Zo iemand zou de rechter de vraag kunnen voorleggen of wat be-

17.. De term 'leemte' wordt hier neutraal gebruikt: in de letterlijke tekst van de rechtsregel 
blijf tt een bepaald geval onvermeld. In hoofdstuk 3 zal een bespreking van een niet-
neutralee leemte aan de orde komen: een leemte waarbij de wetgever het geval niet in de 
regell  heeft genoemd zonder daar een bedoeling mee te hebben gehad. 

18.. Artikel 1:34 BW (vervallen) luidt: 'De vrouw wier huwelijk door de dood is ontbonden 
magg niet binnen 306 dagen daarna een nieuw huwelijk aangaan'. 
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treftt deze regel mannen niet gelijkgesteld kunnen worden met vrouwen. 
Naastt de leemte die zich voordoet wanneer het concrete geval niet tot de 

klassee van gevallen behoort die in de regel is genoemd - een normatieve leemte — 
wordtt in de literatuur ook een axiologische leemte onderscheiden.19 Bij een axiolo-
gischee leemte is het concrete geval wel — ondubbelzinnig - wettelijk genor-
meerd,, maar is degene die het recht toepast het niet met deze normering eens. 
Zoo kan het onredelijk worden gevonden dat ook vrouwen die jarenlang door 
hunn partner zijn geterroriseerd, een wachttijd van 306 dagen in acht moeten 
nemenn voordat ze mogen hertrouwen. Degene die een axiologische leemte con-
stateert,, vindt dat een gewenste uitzondering op de regel ten onrechte is wegge-
laten. . 

Hett onderscheid tussen interpretatie- en leemteproblemen is semantisch be-
paald.. Het hangt samen met een door sommigen gemaakte indeling in beteke-
nisgradatiess (Larenz 1969:302, 328, Peczenik 1983:50-52). Zo zou een begrip 
eenn 'kern', een 'periferie' - een perifeer gebied rond de kernbetekenis - en een 
'buitengebied'' hebben. In de kern bevindt zich de kernbetekenis van het begrip, 
inn de periferie de randbetekenis en in het buitengebied datgene wat niet meer tot 
dee betekenis hoort. Wanneer zich een concreet geval voordoet waarvan het de 
vraagg is of het kan worden gekwalificeerd in termen van de rechtsregel, dan kan 
datt geval zich dus op verschillende manieren verhouden tot de gebruikte termi-
nologiee in die regel. Welke manier dat precies is, is echter niet altijd even ge-
makkelijkk te bepalen: de grenzen tussen de drie gradaties zijn vloeiend. Zo'n 
grensgebiedd wordt een 'controversieel' betekenisgebied genoemd. Een geval valt 
inn een grensgebied als sommigen het in het ene gebied zouden plaatsen en ande-
renn in een ander gebied. De 'duidelijke' gevallen - het uitgangspunt van deze 
indelingg - rekent iedereen tot hetzelfde gebied. De verschillende betekenisgrada-
tiess van een term kunnen met behulp van een figuur — ondeend aan Peczenik -
inzichtelijkk worden gemaakt: 

19.. Zie voor deze terminologie en voor een discussie over een aantal verschillende invullingen 
diee er in de literatuur aan het leemtebegrip worden gegeven (zie ook noot 17): Soeteman 
(1981:1822 e.v.). 
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niet-controversiëlee kern 

grensgebied:: wellicht kern, 
wellichtt periferie 

niet-controversiëlee periferie 

grensgebied:: wellicht periferie, 
wellichtt buitengebied 

buitengebied d 

FiguurFiguur 2.1: De betekenisgebieden volgens Peacenik (1983:50). 

Interpretatie-- en leemteproblemen hangen als volgt met de betekenisgradaties 

samen.. De 'normale', letterlijke betekenis van een term wordt gevormd door de 

zogenaamdee 'voorstellingskern' van de term.20 Deze bestaat uit de kern én een 

gedeeltee van de niet-controversiële periferie. Interpretatieproblemen hebben 

betrekkingg op het gehele gebied van de niet-controversiële periferie en een ge-

deeltee van het grensgebied tussen de periferie en het buitengebied. Een interpre-

tatieprobleemm kan betrekking hebben op de vraag of de regel ruim (extensief) mag 

wordenn geïnterpreteerd of strikt (restrictief) moet worden geïnterpreteerd.21 Zo 

kann de frase 'woning in gebruik' ruim worden geïnterpreteerd door er ook een 

'woningg waarover men de beschikking heeft' onder te verstaan en strikt door er 

alleenn een 'woning die feitelijk in gebruik is' onder te verstaan. Peczenik 

(1983:52)) zelf demonstreert het betekenisbereik aan de hand van de term 'scha-

kers'' in de regel die bepaalt dat schakers lid mogen worden van de schaakclub. 

Dezee term wordt volgens hem extensief geïnterpreteerd wanneer daartoe ook 

mensenn met kennis van de schaakregels worden gerekend. Van een restrictieve 

interpretatiee is sprake wanneer mensen die wel eens schaken, maar die geen offi -

ciëlee 'rating' hebben, worden uitgesloten van het toepassingsbereik van de regel. 

Normat ievee leemteproblemen hebben betrekking op het gebied dat buiten 

20.. De term 'voorstellingskern' ontleen ik aan Larenz (1969), die op p. 302 over '"Kernbe-
reich""  der Vorstellung' en op p. 328 over 'Vorstellungs/èeTO' spreekt. 

21.. Ik gebruik de term 'restrictieve interpretatie' dus in oppositie tot de term 'extensieve in-
terpretatie';; deze termen geven de twee interpretatiemogelijkheden weer bij een onduide-
lijkee term. Dit gebruik wijkt af van de manier waarop Peczenik en ook de meeste Neder-
landsee handboekauteurs deze term gebruiken, namelijk als de inperking van een duidelijke 
betekenis,, en ook van Pido (1972:134-135), die de term 'restrictieve interpretatie' gebruikt 
voorr de interpretatie waarmee het toepassingsbereik van een regel wordt beperkt tot het 
grammaticaall  afgebakende bereik (letterlijke interpretatie). 
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dee eigenlijke woordbetekenis ligt, het buitengebied. Bij leemteproblemen kan de 
regell  pas worden toegepast op het concrete geval als de betekenis van een term 
uitt de regel zodanig wordt opgerekt of ingeperkt dat buiten het normale beteke-
nisbereikk van de term wordt getreden. Mannen worden bijvoorbeeld niet geacht 
tott het betekenisbereik van de term Vrouw' te behoren. In het voorbeeld van 
Peczenikk over schakers, is er sprake van overschrijding van het betekenisbereik 
vann die term wanneer ook bridgers lid mogen worden van de schaakclub. 

Axiologischee leemteproblemen hebben betrekking op een gebied dat in het 
schemaa van Peczenik een verkleining zou zijn van het gebied van de kern. Als er 
eenn voorwaarde aan het begrip 'vrouw' wordt gesteld, zoals het geval is bij 'mis-
handelde'' vrouwen, dan wordt evenals bij een normatieve leemte van de norma-
lee betekenis afgeweken, maar dan door een inperking daarvan. Van een inper-
kingg van het betekenisbereik is in het voorbeeld van Pezenik sprake wanneer 
alleenn grootmeesters tot de schaakclub worden toegelaten. 

2.33 Methoden van rechtstoepassing 

Wanneerr een interpretatie- of een leemteprobleem wordt voorgelegd aan de 
rechter,, zal deze moeten beslissen of de ter discussie staande regel wel of niet 
magg worden toegepast op de concrete feiten. Om tot een beslissing te kunnen 
komen,, staan de rechtstoepasser bepaalde methoden van rechtstoepassing ten 
dienste.. In de literatuur worden deze methoden onderverdeeld in interpretatieme-

thodenthoden en redeneerwijzen.22 De onderverdeling is gebaseerd op het type rechtspro-
bleemm dat zich voordoet: voor de oplossing van een interpretatieprobleem kan 
gebruikk worden gemaakt van een of meer interpretatiemethoden, voor de oplos-
singg van een leemteprobleem kan een redeneerwijze worden gebruikt. Zoals ik al 
inn de inleiding heb aangegeven, voldoet dit indelingscriterium niet. Voordat ik 
opp dit punt zal ingaan, geef ik eerst een bespreking van de methoden van recht-
stoepassingg zoals ze in de literatuur worden behandeld. 

Dee interpretatiemethoden richten zich op kenmerken van de regel op grond 
waarvann haar betekenis kan worden vastgesteld. De meest gangbare interpreta-
tiemethodenn zijn de grammaticale of taalkundige, de wetshistorische, de teleolo-
gischee en de systematische methode.23 Bij de grammaticale of taalkundige methode 

22.. Zie Bruggink (1990), Tak (1994), Cliteur (2000) en Henket en van den Hoven (1996). 
Algraa en Janssen (1996) spreken van 'redeneermethoden', Pontier (1998) en Franken 
(2001)) van 'redeneervormen'. 

23.. Andere interpretatiemethoden, die voor dit proefschrift niet relevant zijn, zijn de anticipe-
rende,, de rechtshistorische en de rechtsvergelijkende methode, een beroep op gevolgen en 
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wordtt gekeken naar de formulering van de rechtsregel. Criteria om de betekenis 
vastt te stellen zijn de gangbare betekenis in het spraakgebruik of de technisch-
juridischee betekenis.24 Bij de wetshistorische interpretatiemethode wordt een be-
roepp gedaan op de geschiedenis van de totstandkoming van de wet. De beteke-
niss van een rechtsregel wordt afgeleid uit parlementaire stukken die een weerslag 
vormenn van de totstandkoming van de wet, zoals de Memorie van Toelichting.25 

Wanneerr de rechter gebruikmaakt van de teleologische interpretatiemethode, kijkt 
hijj  naar het doel of de strekking van de rechtsregel. Met deze methode kan een 
beroepp worden gedaan op de ratio van de regel — de reden(en) die de wetgever 
heeftt aangevoerd voor het opstellen van de regel — maar ook op het doel en de 
functiee van de regel in de huidige maatschappelijk context. Een beroep op de 
ratioo wordt 'subjectief teleologische interpretatie genoemd en hierbij wordt ge-
bruikk gemaakt van de wetsgeschiedenis. Een beroep op de functie van de regel 
inn de huidige maatschappelijke context wordt 'objectief teleologische interpreta-
tiee genoemd.26 Bij systematische interpretatie ondeent de rechter de betekenis van 
dee rechtsregel aan de samenhang met andere rechtsregels. Er wordt dan gekeken 
naarr de plaats van de regel binnen het rechtssysteem. Uitgangspunt van deze 
methodee is dat het recht een eenheid vormt.27 28 

eenn beroep op redelijkheid en billijkheid. 
24.. Zo was een van de argumenten van de Hoge Raad voor zijn beslissing dat het kraken van 

huizenn niet onder de delictsomschrijving van artikel 138 Sr valt dat de interpretatie van de 
termm 'in gebruik' als 'feitelijk in gebruik' overeenkomt met het normale spraakgebruik. 

25.. In de kraakzaak deed het hof een beroep op de wetsgeschiedenis door te verwijzen naar 
dee commissie van rapporteurs: '(...) dat ook de geschiedenis van art. 138 Sr. zich tegen de 
uideggingg van voormelde woorden niet verzet; dat immers, toen in de commissie van rap-
porteurss verschil van mening heerste over de vraag of voor de toepasselijkheid van art. 
1477 van het oorspronkelijk regeringsontwerp (het huidige art. 138 Sr.) de woning bewoond 
moestt zijn, de meerderheid der commissie betoogde dat de rechtsgrond van het in dit ar-
tikell  omschreven misdrijf minder was het weren van gevaar en schrik der bewoners dan 
well  de overschrijding van eens anders recht, het zich bevinden op een plaats waar men 
geenn recht heeft zich te bevinden en voorts dat — met handhaving van de woorden "wo-
ning,, lokaal of erf bij een ander in gebruik" - de woorden "bij een ander in gebruik" niet 
dee zin hebben van "door een ander bewoond", maar de betekenis van "waarover een an-
derr de beschikking heeft"; dat de regering daarop heeft geantwoord met te stellen dat de 
opvattingg van de meerderheid de juiste was en de woning niet bewoond behoefde te zijn, 
terwijll  verder over deze punten de wetsgeschiedenis zwijgt (...)'. 

26.. In het kraakarrest deed de Hoge Raad een beroep op het doel van de regeling: '(...) dat 
tochh voormeld art. 138, voorzover op woningen betrekking hebbend, in het bijzonder be-
oogtt het huisrecht te beschermen, in verband waarmede te dezen aanzien de woorden "i n 
gebruik""  (...) slechts kunnen worden verstaan als "feitelijk als woning in gebruik'". 

27.. De Hoge Raad zou in het kraakarrest systematisch hebben geïnterpreteerd wanneer hij de 
formuleringg van artikel 138 Sr had vergeleken met andere strafrechtelijke regels over 
soortgelijkee materie. 
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AA contrario-argumentatie behoort samen met analogie-argumentatie en rechts-
verfijningg tot de in de literatuur onderscheiden redeneerwijzen. Redeneerwijzen 
zoudenn de rechter helpen een beslissing te nemen over de toepasbaarheid van 
eenn rechtsregel wanneer de wet een leemte bevat. Volgens een toelichting van 
Takk (1994:271) is er dan geen wettelijke regel die op het eerste gezicht eventueel 
mett behulp van de interpretatiemethoden voor de concrete feiten zou kunnen 
gelden.299 Een normatieve leemte — waarbij het concrete geval buiten het beteke-
nisbereikk van de terminologie in de regel valt - kan worden opgelost met analo-
gie-- of met a contrario-argumentatie. 

Mett analogie-argumentatie wordt, met een beroep op de vergelijkbaarheid 
vann de gevallen, een regel toch toegepast op een concreet geval dat vanuit een 
semantischh oogpunt niet onder de regel valt. Wie op grond van het vroegere art. 
1:344 lid 1 BW zou hebben beargumenteerd dat niet alleen vrouwen niet binnen 
3066 dagen na de dood van hun echtgenoot mogen hertrouwen, maar ook man-
nenn niet, omdat mannen net zoveel piëteit zouden moeten betrachten ten op-
zichtee van. de overleden partner als vrouwen, die zou analogie-argumentatie 
hebbenn gebruikt.30 

AA contrario-argumentatie wordt in de moderne rechtstheorie als tegenhan-
gerr van analogie-argumentatie beschouwd. Dit type a contrario-argumentatie, 
datt ik in hoofdstuk 1 als de moderne variant heb bestempeld, wordt in dezelfde 
soortt situaties gebruikt als analogie-argumentatie, maar heeft een tegengesteld 
resultaat.. Met a contrario-argumentatie wordt analoge toepassing van de regel 
afgewezenn en wordt de regel dus niet toegepast op het concrete geval: 

28.. In de literatuur wordt uitgegaan van de opvatting dat de interpretatiemethoden niet hië-
rarchischh geordend zijn (Pitlo 1972:133, Geppaart 1965:17-18 met verwijzingen). Zie 
daarvoorr in het bijzonder Vranken (1995:141), die deze stelling niet alleen onderschrijft 
vanuitt zijn opvatting dat het recht het altijd voorlopige resultaat van meningsvorming en 
overtuigingg is, maar deze opvatting ook ondersteunt met een verwijzing naar (Nederlands) 
empirischh onderzoek. MacCormkk en Summers (1991) constateren daarentegen op grond 
vann internationaal empirisch onderzoek dat er wel een rangorde is, namelijk de volgende: 
1.. de taalkundige, 2. de systematische, 3. de teleologische en 4. de wetshistorische metho-
de. . 

29.. Zie ook Bruggink (1990:112), volgens wie er dan 'niet direct een te interpreteren wetsregel 
iss te vinden', Pontier (1995:36), volgens wie het kan voorkomen dat 'de rechter nog een 
apartee beslissing moet nemen over de toepassing van een al of niet nader uitgelegde 
rechtsnorm'' (in de druk van 1998 is deze formulering verdwenen), en Henket en Van den 
Hovenn (1996:149) volgens wie er bij het gebruik van de redeneerwijzen geen beroep 
wordtt gedaan op analyse en interpretatie van de rechtsregel — omdat er immers geen toe-
passelijkee regel voorhanden is — en er daarom 'op een bepaalde manier' moet worden aan-
geknooptt bij bestaande rechtsregels. 

30.. Piëteit voor de overleden partner was overigens niet de grondslag voor de regel, zoals in 
paragraaff  2.4 duidelijk zal worden. 
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(...)) men redeneert a contrario wanneer men een regel die duidelijk voor be-

paaldee gevallen geldt niet toepast op een geval dat daar misschien wel op lijkt , 

maarr toch op de essentiële punten ervan afwijkt. (Henket en Van den Hoven 

1996:137) ) 

D ee derde redeneerwijze, rechtsverfijning, fungeert als methode van rechtstoe-

passingg wanneer in het recht een axiologische leemte voorkomt. De ter discussie 

staandee rechtsregel is in zo'n geval weliswaar letterlijk van toepassing, maar toe-

passingg wordt in strijd geacht met de bedoeling van de wet. Wanneer de rechter 

dann beslist dat de regel niet moet worden toegepast op het geval waarop het op 

hett eerste gezicht wel toepasselijk is, heett dat rechtsverfijning.31 

D ee interpretat iemethoden en redeneerwijzen worden in de literatuur behandeld 

vanuitt een rechtsvindingsperspectief: als middelen om in een bepaald geval het 

'rechtt te vinden'. Di t is het perspectief van de heuristiek, er moet een oplossing 

wordenn gezocht voor een bepaald rechtsprobleem. Uit de literatuur wordt ech-

terr duidelijk dat deze rechtsvindingsmethoden ook, en misschien wel juist, fun-

gerenn als argumenten waarmee de beslissing om een regel wel of niet toe te pas-

senn kan worden gemotiveerd. Ze hebben dus een functie in het perspectief van 

dee legitimatie: de motivering van de beslissing over een rechtsprobleem.32 De 

wetshistorischee interpretatiemethode is bijvoorbeeld niet alleen een middel om 

tott een interpretatie van een regel te komen, maar het resultaat van deze metho-

dee vormt ook een argument om een bepaalde interpretatie te rechtvaardigen. De 

interpretat iemethodenn worden daarom ook wel aangeduid als 'interpretatieve 

argumenten'. . 

Zoalss al in de inleiding duidelijk is geworden, concentreer ik mij in deze dis-

sertatiee wat a contrario-argumentatie betreft op deze legitimatiefunctie. Vanuit 

31.. De aanduiding 'redeneerwijze' is volgens Franken (2001:191) voor rechtsverfijning niet zo 
geschikt:: 'Er is in zoverre verschil met de hiervoor behandelde redeneervormen [analogie-
enn a contrario-argumentatie, HJ], dat rechtsverfijning geen bijzondere redeneertrant in 
zichh bergt, maar een bijzondere formulering van een wettelijke regel inhoudt'. Ik ben het 
mett hem eens dat rechtsverfijning geen bijzondere redeneertrant is, en vind bovendien dat 
ditt ook voor analogie- en (moderne) a contrario-argumentatie geldt, zoals ik in paragraaf 
2.44 duidelijk zal maken. 

32.. In de rechtstheorie wordt het onderscheid tussen het rechtsvindingsperspectief en het 
legitimatieperspectieff  gemaakt om aan te geven dat de beweegredenen van de rechter om 
opp een bepaalde manier te beslissen niet altijd dezelfde zijn als de redenen die hij opgeeft. 
Volgenss sommigen betreft het overigens een theoretisch onderscheid, aangezien de rech-
terr bij de totstandkoming van zijn oordeel waarschijnlijk al vooruitloopt op de rechtvaar-
digingg van dat oordeel. Zie hierover onder anderen Bruggink (1990:57), MacCormick en 
Summerss (1991:16-17), Neumann (1986:5), Smith (1998:1-2) en Wiarda (1988:147). 
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eenn rechtstheoretisch perspectief ligt het overigens ook meer voor de hand om 
dee rechtstoepassingsmethoden in de legitimatiefase te plaatsen. De legitimatie-
fasee is de fase waarin de rechter argumenten moet geven die zijn beslissing aan-
vaardbaarr maken voor de partijen en het juridisch forum. Omdat een beslissing 
aanvaardbaarr is als deze haar grondslag vindt in het recht, zal de rechter in deze 
fasee een beroep moeten doen op een of meer methoden van rechts toepas sing. 

2.44 A contrario-afgumentatie geen zelfstandig argument 

Eenn classificatie van methoden van rechtstoepassing impliceert dat elke metho-
dee een eigen rechtvaardiging biedt voor een antwoord op de vraag of een regel 
vann toepassing is of niet. Vanuit het oogpunt van de heuristiek zou elk een mid-
dell  moeten zijn op grond waarvan een oplossing voor een rechtsvraag kan wor-
denn gevonden en vanuit het oogpunt van de legitimatie een argumentatietype 
waarmeee op een bepaalde manier wordt geredeneerd. Wat betreft de interpreta-
tievee argumenten is dit inderdaad het geval. Deze onderscheiden zich van elkaar 
doorr een specifieke manier van redeneren. Elk verwijst immers naar een bepaald 
kenmerkk van de regel, zoals de wettelijke regeling waarvan de regel deel uitmaakt 
(hett systematische argument) of de bewoording van de regel (het taalkundige 
argument).. Wat de redeneerwijzen betreft is het echter niet zo dat deze worden 
gekenmerktt door een specifieke wijze van argumenteren. Redeneerwijzen zijn 
geenn zelfstandige middelen op grond waarvan het recht kan worden toegepast, 
maarr bestaan altijd uit een beroep op een of meer interpretatieve of andere ar-
gumenten.. De redeneerwijzen worden gekarakteriseerd door de context van recht-

stoepassingstoepassing — een leemte - en door het resultaat van rechtstoepassing. Bij a contrario-
argumentatiee is dit resultaat de beslissing dat de regel in het concrete geval niet 
wordtt toegepast. 

Uitt welke argumenten kan a contrario-argumentatie bestaan? In de literatuur 
wordenn geen eisen gesteld aan het soort argumenten waarmee de beslissing om 
eenn regel niet toe te passen kan worden gemotiveerd. Wel wordt een tweetal 
motiveringenn vaak genoemd als mogelijke ondersteuning voor de beslissing om 
eenn regel a contrario toe te passen. Deze zijn het beroep op de onvergelijkbaar-
heidd van het concrete geval en de in de regel genoemde klas se (n) van gevallen en 
hett beroep op redenen op grond waarvan een regel strikt geïnterpreteerd moet 
worden. . 

Dee argumentatie dat er relevante verschillen bestaan tussen het concrete 
gevall  en de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen, is een motivering die te 
verwachtenn valt bij argumentatie die als tegenhanger van analogie-argumentatie 
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wordtt beschouwd. Deze motivering bestaat uit meer elementen dan alleen het 
elementt waarin de onvergelijkbaarheid wordt vastgesteld. Het vaststellen van de 
onvergelijkbaarheidd moet namelijk op een vergelijkingscriterium zijn gebaseerd. 
Inn de literatuur wordt als criterium meestal een van de interpretatieve argumen-
tenn genoemd, namelijk het beroep op de ratio of het doel van de regel - het te-
leologischee argument (Engisch 1956:144, Boasson 1966:75-76, Perelman 
1979:23,, Perelman en Olbrechts-Tyteca 1976:325, Soeteman 1981:355, Peczenik 
1983:57-58,, Zippelius 1985:70, Peczenik 1989:398, Tak 1994:282, Franken 
2001:191,, Henket en Van den Hoven 1996:137).33 Welke rol het teleologische 
argumentt in een beroep op de onvergelijkbaarheid van de gevallen speelt, kan 
weerr aan de hand van artikel 1:34 lid 1 BW worden gedemonstreerd, de regel op 
grondd waarvan vrouwen pas vanaf 306 dagen na de dood van hun echtgenoot 
mogenn hertrouwen. Eerder suggereerde ik dat degene die zijn zwager wil ver-
biedenn binnen deze termijn een nieuw huwelijk aan te gaan, een beroep zou 
kunnenn doen op analogie-argumentatie. Het vergelijkingscriterium zou dan be-
staann uit piëteitsoverwegingen. Het zou immers zo kunnen zijn dat de regel om 
dezee reden is opgesteld. De ratio van de regel fungeert dan als criterium op 
grondd waarvan mannen en vrouwen vergelijkbaar zijn. In werkelijkheid liggen er 
echterr geen piëteitsoverwegingen aan deze regel ten grondslag en heeft de wet-
geverr de regel opgesteld om te voorkomen dat zich onduidelijkheden voordoen 
overr het vaderschap van de kinderen die in het nieuwe huwelijk worden gebo-
ren.. In het licht van deze ratio verschillen mannen juist van vrouwen. In de pe-
riodee van 306 dagen na de dood van haar echtgenoot kan een vrouw immers 
eenn kind van haar overleden man baren. Wanneer de vrouw in deze periode een 
nieuww huwelijk is aangegaan, wordt de nieuwe echtgenoot de wettige vader van 
dee binnen het huwelijk geboren kinderen, met de (eventueel onwenselijke) erf-
rechtelijkee consequenties die daarbij horen (Cliteur 2000:168). Omdat een man 
geenn kinderen kan baren, speelt dit probleem niet als mannen hertrouwen. 
Daaromm bestaat er in het licht van deze ratio een relevant verschil tussen vrou-
wenn en mannen.34 

33.. De ratio wordt door Bruggink (1990:116) gelijkgesteld met het doel van de regel in de 
huidigee maatschappelijke context. Het criterium van Bruggink is het objectief teleologi-
schee argument, terwijl de andere auteurs het subjectieve teleologische argument hanteren. 

34.. Zie over dit voorbeeld Scholten (1974:69), Tak (1994:282) en Cüteur (2000:168). Tak 
(1994:282-283)) en Cliteur (2000:168-169) laten zien dat het teleologische argument ook in 
dee beargumentering van rechtsverfijning een rol speelt. Letterlijk gezien is de regel ook 
vann toepassing op vrouwen die niet meer zwanger kunnen worden. Op grond van het 
doell  van de regel is het echter zinloos om dergelijke vrouwen tot het toepassingsbereik 
vann de regel te rekenen. Het doel kan dus een reden zijn om het begrip Vrouw' zodanig in 
tee perken dat er voorwaarden (bijvoorbeeld qua leeftijd) gesteld worden aan de vrouwen 
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Dee andere motivering die vaak in verband met a contrario-argumentatie 
wordtt genoemd bestaat uit argumentatie op grond waarvan regels strikt geïnter-
preteerdd moeten worden. Deze argumentatie speelt een rol bij bepaalde typen 
rechtsregels,, die zaken regelen waarbij zekerheid voor de burger van zeer groot 
belangg wordt geacht. In de literatuur wordt het beeld geschetst dat bij deze ty-
penn regels analoge toepassing a priori  wordt afgewezen. Het standpunt dat met 
eenn dergelijke motivering wordt verdedigd, is dat het toepassingsbereik van de 
regell  beperkt is tot het grammaticale toepassingsbereik (Baumgarten 1939:39, 
Aarnioo 1987:105, Bydlinski 1991:477, Pontier 1998:43, Cliteur 2000:168). Voor-
beeldenn van regels die strikt moeten worden toegepast zijn strafrechtsregels en 
procedurelee regels waarbij analoge toepassing nadelig uitpakt voor de verdachte: 
regelss die een last of beperking opleggen aan personen.35 Ook procedurele regels 
enn tijdsbepalingen — regels die de condities aangeven waaronder een wettelijke 
normm van toepassing is — kunnen een letterlijke interpretatie van de regel onder-
steunen.. In de rechtstheorie is het algemeen aanvaard dat dergelijke regels re-
strictieff  moeten worden geïnterpreteerd (Baumgarten 1939:39, Polak 1953:36, 
Engischh 1956:44, Peczenik 1983:56 e.v., Aarnio 1987:106, Peczenik 1989:397 
e.v.. en Algra en Janssen 1996:97). Volgens Peczenik (1983:59) moeten ook re-
gelss uit het belastingrecht bij voorkeur a contrario worden toegepast. Geppaart 
(1965:50-53)) stelt vast dat er in de Nederlandse belastingrechtspraak inderdaad 
eenn tendens bestaat om vast te houden aan de woorden van de regel, maar dat 
hierr ook wel van wordt afgeweken. Daarnaast bestaat er in het recht het beginsel 
datt regels die een uitzondering vormen op een andere regel strikt geïnterpre-
teerdd worden (Fockema Andreae 1904:193, Germann 1967:61, Larenz 1969:368, 
Peczenikk 1989:399). Fockema Andreae (1904:196), Baumgarten (1939:39) en 
Soetemann (1981:356) noemen ook het interpretatiebeginsel dat als de wetgever 
eenn of meer situaties uitdrukkelijk heeft voorzien, de regel strikt geïnterpreteerd 
moett worden omdat hij dan een limitatieve opsomming bevat. Bij een beroep 
opp de limitering van de opsomming wordt ervan uitgegaan dat de wetgever met 
dee gedetailleerdheid van zijn formulering laat blijken dat het toepassingsbereik 
vann de regel beperkt is tot deze opsomming. Polak (1953:35) ten slotte heeft op 
grondd van jurisprudentie-onderzoek vastgesteld dat regels over de rechterlijke 

voorr wie de regel geldt. Tak merkt op dat de latere versie van het artikel zelf al een aantal 
uitzonderingsgevallenn bevat in lid 2, waardoor de rechter in die gevallen niet rechtsverfij-
nendd hoefde op te treden, maar gewoon lid 2 kon toepassen. Zo'n uitzondering is bij-
voorbeeldd dat de vrouw de leeftijd van 52 jaar heeft bereikt. 

35.. Strafrechtsregels moeten restrictief geïnterpreteerd worden vanwege het analogieverbod 
inn het strafrecht, ingesteld om de burger rechtszekerheid te bieden tegen de overheid. 
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bevoegdheid,, eigendomsrecht, privilege en retentierecht, termijnen en over oor-

logs-- en na-oorlogsrecht strikt geïnterpreteerd moeten worden. 

Omdatt a contrario-argumentatie uit verschillende soorten argumenten kan be-
staan,, is de inhoud van de argumentatie (het type argumenten waaruit de moti-
veringg bestaat) geen doorslaggevend kenmerk in de karakterisering van deze 
argumentatie.. Hetzelfde geldt voor analogie-argumentatie en rechts verfijning. 
Hierbovenn is al gebleken dat de vergelijkbaarheid van de gevallen waarop met 
analogie-argumentatiee een beroep wordt gedaan, met het teleologische argument 
kann worden gemotiveerd, maar er zijn meer mogelijkheden ter ondersteuning 
vann analoge toepassing van een regel (zie Kloosterhuis 2002). Ook rechtsverfij-
ningg — de beslissing om een regel niet toe te passen op een geval dat op het eer-
stee gezicht wel onder de regel valt — vereist nadere ondersteuning (zie bijvoor-
beeldd Polak 1953:47 en Franken 2001:192), en kennelijk gelden ook voor deze 
ondersteuningg geen specifieke eisen.36 

Dee redeneerwijzen zijn dus een heel ander soort methoden van rechtstoe-
passingg dan de interpretatieve argumenten. De laatste worden getypeerd door 
eenn bepaalde manier van argumenteren, terwijl de redeneerwijzen worden gety-
peerdd door (1) het soort leemte (normatief of axiologisch) ter oplossing waarvan 
dee argumentatie wordt gebruikt en (2) het resultaat van de argumentatie (wordt 
dee regel wel of niet toegepast). Deze vaststelling heeft gevolgen voor de ratio 
vann de onderverdeling in interpretatieve argumenten en redeneerwijzen. Die 
ratioo bestaat immers uit het type context waarin een bepaalde methode kan 
wordenn gebruikt, namelijk de context waarin het rechtsprobleem een interpreta-
tievraagstukk of een leemtevraagstuk betreft. Nu een redeneerwijze uit een be-
roepp op een of meer interpretatieve argumenten kan bestaan, blijken deze argu-
mentenn ook in een leemtecontext te kunnen voorkomen. Ze zijn dus niet aan 
eenn interpretatiecontext gebonden, en daarmee vervalt de ratio aan de onderver-
delingg in rechtstoepassingsmiddelen. Nu zou het nog zo kunnen zijn dat de re-
deneerwijzenn wel specifiek gerelateerd zijn aan een leemtecontext. Het zou bij-
voorbeeldd zo kunnen zijn dat alleen in een leemtecontext een beroep op rele-
vantee verschillen uit het teleologische argument kan worden afgeleid en dat het 
beroepp op een van de redenen om een regel strikt toe te passen alleen in een 

36.. Juist omdat uit de literatuur zelf zo duidelijk blijkt dat redeneerwijzen geen zelfstandige 
argumentenn zijn, is het mijns inziens vreemd dat niemand de vraag stelt waarom een re-
deneerwijzee nog als een aparte methode van rechtstoepassing of als een specifieke wijze 
vann redeneren wordt onderscheiden. 
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leemtecontextt voorkomt. In de volgende paragraaf zal ik echter laten zien dat dit 

niett zo is. 

2.55 A contrario-argumentatie ter  oplossing van een interpretatieprobleem 

Preciess dezelfde constellatie van argumenten die in een leemtecontext het predi-
caatt a contrario-argumentatie zou krijgen, kan ook in een interpretatiecontext 
voorkomen.. Ten eerste is in een interpretatiecontext ook een beroep op ver-
schillenn mogelijk. Niet alleen gevallen die tot semantisch verschillende klassen 
behorenn kunnen in het licht van het doel van de regel al dan niet vergelijkbaar 
zijn,, maar ook gevallen waarvan het op het eerste gezicht niet duidelijk is of ze 
nuu wel of niet tot dezelfde semantische klasse behoren. Dat kan worden gede-
monstreerdd aan de hand van het arrest over kraken, waarin het ging om de in-
terpretatiee van de term 'in gebruik' (HR 2 februari 1971, NJ 1971, 385; zie para-
graaff  2.2). De Hoge Raad gebruikte voor zijn beslissing naast het taalkundige 
argumentt ook een teleologisch argument: 

(...)) dat toch voormeld art. 138, voorzover op woningen betrekking hebbend, in 
hett bijzonder beoogt het huisrecht te beschermen, in verband waarmede te de-
zenn aanzien de woorden 'in gebruik' (...) slechts kunnen worden verstaan als 
'feitelijkk als woning in gebruik'. 

Uitt dit beroep op het doel van de regel kan een beroep op de onvergelijkbaar-
heidd van het concrete geval - het binnendringen in een huis dat leegstaat — en 
hett door de regel beoogde geval — een bewoond huis — worden afgeleid. Het 
doell  van de regel is bescherming van huisvrede. In het licht van dit doel ver-
schiltt het kraken van een huis — het binnendringen in een woning waar geen 
mensenn wonen — van de gevallen die tot het beoogde toepassingsbereik van de 
regell  behoren — het binnendringen in een woning waar wel mensen wonen. Dat 
err sprake is van een verschil, wordt door procureur-generaal Langemeijer uit-
drukkelijkk opgemerkt: 

Hett is duidelijk dat er tussen het binnendringen in een huis waar een of meer 
bewonerss vertoeven en het binnendringen in een ten verkoop leegstaand huis 
groott verschil bestaat; de belangen die in het ene en die welke in het andere geval 
wordenn geschaad zijn van zeer verschillende aard (...). [Mij n cursiveringen, HJ] 
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Niett alleen voor het beroep op relevante verschillen geldt dat er in een interpre-

tatiecontextt gebruik van kan worden gemaakt, dat is ook het geval bij het beroep 

opp de redenen op grond waarvan een regel strikt geïnterpreteerd moet worden — 

dee andere voor a contrario-argumentatie kenmerkend geachte motivering. In 

eenn interpretatiecontext moet de toepasselijkheid van de regel worden bepaald 

aann de hand van een interpretatie van de regel. Het restrictieve karakter van de 

regell  kan bij die interpretatie een rol spelen: het rechtszekerheidsbeginsel kan 

dienenn om het mogelijke betekenisbereik van de regel zo strikt mogelijk uit te 

leggen.. Zo gebruikt Langemeijer dit beginsel in zijn conclusie in de kraakzaak: 

Onderr die omstandigheden fde omstandigheden dat de belangen die in het 

concretee geval worden geschaad van een andere aard zijn dan de belangen die 

dee regel beschermt, HJ] zou het mij in strijd voorkomen met de voorzichtigheid die 

bijbij  de uitlegging van strafbepalingen betracht behoort te worden om een bepaling waarbij 

kennelijkk het belang van de bescherming van huisvrede voorop heeft gestaan 

tevenss van toepassing te achten bij de bedreiging van een daarvan aanmerkelijk 

verschillendd belang. [Mij n cursivering, HJ] 

Samenvattendd kan worden gesteld dat het redeneren in een leemtecontext voor 

watt betreft de bij a contrario-argumentatie gebruikte argumenten niet afwijkt 

vann het redeneren in een interpretatiecontext. De wijze waarop deze in een 

leemtecontextt worden gebruikt is identiek aan de wijze waarop ze in een inter-

pretatiecontextt worden gebruikt.37 Scholten (1974:69-70) heeft hetzelfde al eer-

derr vastgesteld voor de argumenten die ter rechtvaardiging van analogie-

argumentatiee worden gebruikt en komt op grond daarvan tot de conclusie dat er 

geenn onderscheid is tussen de manier van argumenteren bij analogie-

argumentatiee en die bij extensieve interpretatie:38 

(...)) of men nu op de methode let, dan wel op de gegevens, in beide gevallen 

zijnn analogie en extensieve interpretatie volkomen gelijk. Bij beide zoekt men 

37.. Overigens verschilt het redeneren in beide contexten ook niet van redeneren in een kwali-
ficatiecontext,, althans wanneer bij het kwalificeren een beroep op een of meer interpreta-
tiemethodentiemethoden wordt gedaan. Zo stelt Boasson (1966:17) in het kader van a contrario-
argumentatiee de vraag of een regel die betrekking heeft op huisdieren - de regel die be-
paaltt dat de eigenaren van huisdieren de schade moeten vergoeden die deze dieren aan-
richtenn - ook van toepassing is op een tijger die door iemand als huisdier wordt gehou-
den.. Bij de oplossing van deze classificatievraag moet volgens Boasson een beroep wor-
denn gedaan op het doel van de regel. 

38.. Zie ook Groenewegen (1997). 
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dee beslissing door de ratio, de hogere regel, vast te stellen, waartoe de regel der 

wett kan worden herleid en daaruit de nieuwe regel te deduceren. 

Scholtenn noemt het onderscheid tussen analogie en extensieve interpretatie dan 

ookk 'wetenschappelijk onhoudbaar' en 'theoretisch onjuist' (p. 72).39 

Opp grond van deze en de vorige paragraaf moet mijns inziens worden ge-

concludeerdd dat de indeling van methoden van rechtstoepassing in interpretatie-

vee argumenten en redeneerwijzen op grond van het type rechtsvraag dat moet 

wordenn opgelost, niet houdbaar is. Zowel in een leemtecontext als in een inter-

pretatiecontextt kan van precies dezelfde argumentatie gebruik worden gemaakt. 

Daarr komt nog bij dat deze indeling ook om een andere reden problematisch is. 

Hett uitgangspunt van semantische grenzen dat aan deze indeling ten grondslag 

ligt,, is namelijk praktisch lastig toepasbaar vanwege de vloeiende betekenisgren-

zen.. Daardoor is het in veel gevallen niet duidelijk of er van een interpretatie- of 

vann een leemteprobleem sprake is en dientengevolge ook niet of de argumenta-

tiee als een redeneerwijze of als een gewoon beroep op een of meer interpreta-

t iemethodenn moet worden gekarakteriseerd. Ondanks deze problemen zijn be-

tekenisgrenzenn tot op de dag van vandaag gangbaar als ratio voor de indeling in 

methodenn van rechtstoepassing. Dat roept de vraag op waar deze ratio eigenlijk 

vandaann komt. Deze vraag wordt in de volgende paragraaf behandeld. Daar zal 

ikk ook een mogelijke verklaring geven voor het feit dat deze ratio nog steeds 

dienstt doet in de rechtstoepassingsproblematiek, ondanks de genoemde pro-

blemen. . 

2.66 E en verklarin g voor  de indel ing in me thoden van rechtstoepassing 

Mogelijkerwijss is de focus op betekenisgradaties van termen uit een rechtsregel 

enn de koppeling daarvan aan de indeling in rechtstoepassingsmethoden uit het 

legismee afkomstig. Het legisme is een theorie over rechtstoepassing die in de 

39.. In een poging het onderscheid tussen interpretatiemethoden en redeneerwijzen te verhel-
deren,, karakteriseren Franken (2001:190) en Henket (1991:65) het als een onderscheid 
tussenn de inhoud van de argumentatie en de vorm ervan. Wat de formele kenmerken van 
eenn redeneerwijze zijn en waarin deze verschillen van de kenmerken van de interpretatie-
methoden,, vermelden zij echter niet. Afgezien van deze onduidelijkheid is hun karakteri-
seringg mijns inziens niet adequaat. Op het moment dat met een redeneerwijze een beroep 
opp een interpretatief argument wordt gedaan, is er geen enkel vormelijk verschil tussen 
hett gebruik van dit interpretatieve argument in een interpretatiecontext en het gebruik van 
ditt argument in een leemtecontext. Het enige verschil is juist die context, en er is geen re-
denn om aan te nemen dat deze de vorm van de argumentatie beïnvloedt. 
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negentiendee eeuw is ontstaan.40 Legisten beschouwen de wet als exclusieve bron 

vann het recht: recht en rechtvaardigheid vallen samen met de inhoud van de wet 

(Kopp 1992:2). De consequentie van een dergelijke visie is dat de wet naar de 

letterr moet worden toegepast. De rechter mag wel aan rechtsvinding doen, maar 

niett aan rechtsvorming. Met rechtsvinding blijf t de rechter binnen de woorden van 

dee wet: het recht is er al en hoeft alleen nog maar 'gevonden' te worden. Hier-

onderr valt ook interpretatie. Wanneer de rechter aan rechtsvorming doet, treedt 

hijj  buiten de woorden van de wet en maakt hij daardoor nieuw recht. Die taak is 

echterr voorbehouden aan de wetgever. 

I nn het legisme zijn betekenisgrenzen dus van belang. De rechter mag daar 

niett buiten treden, want anders gaat hij rechtsvormend te werk. Een implicatie 

vann deze theorie is dus dat analogie en rechtsverfijning niet zijn toegestaan; met 

dezee redeneerwijzen wordt immers buiten de woorden van de wet getreden. Het 

lijk tt erop dat zo 'n verbod voor rechtsverfijning inderdaad geldt.41 Omdat met 

rechtsverfijningg een regel niet wordt toegepast op een geval dat letterlijk wel van 

toepassingg is, wordt deze vorm van rechtstoepassing beschouwd als rechtstoe-

passingg waarmee tegen de letter van de wet wordt ingegaan. De rechter zou 

hiermeee rechtsvormend te werk gaan. Daarentegen vindt men analogie — welis-

waarr als het met de nodige voorzichtigheid wordt toegepast — niet altijd ontoe-

laatbaar.. Men rechtvaardigt deze contradictie met de legistische uitgangspunten 

doorr te stellen dat analoge toepassing in zo'n geval in de wet besloten ligt 

(Diephuiss 1869:114, Fockema Andreae 1904:184, Land 1910:26-27, Kop 1992:3, 

40).42 2 

Magg nu worden geconcludeerd dat de rol die betekenisgrenzen in de huidige 

rechtstoepassingsproblematiekk spelen uit het legisme afkomstig is? Uit het feit 

datt analogie in het legisme is toegestaan, kan worden afgeleid dat legisten geen 

welomschrevenn idee hadden over wat de 'woorden van de wet' zijn. Dat pleit 

ertegenn om de betekenisgrenzen als een overblijfsel uit het legisme te beschou-

wen.. Di t tegenargument moet evenwel worden gerelativeerd doordat het toe-

staann van analogie als een onontkoombaarheid van de juridische praktijk moet 

wordenn beschouwd. De legisten zagen natuurlijk ook wel in dat de wet vaag kan 

zijnn en onvolkomenheden bevat, en dat rechtstoepassing in de praktijk bij een 

40.. Deze stroming krijgt de overhand in het rechtstheoretisch denken in de tweede helft van 
dee negentiende eeuw (Kop 1992:2). Belangrijke vertegenwoordigers zijn C. Asser, G. 
Diephuis,, N.K.F. Land en C.W. Opzoomer. 

41.. Zie Kop (1992:37, 40) en Pitlo (1972:135). In het jurisprudentie-onderzoek van Fockema 
Andreaee (1904) staat niets over deze kwestie vermeld. Polak (1953:49) constateert dat 
rechtsverfijningg in het door hem onderzochte tijdvak niet veel voorkomt. 

42.. Diephuis en Land verwijzen daarvoor naar de wil van de wetgever. 
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totaall  analogieverbod soms tot absurde resultaten leidt.43 Het toestaan van ana-

logiee moet dan ook eerder als een inconsistentie met de grondgedachte van het 

legismee worden beschouwd, dan als een kenmerk ervan.44 Feit blijf t immers dat 

eenn focus op de woorden van de wet het uitgangspunt vormt van de legistische 

theorie.. Zo heeft het legisme altijd te boek gestaan, getuige een kwalificatie als 

' letterknechtenj'' (Scholten 1974:38; zie ook Pitlo 1972:134 e.v). Dat men analo-

giee lange tijd minder aanvaardbaar heeft gevonden dan 'gewone' interpretatie, 

blijk tt bovendien uit het feit dat tot 1963 in cassatie niet over het niet analoog 

toepassenn van een regel door een lagere rechter kon worden geklaagd (Scholten 

1974:72).. Cassatie was alleen mogelijk bij schending van de wet. Iets wat buiten 

dee woorden van de wet valt behoort daar niet toe; een regel kan dus niet ge-

schondenn zijn als de rechter heeft verzuimd deze analoog toe te passen. Pas 

vanaff  1963 werd de cassatiegrondslag uitgebreid tot schending van het recht. 

Mochtt het nu zo zijn dat de gerichtheid op betekenisgrenzen haar oor-

sprongg in het legisme heeft, dan is daarmee echter nog niet verklaard waarom 

dezee indeling tegenwoordig nog in gebruik is. Het onderscheid tussen rechts-

vindingg en rechtsvorming is namelijk sinds lang achterhaald. Al in 1891 schrijft 

Vann Bemmelen (p. 14): 

(...)) er is geene uitlegging die alleen den zin der wet aanwijst, zonder te herstel-

len,, zonder aan te vullen en te wijzigen; en er is geene van de uitlegging onder-

scheidenee interpretatie van hogeren rang, die zich bezig houdt met het aanvul-

lenn en wijzigen der uitgelegde wet. 

I nn het Algemeen Deel stelt ook Scholten (1974:70) dat er niet gesproken kan wor-

denn over het binnen de bedoeling van de wet blijven met extensieve interpretatie 

enn het daarbuiten treden met analogie, omdat men de wil van de wetgever toch 

niett kent, ook niet bij het oplossen van interpretatieproblemen: 

Dee wel voorgedragen verdediging, dat analogie zich zou stellen op het eigen 

standpuntt van de zoeker naar recht, extensieve interpretatie op dat van de wet-

gever,, die zich dan, indien hij aan het geval gedacht had, zo zou hebben uitge-

druktt als de interpretator doet, ziet ten onrechte in de historische uidegging het 

allesbeslissendee moment en werkt bovendien met een overbodige fictie. Van 

watt de wetgever gedaan zou hebben, als hij had gedacht aan iets, waaraan hij in 

werkelijkheidd niet dacht, weten we niets. 

43.. Kop (1992:30) merkt op dat men ook in die periode 'bepaald niet zijn verstand kwijt' is. 
44.. Kop (1992:33) spreekt bij Diephuis en Opzoomer over een niet-consistente doorvoering 

vann de door hen verdedigde theoretische modellen. 
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Datt semantische grenzen tegenwoordig toch nog als indelingscriterium funge-
ren,, is mogelijkerwijs te wijten aan het rechtsvindingsperspectief van waaruit de 
rechtstoepassingsmethodenn beschreven worden - het perspectief waarin de 
vraagg centraal staat hoe bepaalde rechtsproblemen kunnen worden opgelost. In 
ditt perspectief kan het zinvol zijn om onderscheid te maken in allerlei soorten 
rechtsvragenn die zich bij de toepassing van rechtsregels voordoen. Een onder-
scheidd tussen interpretatie- en leemteproblemen zou dan gerechtvaardigd kun-
nenn worden door te wijzen op de duidelijke leemtegevallen die er ondanks de 
vagee grenzen met interpretatiegevallen zijn.45 Zo is er duidelijk sprake van een 
semantischee leemte wanneer een regel spreekt over 'vrouw' en niet over 'man'. 
Ookk al staan de grenzen van een woord niet voor altijd vast, er blijf t een grens 
'diee het spraakgebruik in het algemeen, en die de wet in het bijzonder, stelt' 
(Scholtenn 1974:60). Volgens Scholten is het de vraag met welk recht een voor-
schriftt in zo'n geval kan worden toegepast op een niet-geregeld geval. Een der-
gelijkee vraag zou als een afzonderlijke rechtsvindingsvraag kunnen worden op-
gevat. . 

Naastt de verklaring gebaseerd op het rechtsvindingsperspectief is er een 
anderee verklaring voor het onderscheid tussen interpretatiemethoden en rede-
neerwijzen.. Polak (1953:34) en Scholten (1974:70 e.v.) geven een verklaring die 
specifiekk op het verschil tussen analogie en extensieve interpretatie betrekking 
heeft.. In het strafrecht is analogie namelijk verboden, maar is extensieve inter-
pretatiee toegestaan. Het analogieverbod ligt besloten in het legaliteitsbeginsel dat 
inn artikel 1 Wetboek van Strafrecht is uitgedrukt, namelijk dat er geen straf mag 
volgenn zonder een voorafgaande strafbepaling. Dit beginsel beoogt willekeur 
tegenn te gaan en moet zo de rechtszekerheid voor de burger garanderen. 

Inn deze paragraaf zijn twee dingen duidelijk geworden. Het eerste is dat het aan-
nemelijkk lijk t dat de oorsprong van betekenisgrenzen in het legisme ligt. Het 
tweedee is dat het feit dat de hedendaagse indeling in typen rechtstoepassings-
middelenn op typen rechtsproblemen is gebaseerd - en daardoor indirect op se-
mantischee grenzen — zou kunnen worden verklaard uit (1) het rechtsvindings-
perspectieff  dat in de rechtstheoretische literatuur wordt gehanteerd bij de be-
schrijvingg van deze middelen en (2) uit art. 1 Sr. Deze verklaringen nemen ech-
terr de problemen die met deze indeling gepaard gaan niet weg. Ook vanuit een 
rechtsvindingsperspectieff  is de indeling bijvoorbeeld problematisch, omdat het 

45.. Di t was ook de conclusie die de Nederlandse Juristenvereniging trok uit de discussie over 
hett onderscheid tussen analogie en extensieve interpretatie die naar aanleiding van het 
Elektriciteitsarrestt werd gevoerd (Henket 1992:68). 
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criteriumm van type rechtsprobleem niet altijd goed toepasbaar is. Vaak is het las-

tigg om objectief vast te stellen tot welk betekenisgebied een bepaalde term be-

hoort.466 Betekenis wordt mede door de situatie verleend: of iets onder een be-

paaldee term valt, hangt af van het perspectief van waaruit naar een begrip wordt 

gekekenn of de context waarin deze functioneert. Vanuit het perspectief van rege-

lingenn over de verzorging van kinderen zullen adoptiekinderen beschouwd wor-

denn als een extensieve interpretatie van het begrip 'kinderen': adoptiekinderen 

zijnn dan evenals biologische kinderen geïmpliceerd in het begrip 'kinderen'. In 

hett perspectief van een regeling over DNA-onderzoek zouden adoptiekinderen 

alss een analoge uitbreiding van het begrip 'kinderen' kunnen worden be-

schouwd.. Peczenik (1983:52) zegt het zelf al in zijn verhaal over de gradaties in 

betekenisgebieden:: '( . . .) an interpretation might be restrictive in one respect and 

simultaneouslyy extensive in another'. 

Datt betekenisgrenzen vaag zijn, heeft als consequentie dat ondanks het ana-

logieverbodd van art. 1 Sr het probleem van de grensgevallen gewoon blijf t be-

staan.. Het analogieverbod lijk t dan ook vooral te vereisen dat strafbepalingen 

mett voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden (Henket 1991:71). In discu-

tabelee gevallen is het voor de rechter dan zaak om de ruime wetstoepassing als 

extensievee interpretatie te presenteren. In de formuleringen die daarbij horen 

moett dan een 'onduidelijkheid' in de regel worden geconstateerd die moet wor-

denn 'uitgelegd'. De formuleringen die moeten worden vermeden, omdat ze bij 

analogiee horen, zijn constatering van een 'leemte', 'aansluiting bij de wel gere-

geldee gevallen' en een expliciet beroep op relevante overeenkomsten ('gelijke 

gevallen').. De wetstoepasser kan zelf bepalen of hij zijn beslissing met deze ter-

menn inkleedt; ze geven geen principieel onderscheid weer in de argumentatie die 

aann dergelijke formuleringen ten grondslag ligt.47 

46.. Zie bijvoorbeeld Franken (2001:173): 'Woorden hebben (...) niet van nature een bepaalde 
betekenis,, maar deze moet er altijd aan worden verleend (...)' en in gelijke zin Geppaart 
(1965:10),, Scholten (1974:60), Henket (1985:138-139, 1992:68-69) en 't Hart als annotator 
bijj  HR 21 juni 1988, NJ 1989, 143. Kop (1992:43) geeft aan dat dergelijke kritiek op het 
legismee al aan het eind van de 19e eeuw geformuleerd werd. 

47.. Voor niet-strafzaken constateert Polak (1953:34) dat de rechter nogal eens in het midden 
laatt of hij een regel extensief of analoog toepast (namelijk door formuleringen als 'naar 
analogie,, zoo niet naar het voorschrift van ...' te gebruiken). Volgens Groenewegen 
(1997:111-112)) worden de formuleringen die bij interpretatie en bij analogie horen wille-
keurigg gebruikt. Zoiets valt voor het kraakarrest inderdaad te constateren. In zijn conclu-
siee spreekt de procureur-generaal enerzijds over de 'uitlegging' van artikel 138 Sr en an-
derzijdss over het 'tevens' toepassen van dit artikel op een 'daarvan [van de gevallen waar-
voorr de regel bedoeld is, HJ] aanmerkelijk verschillend' geval. 
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Belangrijkerr dan vloeiende betekenisgrenzen is mijns inziens echter dat noch 
eenn rechtsvindingsperspectief, noch artikel 1 Sr argumentatie in een interpreta-
tiecontextt doet verschillen van argumentatie in een leemtecontext. Net zoals het 
analogii  everbod geen verschillende argumentatiewij zen maakt van extensieve 
interpretatiee en analogie, zo worden ook in een rechtsvindingsperspectief een 
'gewoon'' beroep op een of meer interpretatiemethoden en een beroep op een 
redeneerwijzee geen verschillende middelen van rechts toepassing. Noch de in 
dezee paragraaf genoemde mogelijke oorsprong van het onderscheid in typen 
rechtsproblemen,, noch de rechtvaardigingen die kunnen worden gegeven voor 
hett maken van een onderscheid in typen rechtsproblemen, rechtvaardigen mijns 
inzienss de handhaving van dit onderscheid als uitgangspunt voor een classifica-
tiee van methoden van rechtstoepassing. 

2.77 De oorsprong van moderne a contrario-argumentatie: e silentio-
argumentatie e 

Inn de vorige paragraaf is art. 1 Sr als reden genoemd voor het onderscheid tus-
senn analogie en extensieve interpretatie. Voor het verschil tussen a contrario-
argumentatiee en restrictieve interpretatie (afwijzing van extensieve interpretatie) 
bestaatt een dergelijke rechtvaardiging niet. Zo'n rechtvaardiging is vanuit een 
rechtstoepassingsoogpuntt ook niet nodig: in tegenstelling tot analogie is a con-
trario-argumentatie,, evenals restrictieve interpretatie, in elk rechtsgebied toege-
staan.. Toch is het vreemd dat nog nooit iemand het verschil tussen a contrario-
argumentatiee en restrictieve interpretatie heeft geproblematiseerd. A contrario-
argumentatiee wordt standaard als een afwijzing van analogie-argumentatie be-
schouwd.. Wanneer de grens tussen analogie en extensieve interpretatie vaag is, 
heeftt dat gevolgen voor wat onder a contrario-argumentatie moet worden ver-
staan.. In de literatuur lijk t a contrario-argumentatie echter misschien nog wel 
meerr dan analogie-argumentatie aan een leemtecontext te worden gerelateerd. 
Eenn mogelijke verklaring hiervoor zoek ik weer in het legisme. In het legisme 
ligtt de oorsprong van het huidige concept van moderne a contrario-
argumentatiee en de betekenis die a contrario-argumentatie toen had, vooronder-
steltt een leemtecontext. 

Inn het legisme geniet het argument van de 'ondubbelzinnige woorden van de 
wet'' grote waardering en toepassing (o.a. Fockema Andreae 1904:43, Kop 
1992:40).. Pitlo (1972:134-135) spreekt over de 'grammaticale lezer' van het le-
gisme,, en doelt daarbij op de lezer die een regel interpreteert met behulp van de 
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interpretatiemethodeinterpretatiemethode de a contrario-redenering. Deze interpretatiemethode houdt 
hett volgende in: 'Men vindt in de wet voor geval A een regeling en concludeert 
hieruit,, dat zij dus voor de gevallen B en C niet geldt' (Pido 1995:33). Het gaat 
hierr om een zelfstandig argument, waarmee wordt uitgedrukt dat de regel niet 
vann toepassing is op de gevallen die niet in de regel genoemd zijn, omdat ze niet 
inn de regel genoemd zijn. Perelman (1979:83) karakteriseert een dergelijke argu-
mentatdewijzee met de frase 'gezien het ontbreken van een uitdrukkelijke bepa-
ling'.488 Polak (1953:28), die een dergelijke argumentatiewijze zelf niet als a con-
trario-redeneringg aanduidt, maar deze als een mogelijke invulling van het syste-
matischee argument behandelt, heeft er een zeer negatief oordeel over: 

Wanneerr men nl. aanneemt, dat het systeem volledig en gesloten is, dan kan 
menn elk geval, dat niet in de wet behandeling vindt, op deze eenvoudige wijze 
afdoen.. Zodra men erkent dat de wet niet volledig is, is dit argument waarde-
loos.. Het is dan ook tegenwoordig niet meer dan een cliché-overweging, een 
toverformule. . 

Aann een dergelijke argumentatiewijze ligt dus de vooronderstelling van een vol-
ledigee wet ten grondslag.49 Mijns inziens is een goede benaming voor dit 'legis-
tische'' a contrario-argument: e sikntio-zrgament - argument gebaseerd op het 
zwijgenn van de wet(gever).so Heel soms wordt deze terminologie in de literatuur 
gebruiktt ter aanduiding van a contrario-argumentatie. Zo lijk t Van Bemmelen 
(1891:17)) de aanduidingen a contrario-argumentatie en e silentio-argumentatie 
tott hetzelfde argumentatietype te rekenen. Het e silentio-argument licht hij toe 
mett de volgende citaten: Qui de uno dicit, de altero negat (wie over het één iets zegt, 
ontkentt het wat betreft het andere) en Unius positio est negatio alterim (het één stel-
lenn is het andere ontkennen).51 

48.. Dit is een vertaling van Tarello (1972:104): 'faute d'une autre disposition expresse'. 
49.. Zie ook Germann (1967:61). 
50.. Esser (1949:181) spreekt over Vet of wetgever', Overeem (1985:71) alleen over wetgever. 

Vanuitt een legistisch oogpunt ligt 'wet' meer voor de hand. Walton (1999:371) noemt het 
exex silentio-argument in de geschiedwetenschap als voorbeeld van aanvaardbare ad ignoranti-
öw-argumentatie.. Zo is het in deze discipline een algemeen aanvaarde opvatting over de 
Romeinenn dat soldaten die op het slagveld waren omgekomen, niet postuum met een ge-
denkpenningg werden geëerd, omdat men daar nooit bewijzen voor heeft gevonden. Er 
zijnn geen eretekens op graftombes gevonden, noch schriftelijke bronnen die daarover iets 
melden.. Anderzijds is er wel bewijs dat soldaten die het slagveld overleefden, onderschei-
dingenn kregen. De conclusie dat dode soldaten die niet kregen, kan dus op negatieve 
grondenn worden getrokken. 

51.. In hoofdstuk 3 zal e silentio-argumentatie ter sprake komen als een aanduiding van mo-
dernee a contrario-argumentatie, gebruikt door enkele auteurs die dit argumentatietype ex-
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Doorr e silentio-argumentatie als de voorloper van moderne a contrario-
argumentatiee te beschouwen, kan een verklaring worden gegeven voor het feit 
datt deze argumentatiewij ze in de literatuur met een leemtecontext wordt ver-
bonden.. In tegenstelling tot moderne a contrario-argumentatie is bij e silentio-
argumentatiee namelijk wel een context van een semantische leemte vooronder-
steld.. In ieder geval vanuit het oogpunt van degene die Pitlo's argument toepast, 
zijnn B en C in semantisch opzicht duidelijk van A afgebakende gevallen, want 
anderss zou het argument geen betekenis hebben. Het gaat in dit argument dui-
delijkk niet om de vraag of B en C kunnen worden geïnterpreteerd als A: dat B en 
CC niet A zijn, is voorondersteld en vormt juist de reden dat de regel er niet op 
vann toepassing is. Dat toepassing van dergelijke argumentatie welbepaalde be-
grippenn veronderstelt, concludeert ook Kitzler (1986:99-10): 

Dennn mit den Worten das 'Eine' und das 'Andere' setzt er zur Anwendbarkeit 
dieserr Regel Gesetzesbegriffe voraus, die durch einen hohen Grad an Bestimm-
theitt ausgezeichnet sfnd.52 

Inn de vrijere opvatting over rechtsvinding die tegenwoordig gangbaar is, kan het 
ee silentio-argument niet worden gebruikt. Dat het concrete geval niet in een be-
paaldee regel is genoemd, kan op zichzelf niet als argument fungeren om de regel 
niett toe te passen. De wetgever kan het concrete geval immers over het hoofd 
hebbenn gezien en het concrete geval kan ook het resultaat zijn van maatschappe-
lijk ee ontwikkelingen die de wetgever niet heeft kunnen voorzien. Van een volle-
digee wet wordt tegenwoordig dan ook niet meer uitgegaan. Pitlo (1995:33) 
noemtt de a contrario-redenering daarom 'te gemakkelijk, te goedkoop' en zegt 
datt zij 'kan voortkomen uit, en leiden tot denktraagheid'.53 Om die reden kan a 

pliciett onderscheiden van klassieke a contrario-argumentatie (andere auteurs verstaan on-
derr e silentio-argumentatie en a contrario-argumentatie hetzelfde). Mijn veronderstelling is 
datt het e silentio- en het klassieke a contrario-argument zoveel op elkaar lijken dat ze zijn 
verwardd en dat vervolgens moderne a contrario-argumentatie uit e silentio-argumentatie is 
ontstaan.. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het naast elkaar bestaan van twee con-
ceptenn a contrario-argumentatie (zie paragraaf 3.5). 
Kitzlerr noemt a contrario-argumentatie 'grammaticale uidegging', waaraan de vooronder-
stellingg van een duidelijke en volledige wet ten grondslag ligt. 
Elderss (Pitlo 1972:134) noemt hij de a contrario-redenering 'de interpretatiemethode 
waarnaarr de beginnende jurist het gemakkelijkst grijpt' en zegt hij dat 'de vereiste denkar-
beidd (...) de arbeid van de computer' is. Ook andere kridek op a contrario-argumentatie 
kann als kritiek op het legistische a contrario-argument worden beschouwd. Germann 
(1946:129)) noemt de a contrario-redenering een argument afkomstig uit het positivisme: 
eenn van de formele interpretatiemethoden waarbij de aard en de waardering van de wet 
niett aan bod komen. Deze redenering zou gemakzuchtig zijn en al naar gelang de gewens-

52. . 

53. . 
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contrario-argumentatiee niet meer de zelfstandige redeneerwijze zijn die het als e 
silentio-argumentt wel was. Daarom moet onder a contrario-argumentatie te-
genwoordigg wel de constellatie van argumenten worden verstaan die worden 
aangevoerdd voor het standpunt dat de regel niet van toepassing is op het niet-
geregeldee geval. In deze nieuwe hoedanigheid is een beperking tot een leemte-
contextt niet meer houdbaar, aangezien, zoals ik in dit hoofdstuk heb betoogd, 
dezee constellatie van argumenten er in een interpretatiecontext precies hetzelfde 
kann uitzien. 

2.88 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien welke problemen er voortvloeien uit de inde-
lingg in methoden van rechtstoepassing op grond van typen rechtsproblemen. De 
koppelingg van interpretatieve argumenten aan interpretatieproblemen en van 
redeneerwijzenn aan leemteproblemen is ten eerste problematisch omdat termen 
inn een rechtstoepassingscontext vage betekenisgrenzen hebben. Daardoor zal 
hett in veel gevallen moeilijk zijn om iets als een interpretatie- of als een leemte-
probleemm te kwalificeren, en zal het in dergelijke gevallen dientengevolge voor 
discussiee vatbaar zijn of de gebruikte argumentatie als een redeneerwijze of als 
eenn 'gewoon' beroep op een of meer interpretatieve argumenten moet worden 
beschouwd.. Een belangrijker probleem is mijns inziens echter dat, doordat men 
aann deze indeling in methoden van rechtstoepassing blijf t vasthouden, zich het 
problematischee verschijnsel voordoet dat eenzelfde manier van redeneren in de 
enee context anders wordt aangeduid dan in de andere. Dat verschijnsel betreft 
ookk moderne a contrario-argumentatie: de argumentatie voor de beslissing om 
eenn regel niet toe te passen op het concrete geval wordt in de rechtstheorie aan-
geduidd als een restrictieve interpretatie in de context van een interpretatiepro-
bleemm en als a contrario-argumentatie in een leemtecontext. 

Ikk heb geprobeerd de oorzaak van dit verschijnsel te achterhalen door te 
kijkenn naar de betekenis en functie van a contrario-argumentatie in het legisme. 
Inn het legisme was a contrario-argumentatie een zelfstandig argument, dus met 
haarr eigen specifieke motivering. Dit argument houdt in dat de regel niet van 

tee uitkomst zou nu eens a contrario en dan weer analoog worden geredeneerd. Degenen 
diee van a contrario-argumentatie gebruikmaken, zouden dat doen op grond van 'unver-
wünstlichenn [onverwoestbare, HJ] guten Glauben' in 'die gelehrt klingenden lateinisch 
formuliertenn Rezepte'. Esser (1949:182) noemt de redenering een 'logisches Suggestivmit-
tel',, omdat zij voor een vooringenomen standpunt wordt aangewend en niets met objec-
tievee interpretatie van doen zou hebben. 
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toepassingg is, omdat het concrete geval er niet in wordt genoemd. Een dergelijke 
argumentatiewiJ2ee duid ik aan als e silentio-argumentatie. Tegenwoordig wordt 
dergelijkee argumentatie een onwenselijke manier geacht om het recht toe te pas-
senn en moet de beslissing dat de regel niet op het concrete geval van toepassing 
iss beter worden gemotiveerd. De argumenten die daarbij worden gebruikt, zijn 
echterr even goed mogelijk als motivering voor de beslissing om een regel niet 
toee te passen op een geval dat als een interpretatieprobleem wordt beschouwd 
alss op een geval dat als een leemteprobleem wordt beschouwd. In de huidige 
opvattingenn over rechtstoepassing is er dus geen reden om de beargumenteerde 
afwijzingg van analoge toepassing van een regel wel a contrario-argumentatie te 
noemenn en de afwijzing van een extensieve interpretatie van een regel niet. 

Mij nn conclusie is dat a contrario-argumentatie niet wordt gekarakteriseerd 
doorr een specifieke manier van redeneren en ook niet exclusief gekoppeld is aan 
eenn leemtecontext. Zij wordt wel gekarakteriseerd door het resultaat van de ar-
gumentatie,, het standpunt dat de ter discussie staande regel niet van toepassing 
iss op het concrete geval, en door een ruimere rechtstoepassingscontext, de context 
waarinn het concrete geval niet expliciet in de regel is genoemd. De terminologie 
'niett expliciet' dekt mijns inziens zowel de context van interpretatie als de con-
textt van een leemte. Moderne a contrario-argumentatie kan dus worden om-
schrevenn als de argumentatie waarmee de beslissing wordt gemotiveerd dat een regel niet moet 

wordenworden toegepast op een geval dat niet expliciet in die regel wordt genoemd. 
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Klassiekee a contrario-argumentatie: 
redenerenn op grond van tegenstellingen 

3.11 Inleidin g 

Voornamelijkk in oudere publicaties zijn omschrijvingen van a contrario-
argumentatiee te vinden die na nauwkeurige bestudering afwijken van het con-
ceptt a contrario-argumentatie zoals dat is beschreven in hoofdstuk 2. Dit type a 
contrario-argumentatie,, door mij klassieke a contrario-argumentatie genoemd, 
lijk tt op moderne a contrario-argumentatie doordat het eveneens een methode 
vann rechtstoepassing is in een context waarin een juridisch oordeel moet worden 
gegevenn over niet-geregelde feiten en er voor dit oordeel ook een beroep wordt 
gedaann op een regel die soortgelijke gevallen behandelt. Klassieke a contrario-
argumentatiee is evenwel een heel ander argumentatietype dan moderne. Terwijl 
modernee a contrario-argumentatie wordt gekarakteriseerd door de context waar-
inn de argumentatie wordt gebruikt (het concrete geval is niet expliciet geregeld) 
enn het resultaat (de regel is niet van toepassing), wordt klassieke a contrario-
argumentatiee gekarakteriseerd door de manier waarop de gevolgtrekking wordt 
gemaakt:: door te redeneren op grond van tegenstellingen. 

Inn de literatuur wordt een verschil tussen klassieke en moderne a contrario-
argumentatiee niet of nauwelijks onderkend. Slechts enkele auteurs maken een 
onderscheidd tussen een argumentatiewij ze die zij a contrario-argumentatie noe-
menn en een argumentatiewij ze die daar volgens hen vaak mee wordt verward. 
Zelfss op grond van de omschrijvingen die deze auteurs geven, is het echter lastig 
omm te achterhalen wat precies de verschillen tussen beide argumentatiewij zen 
zijn.. Het doel van dit hoofdstuk is dan ook een precieze beschrijving te geven 
vann klassieke a contrario-argumentatie en tevens te verklaren hoe het mogelijk is 
datt onder het begrip 'a contrario-argumentatie' twee fundamenteel verschillende 
argumentatiewijzenn vallen. 

Ikk zal in paragraaf 3.2 en 3.3 eerst de karakteristieken van klassieke a contra-
rio-argumentatiee beschrijven. In paragraaf 3.4 zet ik de verschillen tussen klas-
siekee en moderne a contrario-argumentatie op een rij . Vervolgens zal ik in para-
graaff  3.5 een mogelijke verklaring geven voor het verschijnsel dat onder het be-
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gripp 'a contrario-argumentatie' twee verschillende argumentatiewij zen schuil-
gaan.. Vervolgens zal ik in paragraaf 3.6 een aantal auteurs bespreken die ook een 
onderscheidd maken tussen wat ik klassieke a contrario-argumentatie noem (en 
zijj  gewoon a contrario-argumentatie noemen) en argumentatie die volgens hen 
inn de literatuur ook wel a contrario-argumentatie wordt genoemd, maar die zij 
niett als a contrario-argumentatie beschouwen. Omdat de omschrijvingen die 
dezee auteurs geven meestal ook problematisch zijn, ga ik in paragraaf 3.7 in op 
dee vraag hoe het mogelijk is dat een onderscheid tussen de door mij onderschei-
denn typen a contrario-argumentatie niet of nauwelijks wordt onderkend. Ter 
beantwoordingg van deze vraag bespreek ik in paragraaf 3.7.1 eerst de ambiguïteit 
vann het in hoofdstuk 2 besproken voorbeeld van a contrario-argumentatie op 
basiss van de regel die bepaalt dat vrouwen niet mogen hertrouwen binnen 306 
dagenn na de ontbinding van hun huwelijk door de dood. Vervolgens zal ik in de 
paragrafenn 3.7.2 en 3.7.3 twee subtypen van moderne a contrario-argumentatie 
besprekenn die raakvlakken hebben met klassieke a contrario-argumentatie. 

3.22 Regelomkering 

Klassiekee a contrario-argumentatie bestaat uit redeneren op grond van tegenstel-
lingen.. Met deze wijze van redeneren wordt uit de wet door 'omkering' van een 
rechtsregell  afgeleid wat voor het niet-geregelde geval geldt: 

Somss kan [...] bij tegenstelling uit eene bepaling worden afgeleid, wat naar des 
wetgeverss bedoeling omtrent een ander punt als regt moet gelden; het is, wan-
neerr die bepaling voor een bijzonder onderwerp of een bijzonder geval iets bij-
zonderss vaststelt, dat het van andere onderscheidt en bij uitzondering daarvoor 
geldenn zal. (Diephuis 1869:115)54 

Dee expliciet in de wet geformuleerde regel wordt hier als een regel beschouwd 
diee een uitzonderingsgeval regelt. Daardoor kan uit deze regel een impliciete, 
algemenee regel worden afgeleid, die geacht wordt ten grondslag te liggen aan de 
explicietee regel.55 De afgeleide regel kent aan de gevallen die tegengesteld zijn 

54.. Zie ook Van Bemmelen (1891:17-18). Helaas geeft Diephuis noch Van Bemmelen een 
voorbeeld. . 

55.. De regel wordt dus geïnterpreteerd als een uitzondering op een impliciete regel. Het gaat 
derhalvee om een ander soort regel dan de in hoofdstuk 2 besproken regels die een uitzon-
deringg op een bestaande regel regelen en die daarom strikt geïnterpreteerd moeten wor-
den.. Een strikte interpretatie van een regel is namelijk iets anders dan regelomkering (zie 
hieroverr de paragrafen 3.7,2 en 4.4.1). Ook door de vijftiende-eeuwer Nicolaas Everaerts 
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aann de rechtsfeitomschrijving van de oorspronkelijke regel het tegengestelde 

rechtsgevolgg toe. De nieuwe regel is een 'omkering' van de uitzonderingsregel 

enn wordt ook wel een 'negatieve regeling' genoemd (Meier Hayoz 1951:37, 157). 

Di tt gebruik van a contrario-argumentatie verklaart de Duitse benaming van dit 

argumentatietypee — Umkehrschlufi' — en de Latijnse phrases Exceptio firmat regulam 

contrariamcontrariam (de uitzondering bevestigt de tegengestelde regel) en Exceptio firmat 

regulamregulam in casibus non exceptis (de uitzondering bevestigt de regel in de niet-

uitgezonderdee gevallen) (Berriat Saint-Prix 1880:45, Kitzler 1986:99). 

Di tt type a contrario-argumentatie wordt al in middeleeuwse handboeken 

voorr het juridische onderwijs genoemd als één van de modi arguendi: argumenten 

diee kunnen dienen om een juridische interpretatie te verdedigen (Vervaart 

1994:50).. Deze argumenten vormen de weerslag van de aan het eind van de 12e 

eeuww in het Latijn vertaalde Aristotelische logica. Het argument a contrario sensu 

heett zulke argumentatie in die handboeken: het argument vanuit de tegenover-

gesteldee betekenis.56 Uitgangpunt bij de toepassing van dit argument is dat het 

concretee geval niet in de regel is genoemd. Vervolgens doet de vraag zich voor 

off  dit betekent dat een tegengestelde behandeling van dit geval gerechtvaardigd 

is.. De middeleeuwse Nicolaas Everaerts noemt een voorbeeld dat afkomstig is 

uitt de Codex.57 In het voorbeeld gaat het om de regel die luidt dat bijeenkom-

stenn die buiten de kerk niet zijn toegestaan, ook in de kerk niet zijn toegestaan. 

D ee vraag die zich nu kan voordoen is of bijeenkomsten die wél buiten de kerk 

zijnn toegestaan, ook in de kerk mogen plaatsvinden (Vervaart 1994:53).58 Wan-

neerr deze vraag positief wordt beantwoord, redeneert men a contrario. 

Eenn bekend, moderner voorbeeld is de a contrario-argumentatie op grond 

vann artikel 1843 BW (oud).59 Di t artikel regelde dat de lasthebber die behoorlijk 

wordenn a contrario-argumentatie en de uitzondering op de regel als aparte argumentatie-
wijzenn onderscheiden (Vervaart 1994:104). 

56.. Zie voor deze terminologie ook Berriat Saint-Prix (1880:44). Fikentscher (1975:546) stelt 
vastt dat deze terminologie in de Franse rechtstheorie vaak wordt gebruikt ter aanduiding 
vann a contrario-argumentatie. 

57.. De Codex is het wetboek van keizer Justirianus, dat in de elfde eeuw in Italië werd ont-
dektt en samen met andere ontdekte Romeinse rechtsteksten de basis vormde voor de 
ontwikkelingg van het juridische gedachtegoed in de middeleeuwen (Vervaart 1994:46). 

58.. Dit is niet wat er in de tekst van Vervaart staat, maar waarschijnlijk bevat deze een fout. 
Daarr wordt namelijk de vraag gesteld wat op grond van de bestaande regel geconcludeerd 
magg worden over bijeenkomsten die niet buiten de kerk zijn toegestaan. De rechtsvraag 
heeftt dus betrekking op het geval dat juist in de bestaande regel wordt genoemd. Ik ga er-
vann uit dat 'niet' hier onbedoeld staat. 

59.. Zie over dit voorbeeld Nieuwenhuis (1976:506) en Henket (1992:156). 
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kenniss heeft gegeven van zijn volmacht, niet aansprakelijk is voor de overschrij-

dingg ervan:60 

Dee lasthebber die aan dengenen met wien hij in die hoedanigheid handelt be-

hoorlijkk kennis gegeven heeft van zijne volmagt, is niet aansprakelijk ten aan-

zienn van hetgeen boven zijnen last geschied is, ten ware hij zich daartoe per-

soonlijkk had verbonden. 

Ookk hier geldt weer dat de rechtsvraag die zich voordoet betrekking heeft op de 

vraagg wat deze regel zegt over het niet-geregelde geval, het geval waarin de last-

hebberr niet behoorlijk kennis heeft gegeven. Wordt er gebruik gemaakt van a 

contrario-argumentatie,, dan wordt uit dit artikel de algemene regel afgeleid dat 

dee lasthebber die niet behoorlijk kennis heeft gegeven van zijn volmacht (het 

tegengesteldee geval), wel aansprakelijk is voor de overschrijding ervan (het tegen-

gesteldee rechtsgevolg). 

D ee 'nieuwe' algemene regel die met klassieke a contrario-argumentatie wordt 

afgeleid,, wordt geacht besloten te liggen in de a contrario geïnterpreteerde regel 

(Landd 1910:25, Telders 1934:213, Schreiber 1962:51, Nieuwenhuis 1976:507, 

Canariss 1983:51). Omker ing van de regel maakt een verborgen regeling zicht-

baarr voor het op het eerste gezicht niet-geregelde geval: dit geval blijk t bij nader 

inzienn wél geregeld te zijn. In Asser-Scholten-Bregstein (1954:55) is dit van arti-

kell  1843 BW (oud) vastgesteld: 

Artikell  1843 B.W. bevat deze regel (slechts) indirect. (...) Het voorschrift 

maaktt een uitzondering op een onderstelde, maar niet uitgesproken regel, dat 

nl.. als de kennisgeving van de volmacht niét heeft plaats gehad, de aansprake-

lijkheidd wél bestaat voor overschrijding van de fastgeving. Het argumentum a 

contrarioo gaat hier zonder twijfel op. 

I nn de rechtspraak is artikel 1843 (oud) ook op die manier geïnterpreteerd, zoals 

blijk tt uit HR 4 april 1913, N] 1913, p. 679: 

(...)) uit de bepaling, dat de lasthebber, die behoorlijk kennis geeft van zijne vol-

macht,, in het algemeen niet aansprakelijk is ten aanzien van hetgeen boven 

zijnee last is geschied, (...) valt af te leiden, dat de lasthebber die die kennisge-

vingg niet doet, voor dat meerdere ur/aansprakelijk is (...). 

60.. Een lasthebber is iemand in opdracht van de lastgever een bepaalde handeling verricht. 
Eenn lasthebber kan bijvoorbeeld een feestzaal en catering regelen voor de promovendus. 
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Hett geconcludeerde rechtsgevolg dat een bepaalde lasthebber die niet behoorlijk 

kenniss heeft gegeven van zijn volmacht, aansprakelijk is voor de ontstane scha-

de,, is dus gebaseerd op artikel 1843 (oud). 

Hoewell  bij de meeste auteurs alleen uit de voorbeelden blijkt dat het niet- en het 
well  geregelde geval tegengesteld zijn aan elkaar, wordt dit door Van Hoecke 
(1979:177)) expliciet gezegd: 'Essentieel voor de eigenlijke a contrario-redenering 
iss dat het om een aan de wel voorziene situatie(s) tegengesteld geval' gaat. Het 
niet-- en het wel geregelde geval moeten zelfs contradictoir tegengesteld zijn, net 
zoalss het rechtsgevolg uit de oorspronkelijke regel en dat uit de afgeleide regel 
(Vann Hoecke 1979:179). Ter illustratie zegt hij dat uit de regel dat dieven moe-
tenn worden gestraft, niet a contrario mag worden afgeleid dat alle eerlijke men-
senn recht hebben op een beloning. Anderen noemen de eis van contradictoire 
tegenstellingenn niet en noemen het niet-geregelde geval 'een ander punt' (Diep-
huiss 1869:115), 'het daarnaast liggende geval' (Land 1910:24-25), 'wat buiten de 
feitenn ligt' (Scholten 1974:69) en 'een tweede geval' (Canaris 1983:44). 

Watt is een contradictoire tegenstelling in het recht? En kan er, zoals Van 
Hoeckee beweert, alleen van regelomkering worden gesproken als het niet- en het 
well  geregelde geval contradictoir tegengesteld zijn? Ik zal beginnen met de eer-
stee vraag. Een lasthebber die wel en een lasthebber die niet voldoende kennis 
heeftt gegeven zijn duidelijk contradictoir tegengesteld, evenals een bijeenkomst 
diee niet en een bijeenkomst die wel buiten de kerk is toegestaan. In beide geval-
lenn is er immers geen derde mogelijkheid. Contradictoire tegenstellingen hoeven 
echterr niet altijd in wel/niet-formuleringen te zijn gegoten, het kan ook om ge-
vallenn gaan die in eerste instantie eerder de indruk van een analoge relatie wek-
ken.. Mannen en vrouwen kunnen ook een contradictoire tegenstelling vormen. 
Belangrijkk voor een contradictoire tegenstelling is dat in juridisch opzicht de in 
dee regel genoemde klasse van gevallen en de klasse van gevallen waartoe het 
concretee geval behoort de enige twee mogelijke klassen van gevallen zijn die 
zichh ten opzichte van de regel kunnen voordoen én dat deze twee klassen elkaar 
uitsluiten.. Zoiets kan alleen het geval zijn wanneer de regel een tweeledig poten-
tieell  toepassingsbereik bezit van mogelijke klassen van gevallen die zich met 
betrekkingg tot de regel kunnen voordoen.61 Een regel die voor vrouwen geldt, 
bevatt zo'n tweeledig potentieel toepassingsbereik, omdat hij behalve voor vrou-
wenn alleen nog voor mannen kan gelden. Natuurlijk kan zich de rechtsvraag 
voordoenn of een als vrouw verklede man of een als man verklede vrouw onder 

61.. Overigens is het niet zo dat regels met een tweeledig toepassingsbereik altijd omgekeerd 
mogenn worden. Zie hierover de paragrafen 3.7.1 en 4.4.1. 
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dee regel valt, of een transseksueel, maar dat zijn interpretatie- of classificatie vra-
genn ten opzichte van de twee mogelijke klassen waarop de regel betrekking kan 
hebben.. Een mogelijke omkering van de regel doet geen uitspraak over zo'n 
rechtsvraag.. Wanneer is besloten of een regel mag worden omgekeerd en er dus 
tweee regels zijn — één voor mannen en één voor vrouwen — kan vervolgens 
wordenn bepaald of een concreet geval, zoals de als vrouw verklede man, onder 
dee ene of onder de andere regel valt. 

Nuu de tweede vraag: is het voor de karakterisering van een bepaalde rege-
lomkeringg als a contrario-argumentatie noodzakelijk dat het concrete geval en de 
inn de regel genoemde klasse(n) van gevallen een contradictoire tegenstelling re-
presenteren?? Zoals gezegd vindt Van Hoecke (1979:177) van wel; hij maakt zelfs 
eenn expliciet onderscheid tussen a contrario-argumentatie en argumentatie die 
daaropp lijkt , maar waarbij het niet-geregelde geval niet tegengesteld is aan de wel 
geregeldee gevallen, maar gewoon een niet-genoemd geval is. Hij noemt dit ar-
gumentt expressio unius est exclusio alterius — 'door bepaalde elementen uitdrukkelijk 
tee voorzien worden de andere elementen uitgesloten' — een argument dat vol-
genss hem in de praktijk ook wel als 'a contrario-redenering' wordt aangeduid. 
Hett voorbeeld dat hij van dit argument geeft, heeft betrekking op de regel die 
bepaaltt dat een voogd de goederen van een minderjarige niet mag verkopen, 
nochh in huur mag nemen en dat hij ook niet de overdracht mag aannemen van 
enigg recht of enige schuldvordering ten laste van zijn pupil. Met het argument 
expressioexpressio unius est exclusio alterius wordt uit dit argument afgeleid dat de voogd alle 
anderee overeenkomsten met zijn pupil wel mag aangaan. Volgens Van Hoecke is 
hierr geen sprake van a contrario-argumentatie, omdat het niet om een tegenge-
steldd geval betreft, maar om de 'loutere niet vermelding van een bepaald geval'. 

Mijnss inziens is er in dit voorbeeld van Van Hoecke gewoon sprake van a 
contrario-argumentatie:: er wordt een regel omgekeerd. De omkering bestaat uit 
dee tegengestelde behandeling van de wel en de niet in de regel genoemde typen 
overeenkomsten,, dus uit de tegenstelling tussen de rechtsfeitomschrijving en 
alless wat daarbuiten valt. Omdat de regel geen tweeledig toepassingsbereik heeft, 
iss het misschien vreemd om een bepaald type overeenkomst dat niet in de regel 
iss genoemd als contradictoir tegengesteld aan de overeenkomsten die wel zijn 
genoemdd te beschouwen. Mijns inziens heeft de eis van contradictoiriteit echter 
geenn betrekking op de tegenstelling tussen het concrete geval en de in de regel ge-
noemdee klasse(n) van gevallen, maar wel op de klasse(n) van gevallen die wel en 
dee klasse(n) van gevallen die niet in de regel genoemd zijn. Deze tegenstelling is 
altijdd voorondersteld als een regel wordt omgekeerd, ook al wordt een regel 
voorr een concreet geval omgekeerd. Degene die een regel omkeert, vooronderstelt 
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immerss dat het concrete geval tot de klasse van gevallen behoort die tegen-
gesteldd is aan de klasse(n) van gevallen uit de regel. Dit kan worden gedemon-
streerdd aan de hand van het voorbeeld van de tongpiercing, dat in de inleiding 
werdd beschreven. Door uit de regel die het dragen van een sieraad aan of op het 
hoofdd verbiedt af te leiden dat het dragen van een sieraad in het hoofd is toege-
staan,, vooronderstelt de soldaat met de tongpiercing dat het verbod alleen betrek-
kingg heeft op gevallen die onder de klassen op of aan het hoofd vallen, en dat 
voorr de gevallen die tot de niet-genoemde — en in dat opzicht tegengestelde — 
klassee van gevallen behoren, het verbod niet geldt. Hoewel de tegenstelling 'in 
hett hoofd' op het eerste gezicht dus contrair lijk t te zijn met 'op en aan het 
hoofd',, is er op een dieper niveau sprake van de contradictoire tegenstelling 'op 
enn aan het hoofd' en 'niet op en aan het hoofd'. 

Regelss die een onoverzichtelijk toepassingsbereik hebben, kunnen mijns 
inzienss dus evengoed worden omgekeerd. Dat neemt echter niet weg dat een a 
contrario-redeneringg die op een regel met een tweeledig toepassingsbereik is 
gebaseerd,, misschien eerder deugdelijk is dan een regel die dat niet is. Bij regels 
mett een onoverzichtelijk toepassingsbereik is het van tevoren niet duidelijk wel-
kee niet-geregelde klasse(n) van gevallen zich allemaal met betrekking tot de regel 
kunnenn voordoen. Wanneer een regel een tweeledig potentieel toepassingsbereik 
bezit,, dan zijn de consequenties van regelomkering gemakkelijker te beoordelen, 
simpelwegg omdat de klasse van het niet-geregelde geval bekend is, al valt ook bij 
ditt type regels niet te overzien welke interpretatie- of kwalificatiekwesties zich 
tenn opzichte van de oorspronkelijke en de a contrario afgeleide regel kunnen 
voordoen.. Toch valt bij regels met een tweeledig toepas singbereik meer te voor-
zienn dan bij regels met een onoverzichtelijk toepassingsbereik. Een betere eis 
voorr a contrario-argumentatie dan die van contradictoiriteit is daarom misschien 
dee eis van voorzienbaarheid van de consequenties van regelomkering. Deze eis 
heeftt echter geen betrekking op de definiëring van a contrario-argumentatie, 
maarr op de deugdelijkheid van deze argumentatie. Het gaat te ver om regelom-
keringenn die niet op een regel met een tweeledig toepassingsbereik berusten, 
geenn a contrario-argumentatie te noemen. Het is wel a contrario-argumentatie, 
maarr deze is misschien minder aanvaardbaar. 

3.33 Sub argumentatie bij  regelomkering 

Inn de literatuur is men het erover eens dat een rechtsregel niet zomaar mag wor-
denn omgekeerd: niet elke regel bevat zomaar een impliciete regel voor de tegen-
gesteldee gevallen. Van Bemmelen (1891:17-18) is hierover duidelijk: 



56 6 HoofdstukHoofdstuk 3 

Uitt een positiven of negativen regel, voor een door de wet omschreven geval 

gesteld,, mag niet het gevolg worden getrokken, dat nu ook steeds de tegen-

overgesteldee regel voor het tegenovergestelde geval moet gelden.62 

Volgenss Diephuis (1869:115) mag een regel alleen a contrario worden toegepast 

wanneerr mag worden aangenomen dat de wetgever de desbetreffende regel als 

eenn uitzonderingsregel heeft bedoeld. Ook Schneider (1965:178-179) en Van 

Hoeckee (1979:177) noemen de bedoeling van de wetgever bepalend voor de 

omkeringg van de regel: volgens hen ligt aan a contrario-argumentatie het opzet-

telijkee zwijgen van de wetgever over de niet-geregelde gevallen ten grondslag 

(ziee ook Fikentscher 1975:546).63 

Hett is natuurlijk de vraag wanneer ervan mag worden uitgegaan dat de wet-

geverr een bedoeling heeft gehad met zijn zwijgen. Schneider (1965:178) consta-

teertt dan ook dat klassieke a contrario-argumentatie een petitio principü oplevert 

wanneerr het feitelijke zwijgen van de wet over het concrete geval bij voorbaat 

wordtt beschouwd als een door de wetgever beredeneerd zwijgen. Daarvan lijk t 

sprakee te zijn in een uitspraak van het Belgische Hof van Cassatie, die als voor-

beeldd wordt aangehaald door Van Hoecke (1979:177): 

Datt het immers niet denkbaar is dat de wetgever de voorwaarde heeft bepaald 

waaraann de door hem ingestelde beperking was onderworpen, indien hij het-

zelfdee had willen doen gelden voor de gevallen, die deze zelfde voorwaarde niet 

vervullen. . 

62,, Zie in gelijke zin Land (1910:25): 'Het ligt (...) voor de hand dat deze redenering alleen 
dann mag gelden, wanneer men kan aannemen, dat de wetgever bij het spreken over het 
eenee geval ook aan dat andere heeft gedacht en verder dat hij daarover anders heeft ge-
dacht'.. Zie ook Diephuis (1869:115): '(...) men zal in het algemeen vooral in de gevolg-
trekkingg bij tegenstelling zeer voorzichtig moeten zijn. Die van ene zaak iets zegt, zegt het 
niett van een andere, maar geeft daardoor nog niet te kennen, dat hiervoor het tegendeel, 
althanss niet hetzelfde geldt (...); daartoe moet blijken, dat hij voor dat geval iets bijzon-
derss heeft willen zeggen, dat voor andere niet gelden zal'. Opzoomer (1849a:729) licht de-
zee stelling met een voorbeeld toe: 'Als ik zeg: Geen vader mag zijn kind mishandelen, 
volgtt dan daaruit, dat de moeder het wel mag doen? Het zou er alleen dan uit volgen, als 
ikk ook aan de moeder had gedacht en ook omtrent haar eene uitspraak had willen doen. 
Dee regel moet aldus worden beperkt: qui de uno dicit, de altero, de quo etiam statusre voluit 
[waaroverr hij ook wilde bepalen, HJ], negat.' 

63.. Ook aan het in paragraaf 2.7 behandelde e silentio-argument ligt het opzettelijke zwijgen 
vann de wet(gever) ten grondslag, maar dan betreft het zwijgen het concrete geval in plaats 
vann alle gevallen die niet in de regel genoemd zijn. Bovendien wordt bij e silenüo-
argumentatiee aan het zwijgen niet de conclusie verbonden dat voor het concrete geval het 
tegengesteldee rechtsgevolg geldt, maar slechts dat de regel niet van toepassing is. 
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Mett dit argument wordt eigenlijk niets anders gezegd dan dat de wetgever in de 
onderhavigee regel precies heeft uitgedrukt wat hij wilde regelen en dat daarom 
dee in de regel genoemde beperking niet geldt voor de gevallen die niet in de re-
gell  genoemd zijn.64 Omdat de volkomenheid van de wet echter een aanname is 
waarinn niemand gelooft, heeft deze argumentatie alle schijn van een cirkelrede-
nering. . 

Vann Hoecke (1979:180) gaat er zelf overigens niet van uit dat deze a contra-
rio-argumentatiee van het Belgische Hof van Cassatie op een aanname van een 
volledigee wet is gebaseerd. Volgens hem is de a contrario-argumentatie hier mo-
gelijkk op grond van kennis van de procedureregels in verband met de bevoegd-
heid.. Een eerste argumentatietype waarmee klassieke contrario-argumentatie kan 
wordenn gemotiveerd betreft dus een verwijzing naar de plaats die de regel in-
neemtt of de rol die deze vervult tussen de andere regels van de desbetreffende 
wet:: het systematische argument. Van Hoecke verwijst dan ook naar a contrario-
argumentatiee als systematische interpretatie.65 Ook volgens Diephuis (1869:115), 
Berriatt Saint-Prix (1880:41) en Telders (1934:213) kan voor regelomkering een 
beroepp op het systematische argument worden gedaan, namelijk wanneer ermee 
wordtt betoogd dat uit het systeem van de wet blijkt dat de ter discussie staande 
regell  anders overbodig is. De deugdelijkheid van deze motivering is volgens Diep-
huiss afhankelijk van de vraag of er aanleiding is om aan te nemen dat de wet op 
ditt punt onzorgvuldig is geformuleerd of een fout bevat: '(...) wanneer de gebe-
zigdee uitdrukking anders doelloos en ongepast zou zijn, terwijl er geen aanlei-
dingg is om aan te nemen dat de gedachte van de wetgever gebrekkig en onjuist is 
uitgesproken'.. Voor Van Hoecke is een beroep op het systematische argument 
echterr nooit doorslaggevend wanneer dit beroep ter ondersteuning van klassieke 
aa contrario-argumentatie dient. De deugdelijkheid van a contrario-argumentatie 
zall  uiteindelijk moeten worden getoetst aan de ratio van de geïnterpreteerde 
rechtsregel,, waarbij bovendien ook de ratio van de andere bij de interpretatie 
betrokkenn regels binnen het rechtssysteem in de beschouwing moet worden 
genomen. . 

64.. De aangehaalde argumentatie is een motivering bij de uitspraak: 'Dat (...) uit de beperking 
inn deze laatste bepaling (...) namelijk dat, opdat sommige uitkeringen tot onderhoud in 
verbandd met een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed aan 
dee bevoegdheid van de vrederechter worden onttrokken, het nodig is dat over die rechts-
vorderingg geen uitspraak is geveld bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing, a con-
trarioo dient te worden afgeleid dat voor die waarin een eindbeslissing is gewezen, het be-
ginsell  van de bevoegdheid van de vrederechter opnieuw toepassing vindt' (Van Hoecke 
1979:177). . 

65.. Zie ook Vranken (1995:76) - '(...) redeneervormen als analogie en a contrario zijn geba-
seerdd op de gedachte van samenhang' - en Snijders (1978:50). 
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Eenn beroep op de ratio van de regel (het teleologische argument) is dus een 
tweedee manier waarop klassieke a contrario-argumentatie kan worden gemoti-
veerdd (zie ook Klug 1982:137, Canaris 1983:45 en Bydlinski 1991:477). Deze 
motiveringg wordt al in de middeleeuwse behandeling van het argument a contra-

riorio  sensu genoemd. Om te kunnen bepalen of op grond van de regel dat bijeen-
komstenn die buiten de kerk niet zijn toegestaan ook in de kerk verboden zijn, 
geconcludeerdd mag worden dat bijeenkomsten die buiten de kerk wél zijn toege-
staann óók in de kerk zijn toegestaan, moet men volgens de middeleeuwse com-
mentarenn de causa (de oorzaak) van de regel kennen, want anders zou de gevolg-
trekkingg wel eens niet kunnen opgaan (Vervaart 1994:53-54). Canaris (1983:45) 
spreektt in verband met teleologische bewijsvoering over ge vals vergelijking. Ook 
Nieuwenhuiss (1976:506) stelt in het kader van de a contrario-interpretatie van 
artikell  1843 BW (oud) dat a contrario-argumentatie berust op relevante verschil-
lenn tussen het niet- en het wel geregelde geval: '(...) hij (de jurist) [acht] het ver-
schill  tussen behoorlijke en niet-behoorlijke informatie omtrent de volmacht in 
ditt opzicht zozeer relevant dat dit moet leiden tot een verschil in rechtsgevolg 
(...)'.. Net als de auteurs die moderne a contrario-argumentatie beschrijven, 
noemtt hij als criterium voor gev als vergelijking het teleologische argument: of er 
sprakee is van relevante verschillen tussen de tegengestelde klassen van gevallen 
wordtt bepaald in het licht van het doel van de regel. 

Eenn derde mogelijke subargumentatie bij klassieke a contrario-argumentatie 
iss een beroep op het taalkundige, ofwel grammaticale argument - het argument 
waarbijj  een beroep wordt gedaan op de formulering van de regel. De duidelijk-
stee aanwijzing dat de regel als een uitzondering op een algemene, impliciete regel 
moett worden geïnterpreteerd is immers dat de regel uitsluitende woorden als 
'alleen'' of 'slechts' bevat (Klug 1982:137, Alexy 1989:280).66 Klug (1982:137) 
noemtt ook de negatief geformuleerde regel als aanwijzing voor klassieke a con-
trario-argumentatie.677 In de regel die de aansprakelijkheid van de lasthebber re-
geltt gaat het ook om zo'n regel, omdat er een ontkenning in het rechtsgevolg zit 
(niett aansprakelijk zijn voor de overschrijding van de volmacht). In de regel die 
luidtt dat bijeenkomsten die buiten de kerk niet zijn toegestaan, ook binnen de 

66.. Vanwege de toelaatbaarheid van a contrario-argumentie als de regel dergelijke beperkende 
uitdrukkingenn bevat, heet dit type argumentatie volgens Klug (1982:143) ook wel Eng-
schlufi.schlufi. Volgens Perelman (1979:83), die een modern a contrario-concept hanteert, is er in 
zo'nn geval juist geen sprake van a contrario-argumentatie maar van een letterlijke interpre-
tatie.. Overigens moeten voor regelomkering formuleringen als 'alleen' en dergelijke wel in 
dee rechtsfeitomschrijving van de regel staan; staan ze in het rechtsgevolg, dan leidt dat 
niett tot omkering. 

67.. Klug verwijst hier naar Fabreguettes (1914:375-376). 
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kerkk niet zijn toegestaan, zit er zowel in de rechtsfeitomschrijving als in de 

rechtsgevolgbepalingg een negatie. De expliciete ontkenning vooronderstelt ken-

nelijkk een positieve norm.68 

Dee hier genoemde interpretatieve argumenten worden regelmatig genoemd als 
mogelijkee motivering van de interpretatie van de regel als uitzonderingsregel op 
eenn impliciete regel, dus ter ondersteuning van klassieke a contrario-
argumentatie.. Nergens wordt echter expliciet gesteld dat dit de enige mogelijk-
hedenn zijn. Volgens Alexy (1989:280) kunnen zelfs alle juridische argumenten als 
ondersteuningg dienen. Het valt op dat - afgezien van Alexy - alle auteurs een 
beroepp doen op de wil van de wetgever: deze heeft de impliciete regel beoogd. 
Mijnss inziens is het daarom vreemd dat een verwijzing naar het wetshistorische 
argumentt nooit expliciet als mogelijke argumentatiewijze wordt genoemd. Ove-
rigenss is het de vraag of per se de wil van de wetgever aan regelomkering ten 
grondslagg moet liggen en of bijvoorbeeld niet ook een beroep op andere inter-
pretatievee argumenten, zoals een beroep op gevolgen, als ondersteuning zouden 
kunnenn dienen. Alexy gaat er kennelijk van uit dat dit wel kan. 

3.44 Klassieke versus moderne a contrario-argumentatie 

Watt zijn de precieze verschillen tussen klassieke en moderne a contrario-
argumentatie?? Een eerste belangrijk verschil is dat moderne a contrario-
argumentatiee gericht is op een beslissing voor het concrete geval, terwijl de beslis-
singg bij klassieke a contrario-argumentatie betrekking heeft op alk niet-genoemde 

gevallen.gevallen. Dat betekent dat de argumentatie die ter ondersteuning van moderne a 
contrario-argumentatiee wordt aangevoerd iets zegt over de betekenis van de re-
gell  in het licht van dit ene geval: de argumenten ondersteunen de beslissing over 
dee niet-toepasselijkheid van de regel in casu. Bij klassieke a contrario-
argumentatiee gaat het daarentegen om de betekenis van de regel in het algemeen, 

namelijkk om de betekenis van de regel voor zowel de de klasse(n) van gevallen 
diee wel wel als de klasse(n) die niet-geregeld zijn. 

Eenn tweede verschil, dat uit het eerste voorvloeit, is dat alleen moderne a 
contrario-argumentatiee automatisch de tegenhanger van analogie-argumentatie is 
Piephuiss 1869:115, Schneider 1965:180, Klug 1982:144, Canaris 1983:48).69 Als 

68.. Vergelijk wat Houtlosser (1995:81) zegt over een negatief standpunt: '( ) het naar voren 
brengenn van een negatief standpunt is een reactieve handeling waarin de spreker iets an-
nuleert'. . 

69.. Zie Schneider (1965:180): 'Est ist daher nicht richtig, das argumentum e contrario ledig-
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klassiekee a contrario-argumentatie tegenhanger van analogie-argumentatie zou 
zijn,, dan zou altijd als een regel niet analoog wordt toegepast op een bepaald 
geval,, automatisch worden geconcludeerd dat aan de ter discussie staande regel 
eenn impliciete regel ten grondslag ligt die aan de niet-genoemde klasse(n) van 
gevallenn het tegengestelde rechtsgevolg toekent. Dat is natuurlijk niet zo: de be-
slissingg om een regel niet analoog toe te passen, is alleen een beslissing voor het 
concretee geval, moderne a contrario-argumentatie dus, en heeft geen verdere 
(klassieke)) implicaties. Dus: 'Het kan intusschen zijn, dat iets niet bepaald is 
doorr de wet, en hieruit ook noch bij analogie, noch bij tegenstelling een regel 
daarvoorr kan worden afgeleid (...)' (Diephuis 1869:115-116). 

Eenn derde verschil tussen klassieke en moderne a contrario-argumentatie 
betreftt de functie die a contrario-argumentatie heeft ten opzichte van een leemte 
inn de wet. Met klassieke a contrario-argumentatie wordt een leemte opgeheven; 
err volgt immers een conclusie over hoe de niet in de regel genoemde gevallen 
behandeldd moeten worden.70 Via de impliciete regel die in de regel besloten ligt, 
vormtt de regel zelf de grondslag voor deze verschillende behandeling. Door 
sommigenn wordt daarom ook wel gezegd dat omkering van de regel duidelijk 
maaktt dat er helemaal geen leemte was (Meier Hayoz 1951:70, 157, Canaris 
1983:45).. Anders dan de auteurs die in hoofdstuk 2 zijn besproken, hanteren 
dezee auteurs een niet-neutrale definitie van leemte. Of er sprake is van een leem-
tee wordt volgens hen niet alleen op semantische gronden vastgesteld; ook speelt 
eenn rol of de wetgever een bedoeling heeft gehad met het niet noemen van het 
concretee geval. Alleen als hij er geen bedoeling mee had, is er volgens deze 

lichh als Kehrseite des Analogieschlusses zu bezeichnen' en Klug (1982:144): ) es [i st] 
denkbar,, da(3 sowohl der Umkehrschlu(3 (...) als auch der Analogieschlup (...) unzulassig 
ist'.. Zie bij Canaris noot 129 (p. 48) voor een bespreking van auteurs die dit erkennen en 
auteurss die dit over het hoofd zien. De kritiek van Rombach (1963:31) op Klug, die Klugs 
beweringg dat er soms noch a contrario- noch analogie-argumentatie mogelijk is verwerpe-
lij kk vindt — 'want het gevolg ware dat de rechter geen uitspraak zou kunnen doen' — berust 
dann ook op een miskenning van het type a contrario-argumentatie waarover Klug spreekt. 

70.. Overigens kan a contrario-argumentatie ook een leemte zichtbaar maken. Larenz 
(1969:368-369)) noemt daarvan een voorbeeld (waaraan Canaris (1983:46) refereert). In dit 
voorbeeldd wordt op grond van a contrario-argumentatie geconcludeerd dat een bepaalde 
handelingg niet tot nietigheid leidt. Omdat niet duidelijk is wat voor rechtsgevolg dan wel 
vann toepassing is, bijvoorbeeld een verplichting tot schadevergoeding, blijf t de leemte be-
staan.. Deze leemte zou door middel van een analogie moeten worden opgelost of door 
anderee overwegingen uit het overeenkomstenrecht. (In dit voorbeeld is sprake van syste-
matischee a contrario-argumentatie. Deze argumentatiewij ze zal worden besproken in pa-
ragraaff  3.7.3.) 
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auteurss sprake van een leemte, dus alleen wanneer de wetgever de feiten bij ver-

gissingg niet heeft genoemd.71 

Hierbovenn zijn de theoretische verschillen tussen klassieke en moderne a con-
trario-argumentatiee genoemd. Of er in een concreet praktijkgeval sprake is van 
klassiekee of van moderne a contrario-argumentatie is vooral te herkennen aan de 
formuleringg waarin de rechter zijn beslissing weergeeft. A contrario-
argumentatiee is klassiek als uit de formulering blijkt dat er een regel wordt afge-
leid.. In een uitspraak van een rechter is het van belang of deze de omgekeerde 
regell  als grondslag van zijn beslissing aanvoert. Een formulering als 'uit artikel X 
kann worden afgeleid dat ...' of 'uit artikel X volgt dat ...' wijst bijvoorbeeld op 
klassiekee a contrario-argumentatie. Wanneer de rechter echter spreekt van het 
'niett toepasselijk zijn' van de regel, of van het 'zich niet uitstrekken van de regel' 
tott het concrete geval, en op grond daarvan concludeert tot 'geen grondslag 
voorr de vordering', dan is er sprake van moderne a contrario-argumentatie. 

Daarnaastt is het voor een antwoord op de vraag of er van klassieke of van 
modernee a contrario-argumentatie sprake is, vooral van belang of de motivering 
betrekkingg heeft op het concrete geval of op de afleiding van de impliciete regel. 
Inn een voorbeeld uit Kloosterhuis' dissertatie over analogie-argumentatie 
(Kloosterhuiss 2002:196-197) moet de rechter bijvoorbeeld beslissen over een 
vorderingg van Rheinland Verzekeringen, gegrond op artikel 6:166 BW. Dit arti-
kell  regelt de aansprakelijkheid van personen die in groepsverband schade hebben 
veroorzaakt.. Rheinland acht dit artikel analoog van toepassing op twee honden, 

diee rondjes renden in het park en daarbij de val van een fietser hebben veroor-
zaakt.. De rechtbank oordeelt echter dat de regel niet van toepassing is op hon-
denn en baseert deze beslissing op de argumentatie dat honden niet voldoen aan 
dee voorwaarden van de regel, omdat ze niet onrechtmatig kunnen handelen, 
omdatt het niet aannemelijk is dat honden elkaar van gedragingen zouden kun-
nenn weerhouden en omdat het niet voorstelbaar is dat honden het voor de toe-
passingg van deze bepaling noodzakelijke normbesef zou kunnen worden bijge-
brachtt (Rechtbank Amsterdam 31 mei 1995, NJ 1996, 172). De rechtbank past 
dee regel dus niet analoog toe. Als de rechter klassiek had geargumenteerd, zou 
hijj  in artikel 6:166 BW, dat alleen over personen spreekt, de impliciete regel 
hebbenn gelezen dat niet-personen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden 

71,, Voor het zwijgen dat wel opzettelijk is, wordt in de literatuur de terminologie 'gekwalifi-
ceerdd zwijgen' van de wetgever gebruikt (zie o.a. Meier Hayoz 1951:70 en Canaris 
1983:51). . 
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voorr onrechtmatige daad in groepsverband en had hij een motivering voor deze 
implicietee regel moeten geven. 

Dezee paragraaf samenvattend, kan gezegd worden dat de verschillen tussen klas-
siekee en moderne a contrario-argumentatie groot genoeg zijn om een conceptu-
eell  onderscheid te rechtvaardigen. Dat roept de vraag op hoe het mogelijk is dat 
tweee zulke verschillende argumentatiewijzen met dezelfde terminologie worden 
aangeduid.. Met andere woorden: hoe kan het naast elkaar bestaan van twee fun-
damenteell  verschillende invullingen van a contrario-argumentatie worden ver-
klaard?? In de volgende paragraaf zal ik een mogelijk antwoord op deze vraag 
formuleren. . 

3.55 Verklarin g voor  twee typen a contrario-argumentatie 

Inn hoofdstuk 2 heb ik bij de bespreking van e silentio-argumentatie (noot 51) 
vooruitt verwezen naar de hypothese die in dit hoofdstuk zou worden geopperd 
alss mogelijke verklaring voor het naast elkaar bestaan van twee typen a contra-
rio-argumentatie.. Een verklaring is gewenst, omdat het vreemd is dat twee heel 
verschillendee argumentaties met dezelfde term worden aangeduid. Mij n hypo-
thesee is dat vanwege de grote gelijkenis tussen e silentio- en klassieke a contra-
rio-argumentatiee deze twee ooit met elkaar zijn verward doordat ze voor dezelf-
dee argumentatiewij ze zijn aangezien. Moderne a contrario-argumentatie heeft 
zichh vervolgens onder de naam 'a contrario-argumentatie' uit e silentio-
argumentatiee verder ontwikkeld. Hierdoor kan worden verklaard dat de term 'a 
contrario-argumentatie'' in de literatuur voor twee verschillende argumentaties 
wordtt gebruikt. 

Waaromm lijken e silentio-argumentatie en klassieke a contrario-argumentatie 
zoo op elkaar? Met e silentio-argumentatie wordt uit het zwijgen van de 
wet(gever)) over het concrete geval afgeleid dat het concrete geval dus niet onder 
dee regel valt: 'de regel geldt niet voor het concrete geval, omdat dit geval niet in 
dee regel wordt genoemd'. Dit argument is gebaseerd op de vooronderstelling dat 
dee wet volledig is. De overeenkomsten van dit argumentatietype met klassieke a 
contrario-argumentatiee zijn groot. Niet alleen omdat de regel die met klassieke a 
contrario-argumentatiee wordt afgeleid ook met een bewuste wil van de wetgever 
inn verband wordt gebracht (die heeft immers de tegengestelde regel voor de 
niet-genoemdee gevallen beoogd), maar vooral omdat beide argumentaties vaak 
tott hetzelfde resultaat lijken te leiden. Omdat met e silentio-argumentatie het 
standpuntt wordt verdedigd dat het grammaticale toepassingsbereik van de regel 
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gehandhaafdd blijft , is de regel niet van toepassing. Het resultaat daarvan is dat 
hett beoogde rechtsgevolg uitblijft . Het resultaat van klassieke a contrario-
argumentatiee - het intreden van het tegengestelde rechtsgevolg uit de impliciete 
regell  die met a contrario-argumentatie wordt afgeleid - komt vaak op hetzelfde 
neer.. Toch berusten deze resultaten niet op dezelfde conclusies. Het verschil is 
datt bij klassieke a contrario-argumentatie het tegengestelde rechtsgevolg als con-
clusiee uit de regel zelf voortvloeit Daardoor vormt bij klassieke a contrario-
argumentatiee de omgekeerde regel de grondslag voor de tegengestelde behande-
lingg van de niet-genoemde gevallen. Stel dat een regel een rechtsgevolg heeft op 
grondd waarvan schadevergoeding moet worden betaald. Als er klassiek a contra-
rioo wordt geredeneerd, dan vormt deze regel voor het concrete geval de grond-
slagg voor een recht om geen schadevergoeding te hoeven betalen. Bij het e silentio-

argumentt blijf t het rechtsgevolg achterwege omdat de wettelijke grondslag voor 
eenn bepaalde behandeling van dit geval ontbreekt. Er is géén regel op grond 
waarvann een verplichting tot schadevergoeding kan worden gevorderd. Dat er 
nikss volgt, is dus geen conclusie die uit de e silentio-argumentatie voortvloeit, 
maarr is de praktische consequentie van de juridische eis dat een rechtsgevolg 
alleenn uit een regel voortvloeit. Er hoeft geen schadevergoeding te worden be-
taaldd wanneer een grondslag om wel een schadevergoeding te moeten betalen 
ontbreekt. . 

Dee verschillende conclusies die op grond van beide argumenten worden 
getrokken,, springen pas in het oog wanneer de a contrario- of e silentio-
argumentatiee betrekking heeft op een regel die een negatief geformuleerd 
rechtsgevolgg heeft, zoals artikel 1843 BW (oud). Dit artikel kent aan de lastheb-
berr die voldoende kennis heeft gegeven, het recht toe om niet schadeplichtig te 
zijn.. De impliciete tegengestelde regel die in dit artikel besloten ligt, vormt de 
grondslagg voor de verplichting tot aansprakelijkheid van de lasthebber die niet vol-
doendee kennis gegeven heeft. Wanneer dit artikel daarentegen gewoon niet van 
toepassingg zou zijn, zoals bij e silentio-argumentatie, en er ook geen andere re-
gelss van toepassing zijn, dan zou een grondslag voor het rechtsgevolg uit artikel 
18433 BW (oud), namelijk het recht om niet aansprakelijk te zijn, ontbreken. 
Daaruitt vloeit geen verplichting tot aansprakelijkheid voort. En zolang die er 
niett is, ook niet op grond van een andere regel, is er gewoon geen aansprakelijk-
heid.. Een ander resultaat dus dan op grond van klassieke a contrario-
argumentatiee zou worden verkregen. 

Doordatt de verschillen tussen klassieke a contrario-argumentatie en e silen-
tio-argumentatietio-argumentatie pas bij een nadere theoretische beschouwing opvallen, is het 
mijnss inziens heel goed mogelijk dat deze twee argumentatiewij zen destijds voor 
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hetzelfdee argumentatietype zijn aangezien. Pas later, toen e silentio-argumentatie 
opp zichzelf niet meer als een aanvaardbaar argument werd beschouwd en de 
beslissingg om de regel niet toe te passen beter moest worden gemotiveerd, werd 
ditt echt een ander argumentatietype. Dit andere argumentatietype draagt even-
well  ook de naam a contrario-argumentatie; mijns inziens omdat e silentio-
argumentatiee al sinds lang ook met die term is aangeduid wegens de gelijkstelling 
vann dit argumentatietype met klassieke a contrario-argumentatie (in paragraaf 
3.6,, noot 73 worden auteurs genoemd die de benaming argumentum e silentio ex-
pliciett als synoniem voor a contrario-argumentatie noemen). Moderne a contra-
rio-argumentatiee zou zich dus onder een oneigenlijke naam tot de huidige rede-
neerwijzee hebben kunnen ontwikkelen. 

Wanneerr moderne a contrario-argumentatie wordt verklaard als een argumenta-
tiewijzee die uit e silentio-argumentatie is voortgekomen, kan worden verant-
woordd dat de term 'a contrario' wel betekenis heeft bij klassieke a contrario-
argumentatiee maar niet bij moderne. Letterlijk betekent argumentum a contrario; 

argumentt vanuit het tegengestelde. Bij klassieke a contrario-argumentatie is het 
duidelijkk naar welke tegenstelling deze benaming verwijst. De nieuwe, a contra-
rioo afgeleide regel is tegengesteld aan de oorspronkelijke regel. Omdat het niet-
geregeldee geval tegengesteld is aan de wel geregelde gevallen, moet het tegenge-
steldd behandeld worden. De term 'a contrario' verwijst dus naar het redeneren 
opp grond van tegenstellingen. 

Bijj  moderne a contrario-argumentatie valt moeilijk in te zien op welke 
tegenstellingg de term 'a contrario' precies betrekking heeft. Het gaat bij deze 
argumentatiee om een verzameling argumenten voor het standpunt dat de regel 
niett analoog mag worden toegepast, terwijl er geen duidelijke beperkingen gel-
denn voor het type argumenten dat hierbij gebruikt mag worden. Natuurlijk kan 
geredeneerdd worden dat de term hier slaat op de tegenstelling tussen het niet 
toepasselijkk zijn van de regel voor het concrete geval en het wel toepasselijk zijn 
vann de regel op de gevallen die in de regel genoemd zijn. Ook zou de term 'a 
contrario'' betrekking kunnen hebben op de keuze om de regel niet toe te pas-
sen,, welke keuze tegengesteld is aan de alternatieve keuze om de regel wél toe te 
passen.. De betekenis 'a contrario' wordt dan echter wel erg ruim opgevat: deze 
kann net zo goed betrekking hebben op andere argumentatie waarmee een rechts-
regell  niet wordt toegepast, waardoor bijvoorbeeld ook rechtsverfijning zo kan 
wordenn aangeduid. Bovendien is het vreemd om een naam te baseren op het 
resultaatresultaat van argumentatie (het standpunt dat ermee wordt verdedigd, namelijk 
datt de regel niet van toepassing is), in plaats van aan een specifieke manier van rede-
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nerenneren die tot dat resultaat leidt. Zoals autoriteitsargumentatie de2e naam heeft 

omdatt daarin de deskundigheid van iemand wordt aangehaald als teken van de 

waarheidd of aanvaardbaarheid van het standpunt, zou je ook bij a contrario-

argumentatiee verwachten dat de term a contrario betrekking heeft op datgene 

waaropp een beroep wordt gedaan in de argumentatie. 

3.66 E en onderscheid tussen twee typen in de literatuu r 

I nn de literatuur wordt a contrario-argumentatie veelal niet helder omschreven. 

Veell  omschrijvingen van a contrario-argumentatie zijn algemeen, ambigu of be-

staann uit vermengingen van klassieke, moderne en e silentio-elementen. Zo 

spreektt Esser (1949:181) over het opzettelijke zwijgen van de wetgever over het 

concretee geval (e silentio), baseert hij de conclusie dat het concrete geval anders 

moett worden behandeld dan de gevallen uit de regel op grond van de gevolg-

trekkingg dat al het niet genoemde anders behandeld moet worden (klassiek, 

hoewell  het woord 'anders' iets anders is dan 'tegengesteld*), en zegt hij dat als de 

aa contrario-conclusie niet gerechtvaardigd is, de regel analoog toegepast moet 

wordenn (modern). Meier Hayoz (1951:70), die de terminologie a contrario-

argumentatiee en e silentio-argumentatie overigens als twee benamingen voor 

hetzelfdee argument beschouwt, combineert enerzijds het niet 'toepasselijk' zijn 

vann de regel op de niet-genoemde feiten (modern) en anderzijds de uit de niet-

toepasselijkee regel op te maken 'negatieve regeling' (een regeling die de niet-

geregeldee gevallen tegengesteld behandelt) die door de wetgever is beoogd (klas-

siek).72 2 

Eenn klein aantal auteurs maakt evenwel een expliciet onderscheid tussen 

argumentatiee die zij a contrario-argumentatie noemen (en die ik klassieke a con-

trario-argumentatiee noem) en argumentatie die daarop lijkt , maar er naar hun 

meningg niet mee moet worden verward (vaak is dat argumentatie die ik moderne 

aa contrario-argumentatie noem). Uiteraard gebruiken deze auteurs voor dit an-

deree argumentatietype niet de terminologie 'moderne' a contrario-argumentatie. 

72.. Aan deze auteurs kan ook nog Germann (1967:61) worden toegevoegd, die een klassieke 
beschrijvingg geeft van a contrario-argumentatie (een tegengesteld rechtsgevolg voor het 
concretee geval), maar die aan regelomkering de vooronderstelling van een allesomvattende 
enn volledige wet ten grondslag ziet liggen, waardoor de a contrario-redenering zich logisch 
zouu 'opdringen' (dit lijk t op een verwijzing naar de drang tot strikte wetstoepassing van de 
legisten).. Ook Larenz (1969:368) hanteert een mengvorm van beide varianten, namelijk 
doorr net als Esser ervan uit te gaan dat het rechtsgevolg voor het concrete geval niet geldt 
(klassiek),, omdat het niet in de wet is genoemd (e silentio), terwijl bij twijfel gekozen moet 
wordenn voor analogie (modern). 
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Canariss (1983:51-52) en Bydlinski (1991:477) gebruiken er de benaming argumen-

tumtum e silentio voor.73 Preciezer heet deze argumentatie volgens Canaris: argumentum 

ee silentio legis completae (argument van het zwijgen van de gehele wet), omdat de 
conclusiee dat de wet geen uitspraak over het concrete geval doet, pas getrokken 
kann worden nadat de toepasbaarheid van alle mogelijke rechtstoepassingsmidde-
lenn is nagegaan. Schneider (1965:180) geeft er geen specifieke naam aan, maar 
schaartt het onder 'freier richterlicher Rechtsfïndung'. Van Hoecke (1979:178) 
onderscheidtt weliswaar tussen twee typen a contrario-argumentatie, maar deze 
komenn mijns inziens op hetzelfde neer, zoals in paragraaf 3.2 aan de orde is ge-
weest.. Peczenik (1989:395) maakt een onderscheid tussen 'sterke' (overeenko-
mendd met klassieke) en 'zwakke' (overeenkomend met moderne) a contrario-
argumentatie.. De laatste stelt hij gelijk aan Qui dicit de uno negat de altero (wie het 
éénn zegt, ontkent het andere). Berriat Saint-Prix (1880:40) daarentegen stelt juist 
klassiekee a contrario-argumentatie gelijk aan Qui de uno dicit, de altero negat en aan 
hett omgekeerde Qui de uno negat, de altero dicit (wie het één ontkent, zegt het ande-
re)) (zie ook Opzoomer 1849a:20, 1849b:729 en Fikentscher 1975:546). 

Helaass zijn niet al deze auteurs even precies of duidelijk in het onderscheid. 
Bydlinski,, die voor het door hem gemaakte onderscheid tussen a contrario- en e 
silentio-argumentatiee naar Canaris verwijst, hanteert voor klassieke a contrario-
argumentatiee een zeer onnauwkeurige omschrijving. Hierin wordt met a contra-
rio-argumentatiee het toepassingsbereik van de regel tot de genoemde gevallen 
beperkt.. Dat is niet hetzelfde als regelomkering: wanneer het toepassingsbereik 
vann de regel tot de genoemde gevallen wordt beperkt, wil dat niet zeggen dat er 
inn de regel een impliciete regel besloten ligt die aan de klasse niet-geregelde ge-
vallenn het tegengestelde rechtsgevolg toekent. Het enige wat zijn omschrijving 
uitdruktt is dat a contrario-argumentatie tot een strikte interpretatie van de regel 
leidtt (moderne a contrario-argumentatie met een beroep op een van de redenen 
tott strikte regeltoepassing). Als het concrete geval buiten deze interpretatie valt, 
kann slechts worden geconcludeerd dat de regel niet van toepassing is en niet 

73.. Canaris (p. 52, noot 149) merkt op dat voorzover de benaming e silentio-argumentatie 
überhauptt al gebruikt wordt, zij gelijkgesteld wordt met a contrario-argumentatie - dat 
wordtt bijvoorbeeld door Meier Hayoz (1951:70) gedaan, die in zijn omschrijving van a 
contrario-argumentatiee klassieke en moderne elementen vermengt, en door Klug 
(1982:138),, die een klassieke opvatüng heeft (voor de gelijkstelling van de begrippen a 
contrario-argumentatiee en e silentio-argumentatie verwijst Klug naar Meier Hayoz). Ook 
Horovitzz (1972:44) beschouwt (zijn moderne opvatting van) a contrario- en e silentio-
argumentatiee als twee aanduidingen voor hetzelfde argumentatietype. In paragraaf 2.7 heb 
ikk al opgemerkt dat Van Bemmelen (1891:17) het e silentio-argument ook noemt en dit 
argumentt als een andere naam voor (zijn klassieke opvatting van) a contrario-
argumentatiee lijk t te beschouwen. 
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automatischh dat tegengestelde rechtsgevolg van toepassing is (zie de paragrafen 3.5 
enn hoofdstuk 4). Evenals Bydlinski is ook Van Hoecke onnauwkeurig in zijn 
omschrijvingg van klassieke a contrario-argumentatie, omdat hij het heeft over 
hett 'niet toepassen' van een wettekst op een bepaalde situatie. Deze omschrij-
vingg duidt helemaal niet op klassieke, maar juist op moderne a contrario-
argumentatie.. Later specificeert hij deze omschrijving echter door uitdrukkelijk 
tee bepalen er sprake moet zijn van redeneren vanuit tegenstellingen (p. 177-178). 

Peczenik,, die een onderscheid maakt tussen sterke (klassieke) en zwakke a 
contrario-argumentatie,, verbindt dit onderscheid met de logische status van de 
rechtsregell  (Peczenik 1989: 396). Sterke a contrario-argumentatie is volgens hem 
gebaseerdd op een rechtsregel waarvan het feitenbestand een noodzakelijke 
voorwaardee is voor het rechtsgevolg; bij zwakke a contrario-argumentatie is dat 
niett het geval. Het verschil is derhalve dat bij sterke a contrario-argumentatie 
well  kan worden geconcludeerd tot een tegengesteld rechtsgevolg en bij zwakke 
niet.. Het lijk t erop dat Peczenik dit onderscheid slechts maakt in reactie op het 
geldigheidsprobleemm dat vaak wordt gesignaleerd bij a contrario-argumentatie. 
Eenn helder onderscheid tussen klassieke en moderne a contrario-argumentatie 
biedtt zijn uitleg niet.74 Peczenik spreekt in het kader van klassieke a contrario-
argumentatiee ook niet over een impliciete regel die ten grondslag ligt aan de ex-
plicietee regel. 

Overigenss is in het bovenstaande rijtje van auteurs die een onderscheid ma-
kenn Klug (1982:144) niet opgenomen. Deze maakt een impliciet onderscheid: 
hett enige waaruit een onderscheid kan blijken is zijn opmerking dat a contrario-
argumentatiee niet de tegenhanger van analogie-argumentatie is. Klug maakt deze 
opmerkingg op puur logische gronden en spreekt net als Peczenik niet van een 
implicietee regel die aan de expliciete regel ten grondslag ligt. 

Inn het bovenstaande is duidelijk geworden dat allerlei omschrijvingen van a con-
trario-argumentatiee in de literatuur niet adequaat zijn. Zelfs bij de auteurs die 
aandachtt besteden aan afbakeningsproblemen rond a contrario-argumentatie, 
namelijkk door deze argumentatie af te grenzen van argumentatie die daar mee 
zouu worden verward, heeft die aandacht mijns inziens niet tot een heldere om-
schrijvingg van beide typen a contrario-argumentatie geleid. Het is de vraag waar-
omm in de literatuur een onderscheid tussen de verschillende invullingen van a 

74.. Omdat hij aan sterke a contrario-argumentatie dezelfde mogelijkheden voor subargumen-
tatiee toekent als aan zwakke a contrario-argumentatie, is zijn concept inconsistent. Deze 
inconsistentie,, die meer auteurs in hun omschrijving van a contrario-argumentatie laten 
zien,, wordt besproken in paragraaf 4.4.1. 
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aa contrario-argumentatie niet of gebrekkig wordt gemaakt. In de volgende para-

graaff  zal ik daarvoor een aantal mogelijke redenen noemen. 

3.77 Verklarin g voor  de miskenning van twee typen a contrario-
argumentatie e 

Inn de inleiding heb ik er al op gewezen dat klassieke en moderne a contrario-
argumentatiee in dezelfde rechtstoepassingscontext voorkomen, namelijk de con-
textt waarin een rechtsoordeel moet worden gegeven over niet-geregelde feiten 
enn er voor dit oordeel een beroep wordt gedaan op een regel die vergelijkbare 
gevallenn regelt. In paragraaf 3.5 heb ik voor e silentio-argumentatie laten zien 
datt het resultaat van het niet toepassen van een regel aan de oppervlakte veelal 
overeenkomtt met het resultaat van klassieke a contrario-argumentatie: in beide 
gevallenn treedt het beoogde rechtsgevolg niet in voor het concrete geval. Bij 
klassiekee a contrario-argumentatie is dit resultaat evenwel een logisch gevolg van 
toepassingg van het tegengestelde rechtsgevolg uit de impliciete regel, terwijl dit 
resultaatt bij het niet toepassen van een regel hex. praktische gevolg is van het uitblij -
venn van enige grondslag voor het beoogde rechtsgevolg. Ook bij moderne a 
contrario-argumentatiee treedt dit praktische gevolg veelal op. Zowel de rechts-
toepassingscontextt als de schijnbaar zelfde conclusie die op grond van de argu-
mentatiee kan worden getrokken, moeten mijns inziens als oorzaken worden ge-
zienn voor het feit dat het verschil tussen klassieke en moderne a contrario-
argumentatiee op het eerste gezicht niet opvalt. Naast deze redenen zal ik in deze 
paragraaff  nog drie redenen noemen voor het feit dat in de literatuur de concep-
tuelee verschillen tussen de verschillende beschrijvingen en voorbeelden van a 
contrario-argumentatiee niet of nauwelijks worden onderkend. 

3.7.11 Regels met een tweeledig toepassingsbereik 

Eenn van de redenen voor de verwarring tussen klassieke en moderne a contra-
rio-argumentatiee is gelegen in het in hoofdstuk 2 besproken voorbeeld van a 
contrario-argumentatiee op grond van artikel 1:34 lid 1 BW (vervallen), namelijk 
dee argumentatie voor de beslissing dat de regel dat vrouwen niet binnen 306 
dagenn na het overlijden van hun man mogen hertrouwen, niet van toepassing is 
opp mannen. Dit is een bekend voorbeeld in de Nederlandse literatuur. Het is in 
hoofdstukk 2 besproken als een voorbeeld van moderne a contrario-
argumentatie,, omdat het wordt gebruikt door veel auteurs die a contrario-
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argumentatiee op de moderne manier omschrijven, dus als de argumentatie voor 
hett standpunt dat de regel niet analoog van toepassing is op het concrete geval. 
Hett is bovendien een geschikte illustratie voor de karakterisering van deze ar-
gumentatiee als afwijzing van analogie. Maar het voorbeeld kan ook verwarring 
wekken,, omdat hij ook de schijn van regelomkering heeft. 

Voordatt ik op de mogelijke interpretatie tot regelomkering inga, zal eerst 
nogg worden herhaald hoe dit voorbeeld als moderne a contrario-argumentatie 
kann worden uitgelegd. Artikel 1:34 lid 1 BW (vervallen) spreekt niet over man-
nen.. Dat kan de rechtsvraag oproepen of deze regel analoog op mannen van 
toepassingg is. Wanneer op grond van een teleologische interpretatie van de regel 
wordtt besloten dat dit niet zo is, omdat mannen in het licht van de ratio van de 
regell  verschillen van vrouwen, dan is er sprake van moderne a contrario-
argumentatie.. Het beroep op het doel van de regel vormt dan de argumentatie 
voorr het standpunt dat de regel niet analoog van toepassing is op het concrete 
geval,, dat niet in de regel genoemd is. 

Hoee is een interpretatie als regelomkering mogelijk? Wanneer artikel 1:34 lid 
11 BW zo wordt geïnterpreteerd dat deze regel niet op mannen van toepassing is, 
dann heeft dat tot gevolg dat deze regel geen grondslag is voor een verbod op het 
hertrouwenn van mannen binnen 306 dagen na de dood van hun partner. Het 
lijk tt dan aannemelijk om te zeggen dat mannen dus mogen hertrouwen en dat 
art.. 1:34 als een regel kan worden beschouwd waaruit een tegengestelde regel 
kann worden afgeleid dat mannen (niet-vrouwen) wel mogen hertrouwen binnen 
dee periode die in de regel is gesteld. De regel bestaat immers uit een potentieel 
tweeledigg toepassingsbereik met de klasse mannen als enige andere mogelijke 
klassee van gevallen en voor hen geldt de regel niet. Als extra ondersteuning voor 
eenn typering van dit voorbeeld als klassieke a contrario-argumentatie kan ver-
volgenss worden aangevoerd dat deze interpretatie van de betekenis van de regel 
(dee regel in het algemeen, namelijk geldend voor beide klassen van gevallen) is 
gebaseerdd op de ratio van de regel. Een dergelijke motivering wordt in de litera-
tuurr ook als ondersteuning van klassieke a contrario-argumentatie genoemd. 

Dee a contrario-argumentatie op grond van artikel 1:34 lid 1 BW lijk t zowel 
alss klassieke en als a contrario-argumentatie te kunnen worden getypeerd. Het 
geeftt dan ook geen enkele aanleiding tot het maken van een onderscheid tussen 
tweee typen a contrario-argumentatie, ook al niet vanwege de summiere en alge-
menee beschrijvingen van a contrario-argumentatie die het voorbeeld veelal bege-
leiden.. Vermoedelijk heeft dit voorbeeld een rol gespeeld in het uitblijven van de 
onderkenningg van twee typen a contrario-argumentatie. Het voorbeeld figureer-
dee namelijk al in de voorloper van Scholten (1974), namelijk Assers Algemeen 
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DeelDeel (1931). Het artikel is dan nog genummerd als 91 BW en de termijn waar-
binnenn niet hertrouwd mag worden 300 dagen in plaats van 306. 

Typeringsproblemenn als die in het bovenstaande voorbeeld worden veroor-
zaaktt door het tweeledige toepassingsbereik van de regel. Er zijn twee mogelijke 
klassenn van gevallen die zich met betrekking tot deze regel kunnen voordoen: 
mannenn en vrouwen. Dat betekent dat een beslissing over het concrete geval dat 
zichh voordoet — als dat een man is - meteen een beslissing is over de gehele 
klassee niet-geregelde gevallen. Dat betekent ook dat de motivering die voor het 
concretee geval wordt gegeven, meteen een motivering is voor de interpretatie 
vann de regel in het algemeen. In de praktijk zal het in dergelijke gevallen vooral 
vann de bewoordingen van de rechter afhangen of de argumentatie als klassieke 
off  als modern moet worden beschouwd (zie paragraaf 3.4). Die formuleringen 
ontbrekenn in dit voorbeeld, want het betreft een verzonnen voorbeeld. 

Overigenss is het de vraag of het voorbeeld op grond van artikel 1:34 lid 1 
BWW wel echt als klassieke a contrario-argumentatie mag worden getypeerd. Vol-
genss de beschrijving van klassieke a contrario-argumentatie in de literatuur zoals 
diee in paragraaf 3.2 is weergegeven, vormt de om te keren regel (artikel 1:34 lid 1 
BW)) een uitzondering op een algemene impliciete regel dat mensen in het alge-
meenn mogen hertrouwen. Met impliciet kan niet anders worden bedoeld dan dat 
dezee regel elders in het recht niet is te vinden. Een a contrario geïnterpreteerde 
regell  brengt dus nieuw recht aan het licht. Vanuit dit gezichtspunt is het niet 
gerechtvaardigdd om de niet-toepasselijkheid van artikel 1:34 lid 1 BW als klas-
siekee a contrario-argumentatie te beschouwen. Dat mensen mogen hertrouwen 
iss niets nieuws. Mensen mogen hertrouwen op grond van de algemene regels 
overr trouwen; deze zijn niet impliciet. Eerder moet deze regel gezien worden als 
eenn regel die een uitzondering vormt op de bestaande regels over het huwelijk. 
Alss we de beschrijving van klassieke a contrario-argumentatie strikt volgen, dan 
iss er in het voorbeeld geen sprake van deze argumentatie.75 

75.. Dat neemt niet weg dat in een concreet geval de formulering van klassieke a contrario-
argumentatiee kan worden gebruikt, terwijl de regel die wordt omgekeerd al een uitzonde-
ringring op een expliciete regel is. Dat betekent mijns inziens dan niet dat deze argumentatie 
niett als klassieke a contrario-argumentatie mag worden getypeerd, maar wel dat de argu-
mentatiee waarschijnlijk ondeugdelijk is, omdat het feit dat een regel een uitzondering op 
eenn bestaande regel is wel een reden kan zijn om deze strikt te interpreteren, maar geen 
redenn is voor regelomkering (zie voor dit onderscheid 3.6 en 4.4.1). 
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3.7.22 'Moderne' e silentio-argumentatie 

Eenn andere reden voor het lastig te maken onderscheid tussen klassieke en mo-
dernee a contrario-argumentatie is de gelijkenis tussen klassieke a contrario-
argumentatiee en moderne a contrario-argumentatie waarbij een beroep wordt 
gedaann op een van de redenen om een regel strikt toe te passen. Moderne a con-
trario-argumentatiee die op een dergelijke manier wordt gemotiveerd, kan name-
lij kk dezelfde verschijningsvorm hebben als legistische e silentio-argumentatie. 
Datt is het geval wanneer het beroep op de reden om de regel strikt toe te passen 
impliciett blijft . Een voorbeeld is de volgende uitspraak: 'Nu in dit artikel over 
vonniss wordt gesproken, geldt de inhoud, a contrario, niet voor een beschik-
king'.. Dit is een uitspraak uit de literatuur, waarnaar wordt verwezen in het cas-
satiemiddell  in een zaak waarvan uitspraak in HR 13 maart 1992, NJ 1993, 96. 
Hett gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente Deventer kan worden ver-
oordeeldd in de kosten van een door haar verloren verzoekschriftprocedure waar-
inn zij bijstand wilde verhalen. Op grond van de toen geldende Algemene Bij-
standswett was verhaal niet mogelijk. De rechtbank had evenwel besloten dat 
artikell  429k lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, onderdeel van de 
algemenee regeling van verzoekschriftprocedures, in het concrete geval analoog 
kann worden toegepast. In het cassatiemiddel wordt deze beslissing bestreden.76 

Dee argumentatie waarop in het cassatiemiddel een beroep wordt gedaan, 
heeftt weliswaar de verschijningsvorm van e silentio-argumentatie, maar het ver-
schill  is dat aan dit argument niet de vooronderstelling van het opzettelijke zwij-
genn van de wet(gever) ten grondslag ligt, maar impliciet een beroep wordt ge-
daann op het bijzondere karakter van de procedure tot bijstandsverhaal (zie de 
advocaat-generaall  bij hetzelfde arrest). Dus in plaats van de 'legistische' argu-
mentatiee dat de regel niet van toepassing is omdat het concrete geval er niet in 
wordtt genoemd én dat het gevolg is van het opzettelijke zwijgen van de 
wet(gever),, gaat het hier om de argumentatie dat de regel niet van toepassing is 
omdatt het concrete geval niet is genoemd én deze regel als procedurele regel 
striktt moet worden geïnterpreteerd. Door het verzwegen blijven van dit laatste 
argumentt (in het legistische e silentio-argument blijf t het laatste argument, het 
beroepp het opzettelijke zwijgen van de wet(gever) ook verzwegen) is de ver-
schijningsvormm van dit argument dezelfde als de verschijningsvorm van het le-
gistischee e silentio-argument. Deze is in beide gevallen: de regel noemt het geval 

76.. In het cassatiemiddel werd ook verwezen naar een ander e silentio-argument, dat vaste 
jurisprudentiee zou zijn: 'De Hoge Raad handhaaft voor procedures niet geregeerd door de 
twaalfdee titel de regel dat geen kostenveroordeling gegeven kan worden als de wet dat niet 
uitdrukkelijkk toestaat'. 
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niet,, dus de regel geldt er niet voor. Omdat, zoals ik in paragraaf 3.5 heb laten 
zien,, e silentio-argumentatie en klassieke a contrario-argumentatie gemakkelijk 
verwardd worden, zal dit type moderne e silentio-argumentatie hebben bijdragen 
aann de huidige verwarring tussen twee varianten a contrario-argumentatie.77 

3.7.33 Systematische a contrario-argumentatie 

Ookk een ander subtype van moderne a contrario-argumentatie, dat tot nu toe 
nogg niet besproken is, kan mijns inziens worden beschouwd als een van de oor-
zakenn voor de vermenging van klassieke en moderne a contrario-argumentatie. 
Hett gaat hier om een argumentatiewij ze die door advocaat-generaal Franx 'wets-
systematische'' a contrario-argumentatie wordt genoemd.78 Deze benaming is 
ontleendd aan het feit dat met deze argumentatie wij ze een beroep op het syste-
matischee argument wordt gedaan. Dit argumentatietype is niet zozeer een mo-
dernee invulling van, maar een uitbreiding van het oorspronkelijke, legistische e 
silentio-argument.. Die uitbreiding bestaat eruit dat de vooronderstelling van het 
opzettelijkee zwijgen van de wet(gever), die aan e silentio-argumentatie ten 
grondslagg ligt, wordt beargumenteerd in plaats van dat deze berust op de aan-
namee van een volledige wet. 

Mett systematische a contrario-argumentatie wordt naar een andere regel 
verwezenn (systematische interpretatie) waarin het concrete geval wél is genoemd, 
inn tegenstelling tot in de onderhavige regel.79 Aan het verschil in de redactie van 
beidee regels zou een bewuste wil van de wetgever ten grondslag liggen. Systema-
tischee a contrario-argumentatie is dus vergelijkingsargumentatie, maar dan met 
eenn tegengesteld resultaat. Wat wordt vergeleken is echter niet het concrete ge-

77.. In paragraaf 3.5 heb ik betoogd dat de gelijkenis tussen het legistische e silentio-argument 
enn klassieke a contrario-argumentatie wordt veroorzaakt doordat het lijk t alsof op grond 
vann deze argumenten dezelfde conclusies over het rechtsgevolg kunnen worden getrok-
ken.. Bij het hier besproken moderne e silentio-argument lijk t de formulering van de ar-
gumentatiee door de ambiguïteit van het woord 'inhoud' zelfs wel bijzonder veel op die 
vann klassieke a contrario-argumentatie: betekent dit dat de regel niet voor een beschikking 
geldtt of betekent dit dat het rechtsgevolg uit de regel, verhaal van proceskosten, er niet voor 
geldt?? Het lijk t mij evenwel onwaarschijnlijk dat er in deze zaak sprake is van klassieke a 
contrario-argumentatie,, omdat dat zou betekenen dat er aan artikel 429k lid 2 Rv een im-
plicietee regel ten grondslag ligt volgens welke voor alle niet-dagvaardingsprocedures het 
tegengesteldee rechtsgevolg geldt; dit lijk t me onaannemelijk. 

78.. Zie Franx' conclusie bij HR 7 oktober 1977, NJ 1978, 312. 
79.. Systematische a contrario-argumentatie kan daarom worden beschouwd als de tegenhan-

gerr van regelanalogie. Met regelanalogie wordt een bepaalde regel analoog toegepast op 
eenn niet-geregeld geval, op grond van de argumentatie dat dit geval in een vergelijkbare 
regell  ook is geregeld of mede wordt beoogd. 
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vall  met de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen — zoals bij een beroep op 
hett teleologische argument - maar is de formulering van de ene regel met de 
formuleringg van een andere rechtsregel. 

Systematischee a contrario-argumentatie wordt in de rechtsvindingstheorie 
niett als zodanig aangeduid (dus niet met deze terminologie) en er is ook nergens 
eenn beschrijving te vinden van de specifieke argumentatiewij ze die ermee ge-
paardd gaat. Zowel bij auteurs die a contrario-argumentatie op de moderne ma-
nierr beschrijven als bij auteurs die deze omschrijving vermengen met klassieke 
elementen,, komen evenwel voorbeelden voor die als systematische a contrario-
argumentatiee geanalyseerd kunnen worden.80 Henket en Van den Hoven 
(1996:137-138),, die a contrario-argumentatie op de moderne manier omschrij-
venn en als ondersteuning van a contrario-argumentatie juist het beroep op rele-
vantee verschillen noemen, geven een voorbeeld dat is gebaseerd op het (inmid-
delss vervallen) tweede lid van artikel 1:85 BW. Dit lid bepaalt dat de man als 
kostwinnerr verplicht is zijn vrouw huishoudgeld te geven. De vraag kan zich 
natuurlijkk voordoen of deze verplichting ook voor een vrouw geldt, als zij kost-
winnerr is. De bepaling staat in een titel waar in de overige artikelen over 'echt-
genoten'' wordt gesproken. Omdat de wetgever in de onderhavige regel zo dui-
delijkk kiest voor de beperktere formulering van 'man', zou op grond van een 
vergelijkingg van de formuleringen kunnen worden geredeneerd dat het erop lijk t 
datt de wetgever deze verplichting speciaal aan de man heeft willen toekennen. 
Wanneerr op deze wijze wordt beargumenteerd dat vrouwelijke kostwinners niet 
verplichtt zijn hun man huishoudgeld te geven, is er sprake van systematische a 
contrario-argumentatie. . 

Bovenstaandd voorbeeld demonstreert dat in systematische a contrario-
argumentatiee op grond van de uitdrukkelijke bewoordingen van de wetgever op 
dee ene plek in de wet en het achterwege blijven van dezelfde uitdrukkelijke be-
woordingenn op een andere plek, wordt afgeleid dat op de plek waar het geval 
niett uitdrukkelijk is genoemd, de regel niet voor dat geval geldt. Maar wat bete-
kentt het nu precies dat 'de regel niet voor dat geval geldt'? Wordt met systema-
tischee a contrario-argumentatie nu het standpunt verdedigd dat de regel om deze 
redenn niet van toepassing is op het concrete geval (het standpunt van moderne a 
contrario-argumentatie),, of het standpunt dat het rechtsgevolg uit die regel voor 

80.. Zie voor andere dan de in deze paragraaf beschreven voorbeelden ook Larenz (1969:368), 
Algraa en Janssen (1996:98) en Pontier (1998: 43-44), die allen een voorbeeld uit de juris-
prudentiee geven. Opzoomer (1849b:19) bespreekt in zijn commentaar op artikel 20 van 
hett in zijn tijd geldende Burgerlijk Wetboek dat dit artikel mogelijk a contrario geïnterpre-
teerdd kan worden op grond van een vergelijking van dit artikel met artikel 991, maar acht 
dezee interpretatie niet deugdelijk. 
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hett concrete geval wordt ontkend (het standpunt van klassieke a contrario-
argumentatie)?? Henket en Van den Hoven leiden uit hun voorbeeld af dat 
vrouwelijkee kostwinners niet verplicht zijn hun man huishoudgeld te geven; dit 
iss een conclusie waarin het rechtsgevolg wordt ontkend. Dit pleit ervoor om 
systematischee a contrario-argumentatie als een variant van klassieke a contrario-
argumentatiee te beschouwen. Anderzijds is het de vraag of 1:85 BW wel als 
grondslaggrondslag fungeert om het tegengestelde rechtsgevolg aan dit geval toe te kennen. 
Dee conclusie die in dit voorbeeld wordt getrokken lijk t eerder in te houden dat 
hett beoogde rechtsgevolg niet op grond van de ter discussie staande regel kan intreden. 
Mett het beroep op het systeem van de wet wordt een interpretatie van de regel 
gegevenn waarmee het toepassingsbereik van deze regel wordt beperkt. Let wel: 
dee beperking geldt alleen het concrete geval'en niet de gehele klasse niet-genoemde 
gevallen:: de vergelijking die met de andere regel wordt gemaakt betreft het feit 
datt deze regel het concrete geval'wel noemt. 

Inn deze studie zal ik systematische a contrario-argumentatie als een subtype 
vann moderne a contrario-argumentatie behandelen. Dat doe ik omdat systemati-
schee a contrario-argumentatie uit e silentio-argumentatie voortkomt, de argu-
mentatiee waaraan eveneens een beroep op het opzettelijke zwijgen van de 
wet(gever)) over het concrete geval ten grondslag ligt. In systematische a contra-
rio-argumentatiee wordt de opzettelijkheid van het zwijgen evenwel beter bear-
gumenteerdd dan in e silentio-argumentatie waarbij deze is gegrond op het uit-
gangspuntt van een volledige wet. Omdat systematische a contrario-argumentatie 
uitt een gemotiveerd e silentio-argument bestaat, kan deze argumentatie als een 
subvariantt van moderne a contrario-argumentatie worden beschouwd. Ik zal 
systematischee a contrario om deze reden in hoofdstuk 5 analyseren als moderne 
aa contrario-argumentatie waarin de subargumentatie uit een beroep op het sys-
tematischee argument bestaat.81 

Hoewell  ik systematische a contrario-argumentatie als een subvariant van 
modernee a contrario-argumentatie beschouw, heeft deze argumentatiewij ze 
raakvlakkenn met klassieke, al was het maar omdat het standpunt op dat van klas-
siekee a contrario-argumentatie lijkt . Naast de redenen die in de paragrafen 3.7.1 
enn 3.7.2 zijn genoemd, kan in systematische a contrario-argumentatie daardoor 

81.. Een extra reden om systematische a contrario-argumentatie als een subtype van moderne 
aa contrario-argumentatie te analyseren, is dat de toepassingsmogelijkheden van deze ar-
gumentatiee hetzelfde zijn als die van moderne a contrario-argumentatie. Deze toepas-
singsmogelijkhedenn betreffen niet alleen een interpretatie of analoge uitbreiding van de 
rechtsfeitomschrijving,, maar ook van de rechtsgevolgbepaling (zie paragraaf 5.4.2). 



RedenerenRedeneren op grond van tegenstellingen 75 5 

ookk een verklaring worden gezien voor de afbakeningsproblemen van a contra-

rio-argumentatie. . 

3.88 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik duidelijk gemaakt dat klassieke a contrario-argumentatie 
eenn heel ander argumentatietype is dan moderne a contrario-argumentatie. Klas-
siekee a contrario-argumentatie is een specifieke argumentatiewij ze, waarmee een 
regell  wordt omgekeerd. De term 'a contrario' heeft dan ook op deze wijze van 
redenerenn betrekking: redeneren op grond van tegenstellingen. Moderne a con-
trario-argumentatiee is daarentegen geen specifieke wijze van argumenteren. Mo-
dernee a contrario-argumentatie wordt gekarakteriseerd door de context en het 
resultaat.. Het is een verzamelnaam voor argumentaties die plaatsvinden in de 
contextt dat het concrete geval niet expliciet in de regel is genoemd en waarmee 
hett standpunt wordt beargumenteerd dat de regel niet van toepassing is. De 
termm 'a contrario' heeft bij moderne a contrario-argumentatie geen betekenis. 

Ikk heb in dit hoofdstuk een mogelijke verklaring gegeven voor het feit dat er 
onderr dezelfde naam twee fundamenteel verschillende concepten van a contra-
rio-argumentatiee schuilgaan. Het lijk t mij waarschijnlijk dat vanwege de sterke 
overeenkomstenn tussen het in hoofdstuk 2 besproken e silentio-argument en 
klassiekee a contrario-argumentatie, deze twee argumentatiewij zen ooit voor de-
zelfdee argumentatiewijze zijn aangezien. Omdat moderne a contrario-
argumentatiee is voortgekomen uit e silentio-argumentatie, kan worden verklaard 
datt ook deze argumentatiewijze als 'a contrario-argumentatie' wordt aangeduid. 

Datt door de meeste auteurs niet wordt onderkend dat met de term a contra-
rio-argumentatiee naar twee fundamenteel verschillende argumentatiewij zen 
wordtt verwezen, heeft verschillende redenen. Een van die redenen is dat er ster-
kee overeenkomsten bestaan tussen klassieke a contrario-argumentatie en mo-
dernee a contrario-argumentatie waaraan een impliciet beroep op een van de rede-
nenn tot strikte regeltoepassing ten grondslag ligt. Een andere reden is gelegen in 
dee raakvlakken tussen systematische a contrario-argumentatie en klassieke a con-
trario-argumentatie.. Daarnaast zal ook de tweeërlei uitleg die bij de argumentatie 
opp grond van artikel 1:34 lid 1 BW (vervallen) mogelijk is er - in ieder geval in 
dee Nederlandse discussie — voor hebben gezorgd dat de verschillen tussen beide 
conceptenn a contrario-argumentatie niet direct in het oog springen. 
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Logischee analyses van 
aa contrario-argumentatie 

4.11 Inleidin g 

Wanneerr a contrario-argumentatie in de rechtstheoretische literatuur wordt ge-
analyseerd,, gebeurt dat steeds vanuit een logisch perspectief. Deze analyses heb-
benn als voornaamste doel een oordeel te geven over de deugdelijkheid van de 
argumentatie.. Een logische analyse maakt namelijk de premissen zichtbaar die 
aann de argumentatie ten grondslag liggen, opdat deze vervolgens kunnen wor-
denn beoordeeld op hun aanvaardbaarheid. Explicitering van de premissen ge-
schiedtt op grond van de aanname dat degene die a contrario argumenteert, be-
oogtt op een formeel geldige wijze te argumenteren.82 Doordat een formeel gel-
digee redenering een bepaalde invulling van de verzwegen premisse(n) vereist, 
vormtt formele geldigheid het criterium voor de vraag welke verzwegen premis-
se )̂) moet(en) worden aangevuld. Het zichtbaar maken van de verzwegen pre-
misse(n)) wordt wel de 'explicatiefunctie' van de logica genoemd. 

Inn dit hoofdstuk laat ik in paragraaf 4.2 voor klassieke en moderne a contra-
rio-argumentatiee zien hoe deze argumentaties in de literatuur worden geanaly-
seerd.. Vervolgens zal ik in paragraaf 4.3 nagaan of de voorgestelde logische ana-
lysess voor klassieke a contrario-argumentatie adequaat zijn en in 4.4 of ze dat 
voorr moderne a contrario-argumentatie zijn. De adequaatheid wordt bepaald 
doorr de vraag of de analyses hun explicatiefunctie waarmaken, dus of de pre-

82.. Een analysator moet bij het aanvullen van verzwegen argumenten van deze aanname uit-
gaan,, omdat hij degene die argumenteert anders een overtreding van het Communicatie-
beginsell  toeschrijft. Aan het Communicatiebeginsel (Van Eemeren en Grootendorst 1991, 
2000:800 e.v.) ligt de gedachte ten grondslag dat elke gesprekspartner een zinvolle bijdrage 
levertt aan de communicatie. Voor argumentatie houdt zinvol in ieder geval in dat aan 
formelee geldigheidseisen is voldaan, aangezien formele geldigheid een noodzakelijke 
voorwaardee is voor deugdelijke argumentatie (Van Eemeren, Grootendorst en Snoeck 
Henkemanss 1997:15, 294). Het Communicatiebeginsel is een bewerking van het Samen-
werkingsbeginsell  van Grice (1975). In het Communicatiebeginsel zijn de relaties tussen 
Grice'ss maximes en de taalhandelingstheorie geëxpliciteerd. 
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missenn die een rol spelen bij beide typen a contrario-argumentatie inderdaad in 

dee voorgestelde analyses worden geëxpliciteerd. 

4.22 Voorgestelde analyses 

4.2.11 Klassieke a contrario-argumentatie 

Dee redenering die bij klassieke a contrario-argumentatie wordt gevolgd, is vol-
genss Schneider (1965:198) en Klug (1982:139) geen syllogisme, maar een directe 

afleidingg van de nieuwe, tegengestelde regel uit de oorspronkelijke regel. De aan 
dee expliciete regel ten grondslag liggende impliciete regel wordt zonder midden-
termm afgeleid. Op grond van een logische analyse van klassieke a contrario-
argumentatiee kan duidelijk worden gemaakt hoe de impliciete regel uit de expli-
cietee regel kan worden afgeleid. Deze afleiding is namelijk alleen mogelijk bij een 
bepaaldee interpretatie van de als... dan-relatie die in de expliciete rechtsregel 
wordtt uitgedrukt. Wanneer deze a/s...dan-relatie — ook wel de conditionele verbin-

dingding van de regel genoemd - als een materiële implicatie wordt geïnterpreteerd, 
dann is het afleiden van een tegengestelde regel uit deze regel logisch ongeldig.83 

Ditt kan worden gedemonstreerd aan de hand van de volgende propositie-
logischee formalisering, waarin p de rechtsfeitomschrijving uitdrukt en q het 
rechtsgevolg: : 

pp —  q, dus 

—ipp —  —iq.84 

Dezee analyse wordt in de literatuur ook in predikaadogische termen weergege-

ven: : 

[(x)(V(x)^R(x))] ,dus s 
t(x)) (-.V(x) - -,R(x))] « 

83.. Een (gegeneraliseerde) materiële implicatie is bijvoorbeeld de zin: Als iemand advocaat is, 
dann is hij jurist. 

84.. Zie Nieuwenhuis (1976:506). Soeteman (1981:355) stelt in een formalisering op grond van 
deontischee logica: '(alleen) in geval p geldt de norm Oq, dus in geval p1 geldt de norm Oq 
niet'' (O (q/p) & P (-q/-p)). 

85.. Zie, met kleine stilistische variaties: Schreiber (1962:51), Klug (1982:142), Koch en 
Rüpmannn (1982:260-261). Zo ook Alexy (1989:280), die een deontische operator toe-
voegt.. Klug (1982:139) maakt ook een afleiding volgens de 'klassieke logica': 
( l ) S i s tP P 
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Dezee formalisering geeft in het eerste stuk tussen vierkante haken de expliciete 
regell  weer, die luidt dat voor alle gevallen x geldt dat als x onder rechtsfeit-
omschrijvingg V valt, het rechtsgevolg R van toepassing is. Uit deze regel wordt 
dee algemene regel afgeleid die is weergegeven m het tweede stuk tussen vierkan-
tee haken en die inhoudt dat voor alle gevallen x geldt dat als ze niet onder de 
rechtsfeitomschrijvingg Invallen, het tegengestelde rechtsgevolg ervoor geldt. 

Dee afleiding van de impliciete regel uit de expliciet geformuleerde rechtsre-
gell  zou wel logisch geldig zijn als de rechtsfeitomschrijving van de regel een 
noodzakelijkee voorwaarde is voor het intreden van het rechtsgevolg. De regel 
betekentt dan dat alleen deze rechtsfeitomschrijving tot dit specifieke rechtsgevolg 
leidt.866 Een regel met een dergelijke conditionele verbinding kan ofwel als replica-

tietie ofwel als equivalentie worden gekarakteriseerd. Wanneer de rechtsregel als een 
replicatiee wordt opgevat, dan wordt de rechtsfeitomschrijving geacht een nood-
zakelijke,, maar geen voldoende voorwaarde voor een conclusie over het rechts-
gevolgg te zijn. De geformaliseerde rechtsregel ziet er dan als volgt xAt:p <— q, of: 
[(x)[(x)  (V(x) *— R(x))J. Deze formalisering geeft weer dat het rechtsgevolg q alleen 

intreedtt op grond van rechtsfeitomschrijving p; andere feiten leiden niet tot dit 
specifiekee rechtsgevolg.87 De regel wordt beschouwd als een 'uitsluitende regel'. 
Inn de formalisering blijkt dit uit de relatie van materiële implicatie van q naar p: 

steedss wanneer q zich voordoet, blijkt dat te zijn op grond van p. Daardoor kan 
opp grond van contrapositie de impliciete regel als niet-p, dan niet-q worden afge-
leid. . 

Wanneerr de regel een equivalentierelatie bevat tussen rechtsfeitomschrijving 
enn rechtsgevolg, treedt rechtsgevolg q altijd en alleen op als gevolg van rechtsfeit-
omschrijvingg p.HS Wanneer de rechtsregel als een equivalentie wordt opgevat, 
dann wordt de rechtsfeitomschrijving geacht een noodzakelijke én een voldoende 
voorwaardee voor een conclusie over het rechtsgevolg te zijn. De formalisering 
ziett er aldus uit: p <-  q, of: [(x) (V(x) <-> R(x))]P Deze formalisering laat duide-
lij kk zien dat er twee relaties zijn tussen?̂ en q: één die van/) naar q gaat (een ma-

(2)) Non-S ist non-P. 
Schneiderr (1965:198), die zich onder anderen op Klug baseert, gebruikt deze formalisering 
ook. . 

86.. Auteurs die a contrario-argumentatie niet formaliseren, maar wel aangeven dat deze 
slechtss geldig is als de rechtsregel een noodzakelijke voorwaarde bevat of als daaraan het 
woordd 'alleen' kan worden toegevoegd, zijn Larenz (1969:368), Canaris (1983:48) en 
Bydlinskii  (1991:477). 

87.. Bijvoorbeeld: Alleen als je een rijbewijs hebt, dan mag je autorijden. 
88.. Bijvoorbeeld: Altij d en alleen als het nacht is, dan moet de gemeente de straatverlichting 

latenn branden'. (Voorbeeld ontleend aan Ruiter 1987:164). 
89.. Het concept 'replicatie' wordt overigens in de logica niet onderscheiden. 
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teriëlee implicatie) en één die van q naar p gaat (een replicatie). Op grond van de 
laatstee relatie kan via contrapositie de omgekeerde regel ah niet-p, dan niet-q wor-
denn afgeleid, terwijl ook nog de materiële implicatie alsp, dan q van kracht is. 

Niett alle auteurs bespreken de twee mogelijke interpretaties van de regel — 
replicatiee en equivalentie - om de a contrario-redenering geldig te maken, maar 
vann degenen die dat doen, maken de meeste auteurs geen voorkeur kenbaar 
voorr een van beide interpretaties. Volgens Schreiber (1962:52-53) is overigens 
nochh replicatie noch equivalentie interessant voor juridische a contrario-
argumentatie.. Kenmerkend voor a contrario-argumentatie is volgens hem juist 
datt er een ontbrekende regeling wrordt afgeleid. Hij vindt dat er alleen van een 
ontbrekendee regeling kan worden gesproken als de premissen de a contrario 
geïnterpreteerdee inhoud nog niet bevatten, dus als de regel een materiële impli-
catiee is. In het geval dat de regel als een replicatie of een equivalentie kan wor-
denn opgevat, is de logische gevolgtrekking triviaal en is een bijzonder a contra-
rio-argumentt overbodig.90 

Eenn logische analyse vervult voor de auteurs die a contrario-argumentatie op de 
klassiekee manier beschrijven twee functies. De eerste functie bestaat uit het dui-
delijkk maken van het verschil tussen a contrario-argumentatie en het niet (ana-
loog)) toepassen van een regel (moderne a contrario-argumentatie) (Schneider 
1965:179-180,, Klug 1982:143-146 en Canaris 1983:40). Volgens de auteurs die a 
contrario-argumentatiee op de klassieke manier omschrijven is deze argumentatie 
exclusieff  verbonden met een conditionele verbinding van de rechtsregel als re-
plicatiee of equivalentie. Is de conditionele verbinding een materiële implicatie, en 
wordtt besloten de regel niet analoog toe te passen — namelijk bij onvoldoende 
overeenkomstt tussen het concrete geval en de genoemde klasse(n) van gevallen 
-- dan wordt deze gewoon niet toegepast. Men bedoelt daarmee: de onderhavige 
regell  heeft geen betekenis voor het concrete geval. 

Klugg (1982:144-145) geeft een voorbeeld van het niet toepassen van een 
rechtsregel.. Stel dat er een regel is die reizigers verbiedt honden mee te nemen 
inn de trein. Uit deze regel zou kunnen worden afgeleid dat deze regel niet voor 
(veell  ruimte in beslag nemende) kisten geldt, omdat een kist immers geen hond 

90.. Meer auteurs zijn van mening dat geldige a contrario-argumentatie geen echte a contrario-
argumentatiee is. Het gaat hier om auteurs die a contrario-argumentatie op de moderne 
manierr omschrijven: Horovitz (1972:45), Soeteman (1981:356), en Perelman (1979:83). 
Volgenss de laatste, die verder geen logische analyse maakt, is er in plaats van a contrario-
argumentatiee sprake van een letterlijke interpretatie als de regel niet analoog wordt toege-
pastt wanneer deze het woord 'alleen' bevat. 
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iss en er ook niet op lijkt. 91 Wanneer een rei2iger deze conclusie trekt, dan wijst 

hijj  analoge toepassing van de regel af. Tegelijkertijd vindt Klug dat niet kan 

wordenn gezegd dat deze regel een noodzakelijke voorwaarde bevat voor het in-

tredenn van het rechtsgevolg: 'Hier gilt offensichtlich eine extensive Implikation 

[materiëlee implicatie, HJ]. Das Hund-Sein ist hinreichende Voraussetzung für 

diee Folge des Draupenbleibenmüssens'.92 Een regel waarvan de rechtsfeitom-

schrijvingg geen noodzakelijke voorwaarde bevat voor het intreden van het 

rechtsgevolgg kan niet worden omgekeerd. De conclusie die de reiziger trekt — 

datt kisten wel mogen worden meegenomen in de trein — berust daarom volgens 

Klu gg niet op (klassieke) a contrario-argumentatie. Het gaat hier gewoon om af-

wijzingg van analoge toepassing van de regel. De reiziger trekt zijn conclusie op 

grondd van de niet-toepasselijkheid van de regel over honden op kisten.93 Aldus 

kann met behulp van een logische analyse het verschil tussen klassieke en moder-

nee a contrario-argumentatie worden verduidelijkt. 

Dee tweede functie van een logische analyse staat ten dienste van de beoor-

delaar.. Voor de beoordelaar vervult een logische analyse een explicatiefunctie, 

omdatt zo'n analyse de materiële inhoud zichtbaar maakt door de premissen 

bloott te leggen die tot de conclusie leiden, zodat de redenering kan worden be-

oordeeldd op haar deugdelijkheid (Klug 1982:142-143, Alexy 1989:280). Een logi-

schee analyse maakt duidelijk dat de rechtsregel die wordt omgekeerd, als een 

replicatiee of als een equivalentie is geïnterpreteerd. De beoordeling van de deug-

delijkheidd van de omkering moet zich dus richten op de vraag of deze interpre-

tatiee van de rechtsregel correct is. Di t is dezelfde vraag als de vraag of de ter 

discussiee staande regel wel kan worden geïnterpreteerd als een regel die een uit-

zonderingg op een impliciete regel is. Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken, moet de-

zee vraag worden beantwoord op grond van juridische overwegingen die te ma-

91.. Volgens Klug kan een rechtsregel analoog worden toegepast wanneer het concrete geval 
binnenn de 'Ahnlichkeitskreis' valt. Hoe dit criterium in zijn voorbeeld is toegepast, maakt 
hijj  niet duidelijk. 

92.. Zie Klug (1982:144), die dit verder niet motiveert. Ik neem aan dat hij bedoelt dat het 
onaannemelijkk is dat in deze regel een algemene impliciete regel besloten ligt die bepaalt 
datt alles wat geen hond is wel per trein vervoerd mag worden. De vraag naar de mogelijk-
heidd van analoge toepassing van deze rechtsregel zou zich nog wel bij meer objecten of 
dierenn kunnen voordoen en waarschijnlijk acht Klug analoge toepassing van het verbod in 
anderee gevallen niet bij voorbaat uitgesloten. 

93.. Als een conclusie zoals de reiziger die trekt, is gebaseerd op afwijzing van analoge toepas-
singg van een regel die een materiële implicatie is, is deze in logisch opzicht pas toegestaan 
alss er geen andere regels van toepassing zijn op grond waarvan het alsnog verboden kan 
zijnn de kisten mee te nemen in de trein. Dit punt, dat Klug niet bespreekt, zal in de para-
grafenn 4.2.2 aan de orde komen bij de bespreking van de analyse die Kaptein van a con-
trario-argumentatiee maakt. 
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kenn hebben met de bedoeling van de wetgever. Deze bedoeling kan worden 

achterhaaldd op grond van bijvoorbeeld het doel van de regel of de plaats van 

dezee regel in het systeem van de wet. Logica speelt geen rol meer in het oplos-

senn van deze vraag: 

)) der Ruckgriff auf die Logik [tragt bei] zur Verdeutlichung, nicht aber zur 
Lösungg von problemen der juristische Argumentation' (Neumann 1989:37). 

Hoewell  ze vinden dat klassieke a contrario-argumentatie met behulp van een 
logischee analyse kan worden beoordeeld, zijn Canaris (1983:45) en Bydlinski 
(1991:477)) tegelijkertijd van mening dat het eigenlijke keuzeprobleem tussen het 
analoogg of a contrario toepassen van een regel onafhankelijk is van de logica. 
Watt dit betekent, wordt uitgelegd door Klug (1982:146; Canaris verwijst hier-
naar).. Klug stelt namelijk een tweede eis aan de toelaatbaarheid van a contrario-
argumentatie.. Weliswaar is de toelaatbaarheid van a contrario-argumentatie vol-
genss hem in de eerste plaats afhankelijk van de conditionele verbinding van de 
rechtsregel,, maar is eenmaal vastgesteld dat deze als een replicatie of als een 
equivalentiee kan worden geïnterpreteerd, dan kan zo'n regel best analoog wor-
denn toegepast. De toelaatbaarheid is dan afhankelijk van de mogelijkheid tot 
analogie,, dus van de vergelijkbaarheid van de gevallen. Volgens Klug gaat het 
dann om de vraag of het concrete geval binnen de gelijkheidskring ('Ahnlich-
keitskreis')) van de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen valt. De reikwijd-
tee van de gelijkheids kring wordt afgebakend door teleologische overwegingen. 
Hett komt er in de visie van Klug dus op neer dat klassieke a contrario-
argumentatiee pas aanvaardbaar is als de rechtsfeitomschrijving van de regel een 
noodzakelijkee voorwaarde bevat voor het intreden van het rechtsgevolg én als 
hett concrete geval niet binnen de gelijkheids kring van de regel valt. 

4.2.22 Moderne a contrario-argumentatie 

Hoewell  er van moderne a contrario-argumentatie bijna geen analyses zijn ge-

maakt,, analyseren de auteurs die dat wel hebben gedaan a contrario-

argumentatiee op vrijwel dezelfde manier als klassieke a contrario-argumentatie. 

Eenn dergelijke analyse begint altijd met de constatering dat de a contrario-

redeneringg een ongeldige redenering is:94 

94.. Zie Kaptein (1991:78, 1993:316) en Henket (1992a: 158,1992b:202). 
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pp —  q {als [rechtsfeitomschrijving], dan [rechtsgevolg]) 

—ipp (het concrete geval komt niet overeen met de expliciet geregelde feiten) 

dus:: —iq (dus geldt het tegengestelde rechtsgevolg). 

I nn deze redenering wordt de drogreden van de ontkenning van het antecedens 

begaan.. Vervolgens past men de analyse zo aan dat er alsnog een geldige redene-

ringg ontstaat. Evenals bij klassieke a contrario-argumentatie doet men dat ook 

bijj  moderne a contrario-argumentatie door de rechtsfeitomschrijving uit de 

rechtsregell  op te vatten als een noodzakelijke voorwaarde voor het intreden van 

hett rechtsgevolg: 

pp <— q (replicatie) of p <-» q (equivalentie) 

-«P P 
dus:: —iq.95 

I nn deze formeellogische weergave geldt het rechtsgevolg uit de regel alleen voor 

dee in de regel omschreven feiten, zodat formeel geldig kan worden afgeleid dat 

alss niet is voldaan aan de rechtsfeitomschrijving, het rechtsgevolg wordt ont-

kend. . 

Ookk volgens de auteurs die a contrario-argumentatie op de moderne manier 

beschrijven,, brengt de explicatiefunctie van een logische analyse met zich mee 

datt de deugdelijkheid van deze argumentatie in een concreet geval moet worden 

beoordeeldd door na te gaan of de rechtsregel terecht als een replicatie of als een 

equivalentiee is geïnterpreteerd. De argumentatie moet dus als ondeugdelijk wor-

denn beoordeeld als blijk t dat de rechtsregel waarop zij is gebaseerd, niet geacht 

kann worden een dergelijke conditionele verbinding te hebben. Di t zo zijnde, 

staatt de rechtstheorie voor een probleem. De meeste regels hebben namelijk 

materiëlee implicatie als conditionele verbinding, terwijl het tegelijkertijd heel 

aanvaardbaarr lijk t te zijn om dergelijke regels in bepaalde gevallen niet analoog 

maarr a contrario toe te passen. Veel strafrechtsregels leiden bijvoorbeeld tot 

hetzelfdee rechtsgevolg en zijn daarom volgens Kaptein (1993:318-319) geen re-

plicatiee of equivalentie. Voor de rechtsregels op grond waarvan schadevergoe-

dingg kan worden gevorderd geldt volgens Henket (1992:160-161) hetzelfde. Bo-

95.. Een predikaatlogische analyse maken Boasson (1966:17) en Koch en Rü(3mann 
(1982:260-261).. Hoewel veel auteurs die a contrario-argumentatie op de moderne manier 
omschrijvenn geen geformaliseerde analyse maken, merken velen op dat voor de geldigheid 
vann a contrario-argumentatie het woord 'alleen' aan de rechtsregel moet worden toege-
voegdd (Engisch 1956:142, met verwijzing voor geldigheid naar Klug, Rombach 1963:30, 
Peczenikk 1983:56 noot 11, 1989:396 en Franken 2001:191). 
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vendienn wordt materiële implicatie door veel auteurs als standaardinterpretatie 
vann rechtsregels beschouwd, ongeacht de vraag of deze een uniek rechtsgevolg 
bezitten.966 Het problematische aan de standaardanalyse van a contrario-
argumentatiee is dan ook dat zij met zich meebrengt dat deze argumentatie wij ze 
opp logische gronden vaak als ondeugdelijk zal moeten worden beschouwd, ter-
wij ll  de materiële gronden die tot de afwijzing van analogie hebben geleid, zeer 
aanvaardbaarr kunnen zijn. 

Dee meeste auteurs die de moderne variant van a contrario-argumentatie be-
schrijven,, negeren dit probleem.97 Dat doen ze bijvoorbeeld door de logische 
analysee te demonstreren aan de hand van een voorbeeld waarin het toevallig zo 
lijk tt dat de ter discussie staande rechtsregel als een replicatie of als een equiva-
lentiee kan worden geïnterpreteerd, zoals het in hoofdstuk 2 en 3 besproken 
voorbeeldd van artikel 1:34 lid 1 BW (vervallen). Wanneer de regel dat vrouwen 
niett binnen 306 dagen na de ontbinding van hun huwelijk door de dood van 
hunn partner mogen hertrouwen, niet van toepassing wordt geacht op mannen, 
dann is het inderdaad gerechtvaardigd te zeggen dat de regel alleen voor vrouwen 
geldtt (zie ook paragraaf 3.7.1). Dat deze regel zo kan worden weergegeven, is 
echterr een toevalligheid die wordt veroorzaakt door het tweeledige potentiële 
toepassingsbereikk van deze regel: de klasse mensen bestaat juridisch gezien uit-
puttendd uit mannen en vrouwen. Dat maakt van de regel echter nog niet auto-
matischh een replicatie of een equivalentie. 

Anderee auteurs omzeilen het probleem door uit te gaan van een vage relatie 
tussenn geldigheid en deugdelijkheid. Engisch (1956:145) stelt dat logische gel-

96.. Henket noemt de volgende auteurs: Zippelius (1971:121), Lodi (1984:157) [zie voor een 
nieuweree druk 1991:156-157, HJ], Weinberger (1989:224, 251-253) en Brouwer (1990:21). 
Ookk Hage (1997:121) past in dit rijtje. Een tegengestelde visie hangt Klug (1982:47) aan, 
diee ervan uitgaat dat de meeste rechtsregels een noodzakelijke voorwaarde bevatten: ' lm 
juristischenn Bereich herrschen die intensiven Implikationen vor.' Dat komt volgens hem 
doorr de verscheidenheid van mogelijke ontwikkelingen, waardoor de wetgever slechts in 
dee positie is te regelen '(...) da[3 bestimmte Rechtsfolgen "nur" unter bestimmten Voraus-
setzungenn eintreten sollen'. Dat komt ook doordat dergelijke regels equivalent zouden zijn 
mett 'als niet-X, dan niet-Y' (als de verdachte niet schuldig is, dan kan hij niet bestraft 
worden). . 

97.. Hage (1997:121-122, 195-196) negeert de kwestie niet, maar bestrijdt dat het hier om een 
probleemm gaat. Volgens hem voldoet de 'traditionele oplossing' van het toekennen van 
eenn noodzakelijke voorwaarde aan de rechtsregel weliswaar niet, maar is dat niet proble-
matisch,, omdat regeltoepassing niet volgens modus ponens verloopt. Modus ponens zou niet 
geschiktt zijn omdat regels altijd 'defeasible' zijn: het toepassen of niet toepassen gaat vaak 
tegenn de letterlijke betekenis in. Beter is het daarom regeltoepassing te beschouwen als het 
toepassenn van onderliggende waarden en principes, waarvan de waarden in het concrete 
gevall  worden gewogen. Hage heeft hiervoor een specifieke logica ontwikkeld: de Reden 
Gebaseerdee Logica (RBL-/ogic). 
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digheidd weliswaar voorondersteld moet zijn, maar vindt dat de logische vorm 
vann de redenering moet worden verbonden met de materiële aanvaardbaarheid 
vann de premissen. Hij laat in het midden wat hij zich daar precies bij voorstelt, 
nett zoals hij in het midden laat wat de consequenties zijn als die verbinding niet 
kann worden gemaakt. Boasson (1966:15) merkt expliciet op dat a contrario-
argumentatiee in bepaalde gevallen logisch ongeldig is, maar vindt deze ongeldig-
heidd geen probleem. Hij beschouwt logische geldigheid niet als een noodzakelij-
kee voorwaarde voor de deugdelijkheid van een redenering.98 Volgens Perelman 
(1979:24)) en Perelman & Olbrechts-Tyteca (1976:325) is het argumentum a contra-

riorio  een quasi-logisch, dus geen formeel-logisch argument, maar dat heeft in hun 
opvattingg geen consequenties voor de deugdelijkheid van de argumentatie. 

Eenn interessantere visie - omdat daarin de relatie tussen deugdelijkheid en 
logischee geldigheid gewoon wordt gehandhaafd - wordt mijns inziens geboden 
doorr Horovitz (1972:44-48). Hij is van mening dat de conclusie die met a con-
trario-argumentatiee wordt getrokken over het rechtsgevolg altijd conditioneel is. 
Datt wil zeggen: de conclusie over het rechtsgevolg geldt slechts binnen het ka-
derr van de toepasselijkheid van de%e ter discussie staande regel. Die conditie 
moett worden toegevoegd, omdat, als de ter discussie staande regel niet van toe-
passingg is, dat de weg vrij maakt voor toepassing van een andere regel. Zonder 
eenn dergelijke kaderstelling kan nooit op grond van de niet toepasselijkheid van 
dee regel worden geconcludeerd tot het niet intreden van het rechtsgevolg." 

Alss laatsten bespreek ik hier twee auteurs (Kaptein 1991, 1993 en Henket 
1992a,, 1992b) die dit probleem van de standaardanalyse van a contrario-
argumentatiee — namelijk dat ook materiële implicaties op een deugdelijke manier 
niett toegepast kunnen worden, maar dit volgens deze analyse ongeldige argu-
mentatiee oplevert - in hun artikelen centraal stellen. Beiden geven een alterna-
tieff  voor de standaardanalyse. Daarbij hanteren zij het uitgangspunt dat formele 
geldigheidd een noodzakelijke voorwaarde is voor de deugdelijkheid van de ar-
gumentatie.. Kaptein beschouwt een conditionele verbinding van materiële im-
plicatiee als de standaardinterpretatie van een rechtsregel.100 A contrario-

98.. Zie ook Neumann (1986:36), die zich niet uitlaat over de deugdelijkheid van a contrario-
argumentatie,, maar slechts aangeeft dat deze argumentatie kan worden opgevat als logisch 
geldigg en ongeldig. 

99.. Horovitz maakt zijn analyse in reactie op Klug. Hij vindt dat Klug geen algemeen gang-
baarr concept van a contrario-argumentatie beschrijft en vindt daarom diens logische ana-
lysee onjuist. Dit verwijt kan worden verklaard uit zijn miskenning van het verschil in type 
aa contrario-argumentatie waarover elk het heeft: Klug beschrijft klassieke a contrario-
argumentatiee en Horovitz moderne (wat blijkt uit zijn beschrijving van a contrario-
argumentatiee als 'argument from the absence of analog}''). 

100.. Het is niet helemaal duidelijk of Kaptein vindt dat een regel nooit of bijna nooit een conditi-
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argumentatiee die op zo 'n regel is gebaseerd, acht hij tóch logisch geldig, maar op 

anderee gronden dan de conditionele verbinding van deze regel. In tegenstelling 

tott Kaptein is Henket van mening dat in veel rechtsregels de rechtsfeitomschrij-

vingg een noodzakelijke voorwaarde is voor het intreden van het rechtsgevolg, 

maarr erkent hij dat er regels zijn waaraan zo'n voorwaarde niet ten grondslag 

ligt.. Verder is hij evenals Kaptein van mening dat het niet toepassen van derge-

lijk ee regels op een logisch geldige wijze kan geschieden. Zowel Kaptein als Hen-

kett gaat er dus van uit dat de deugdelijkheid van a contrario-argumentatie die 

berustt op een rechtsregel met een voldoende voorwaarde niet door logische 

ongeldigheidd kan worden aangetast. Beiden proberen daarom een analyse te ma-

kenn op grond waarvan de geldigheid kan worden verantwoord. Beiden zoeken 

dezee verantwoording in de rechtstoepassingscontext, maar de manier waarop ze 

dezee context formaliseren verschilt. 

Z oo vindt Kaptein (1991:80-81, 1993:319-320) dat de geldigheid van de con-

clusiee over het intreden van het tegengestelde rechtsgevolg voor het concrete 

gevall  kan worden verklaard uit het niet toepasselijk zijn van alle andere regels in 

hett recht die tot hetzelfde rechtsgevolg q leiden. Hij doet daarbij een beroep op 

dee geslotenheid van het rechtsstelsel en bedoelt daarmee het volgende. Omdat 

juridischh beschouwd in een bepaalde zaak niet elke mogelijke premisse ter zake 

kann doen, zijn er niet nog allerlei andere willekeurige gronden die tot het beoog-

dee rechtsgevolg kunnen leiden wanneer in een bepaald geval een regel niet van 

toepassingg is (1991:80). V o o r de reconstructie betekent dit dat er een extra ver-

zwegenn premisse wordt geëxpliciteerd waarin is uitgedrukt dat er geen enkele 

anderee regel in het recht met hetzelfde rechtsgevolg van toepassing is op dit 

concretee geval. Wanneer er geen enkele regel met het beoogde rechtsgevolg van 

toepassingg is, kan op een formeel geldig wijze worden geconcludeerd dat dit 

rechtsgevolgg voor het concrete geval mag worden ontkend: 'E contrario argu-

mentat ionn depends upon the absence of alternative sufficient conditions for the 

conclusionn denied by the e contrario argument' (Kaptein 1993:319). In logische 

termenn ziet de redenering er volgens Kaptein als volgt uit: 

qq —>  p (geen andere gronden voor q dan p) 

dus:: —iq 

onelee verbinding van replicatie of equivalentie heeft. 
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Datt er andere mogelijke gronden kunnen zijn, maakt Kaptein duidelijk met een 
voorbeeldd uit het civiele recht. Wanneer in een concreet geval een verplichting 
tott betaling op grond van onrechtmatige daad niet volgt, sluit dat niet uit dat op 
grondd van het overeenkomstenrecht alsnog betaald moet worden (1991:81). 
Volgtt de rechter de weg van het overeenkomstenrecht en past hij 20'n regel toe, 
dann is het rechtsgevolg uit die regel van toepassing. Volgt de rechter die weg 
niet,, dan is daarmee het aantal gronden waarop het beoogde rechtsgevolg kan 
wordenn verkregen uitgeput. Wanneer hij dan de onrechtmatigedaadsregel niet, 
duss a contrario, toepast, dan is de redenering waarmee dat gebeurt logisch gel-
dig.. Andere potentieel relevante regels zijn immers niet van toepassing. Het niet 
vann toepassing zijn van andere potentieel relevante regels vormt de derde pre-
missee in de argumentatie. Deze derde premisse blijf t volgens Kaptein meestal 
verzwegen,, 'omdat de "geslotenheid" van het stelsel van het recht vaak als van-
zelfsprekendd inhoudt dat niet elke willekeurige grond tot het rechtsgevolg kan 
strekken'' (1991:82). In een strafrechtelijk proces is deze premisse bijvoorbeeld 
voorondersteldd omdat iemand alleen veroordeeld kan worden op grond van de 
hemm ten laste gelegde feiten (1993:322). 

Kapteinss analyse kan nog uitgebreider worden weergegeven wanneer alle 
mogelijkee gronden (rechtsfeitomschrijvingen) die tot het beoogde rechtsgevolg 
kunnenn leiden, worden geëxpliciteerd (Kaptein 1993:320): 

pp —» q, r—> q en s -» q zijn de enige mogelijkheden in het rechtssysteem. 
Datt maakt p, r en s de enige voldoende voorwaarden voor q: 
qq -> (p v r v s). Samen met: 
—ir,, —is, betekent dat dat q alleen optreedt op grond van p: 
qq —> p. Vervolgens kan logisch geldig worden geconcludeerd: 

--P P 
dus:: —iq 

Inn deze analyse zijn p, r en s de enige gronden die tot q kunnen leiden. Doordat 
geenn van deze gronden van toepassing is, kan op logisch geldige wijze worden 
geconcludeerdd dat het rechtsgevolg niet van toepassing is.101 

101.. Van een soortgelijke opvatting geeft Canaris (1983:52) blijk, als hij het verschil tussen 
modernee a contrario-argumentatie — door hem 'e silentio-argumentatie' genoemd - en 
klassiekee a contrario-argumentatie wil duidelijk maken. Hij constateert dat de conclusie 
vann het e silentio-argument volgt uit de structuur van de rechtsorde als een som van gel-
dingsnormen:: 'Letztlich folgt das "argumentum e silentio" aus der Struktur der Rechts-
ordnungg als einer Summe von Geltungsanordnungen: wo eine solche sich nicht ermitteln 
laBt,, ist ein Recht eben nicht gegeben'. 
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Evenalss Kaptein vindt ook Henket (1992a:161, 1992b:205) dat de proces-
suelee context van invloed is op de redeneervorm. Althans, dat geldt voor de ge-
vallenn waarin de rechtsregel niet al op grond van het doel van de regel als een 
replicatiee of als een equivalentie geïnterpreteerd kan worden, want in die geval-
lenn is er natuurlijk geen probleem (1992b:157).102 In gevallen waarin er wel een 
probleemm is, omdat de rechtsregel waarop een beroep wordt gedaan redelijker-
wijss niet als een replicatie of equivalentie kan worden beschouwd, is de context 
vann invloed op de conditionele verbinding van de regel. Dat kan volgens Henket 
omdatt in een concrete zaak altijd één bepaalde tenlastelegging of één bepaalde 
vorderingg ter discussie staat. Volgens Henket gaat het de eiser slechts om de 
regell  die hij voor zijn vordering aanvoert en maakt dit andere mogelijke gronden 
voorr het gevraagde rechtsgevolg overbodig.103 Daaruit vloeit voort dat in het 
concretee geval die ene tenlastelegging of vordering als een noodzakelijke voor-
waardee fungeert voor het intreden van het rechtsgevolg. 

Volgenss Henket is de context van invloed in de zin dat de strafrechter zich 
niett buiten de grenzen van de tenlastelegging begeeft en de burgerlijke rechter 
zichh beperkt tot de vragen die de partijen verdeeld houden (1992b:205). In een 
strafzaakk betekent dit dat het rechtsgevolg niet intreedt wanneer de rechter oor-
deeltt dat het ten laste gelegde niet van toepassing is op de verdachte, omdat de 
verdachtee in deze zaak alleen op grond van de tenlastelegging kan worden ver-
oordeeldd (1992a:160). In een civiele zaak zou min of meer hetzelfde gelden: daar 
neemtt de rechter een beslissing op basis van wat de eiser en de gedaagde naar 
vorenn brengen. Als een eiser een contract wil ontbinden op grond van de min-
derjarigheidd van de wederpartij, dan baseert hij zijn vordering op de regel vol-
genss welke minderjarigheid een reden is om een contract te ontbinden. Minder-
jarigheidd is echter niet de enige grond die tot ontbinding kan leiden, dus deze 
regell  kan niet als een replicatie of equivalentie worden geïnterpreteerd. Maar 
wanneerr de eiser zijn vordering uitsluitend op deze grond baseert en de gedaag-
dee geen ander verweer voert dan ontkenning van deze grond, dan is volgens 
Henkett minderjarigheid in dit concrete geval de enige grond die tot ontbinding 
kann leiden en fungeert deze grond daardoor als een noodzakelijke én voldoende 

102.. Henket noemt als voorbeeld van zo'n regel artikel 1843 OBW over de aansprakelijkheid 
vann de lasthebber. Ook regels die expliciet als een definitie zijn geformuleerd, kunnen 
volgenss hem als een equivalentie geïnterpreteerd worden. 

103.. Henket gaat eraan voorbij dat de rechter in sommige gevallen ambtshalve gronden kan 
aanvullen. . 
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voorwaardee (1992a:161).104 Dat de wet nog andere gronden voor vernietiging 

kent,, zou in deze context irrelevant zijn (1992b:205). 

Henkett formaliseert de invloed van de context op dezelfde manier als waar-
opp a contrario-argumentatie traditioneel wordt geformaliseerd. Dus: de rechtsre-
gell  in de a contrario-redenering moet in het concrete geval als een regel worden 
gereconstrueerdd waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voor-
waardee vormt voor het intreden van het beoogde rechtsgevolg. Henket gaat er-
vann uit dat regels die niet standaard als een replicatie of als een equivalentie 
kunnenn worden beschouwd, in de gevallen dat ze a contrario worden toegepast, 
well  als zodanig fungeren. Hij verantwoordt dit doordat volgens hem niet alleen de 
conceptuelee termen in de regel kunnen worden geïnterpreteerd in het licht van 
dee feiten, maar ook de logische status van de regel: 'The facts may affect not 
onlyy the logical meaning of the conceptual terms in the rule but also its logical 
status'' (Henket 1992b:205). 

Inn de visie van Henket kan een bepaalde rechtsregel in het ene geval analoog 
enn in het andere geval a contrario worden toegepast (1992a:161, 1992b:205). In 
hett eerste geval fungeert hij als een materiële implicatie, in het laatste geval als 
eenn replicatie of een equivalentie. Volgens Henket vooronderstelt a contrario-
argumentatiee dat de rechtsfeitomschrijving van de ter discussie staande rechtsre-
gell  als een noodzakelijke voorwaarde voor het intreden van het rechtsgevolg uit 
diee regel moet worden beschouwd. Wie daar niet van uitgaat, spreekt zichzelf 
tegenn als hij een regel a contrario toepast. 

4.33 Adequaatheid van de voorgestelde analyses voor  klassieke a contra-
rio-argumentatie rio-argumentatie 

Eenn logische analyse van klassieke a contrario-argumentatie maakt duidelijk dat 
dee omkering van een rechtsregel vooronderstelt dat de rechtsfeitomschrijving 
vann de regel een noodzakelijke voorwaarde bevat voor het intreden van het 
rechtsgevolg.. Alleen in een regel met een replicatieve of equivalente conditionele 
verbindingg is het rechtsgevolg beperkt tot de in de regel genoemde gevallen en 
kann het worden ontzegd aan de niet-genoemde gevallen. Iemand die een beroep 
doett op klassieke a contrario-argumentatie, moet dus wel geacht worden de re-
gell  zo geïnterpreteerd te hebben. 

104.. Overigens is dit een vreemd voorbeeld in een bespreking van moderne a contrario-
argumentatie.. Wanneer de gedaagde minderjarigheid ontkent, dan is dat een feitelijk punt 
datt hij zal moeten bewijzen. Van een beroep op een of meer interpretatiemethoden is dan 
geenn sprake. 
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Eenn logische analyse maakt daarnaast duidelijk dat er een verschil bestaat 
tussenn de constatering dat de ^ / bepe rkt is tot de genoemde gevallen (gramma-
ticaleticale interpretatie) of dat het rechtsgevolg slechts daarvoor geldt. Alleen in het laat-
stee geval mag een regel worden omgekeerd. Het betekent dus nogal wat wanneer 
eenn regel een rechtsfeitomschrijving bevat die een noodzakelijke voorwaarde is 
voorr het rechtsgevolg.105 Wat dat betekent laat klassieke a contrario-
argumentatiee zien: de regel geeft dan ook een oordeel over alle niet-geregelde 
gevallen.. Wanneer dit de betekenis is van 'noodzakelijke voorwaarde', is het niet 
aannemelijkk dat een regel toevalligerwijs een dergelijke conditionele verbinding 
heeft.. In de literatuur wordt dan ook opgemerkt dat een dergelijke interpretatie 
vann een rechtsregel slechts zelden gerechtvaardigd is (Canaris 1983:48-50): 

Daa dies [dat een regel een uitsluitend karakter bezit, HJ] (...) sich nur selten mit 
genügenderr Sicherheit wird ermitteln lassen (...). Wirklich überzeugende Beis-
pielee eines argumentum e contrarïo lassen sich in der Tat nur schwer finden. 
(Canariss 1983:48, lopende tekst en noot 132) 

Gaann de implicaties van een regel waarvan de rechtsfeitomschrijving een nood-
zakelijkee voorwaarde voor het rechtsgevolg vormt, ook zover dat dergelijke re-
gels,, zoals Neumann (1986:36) beweert en door Klug (1982:128) wordt ontkend, 
nooitt analoog kunnen worden toegepast? Het antwoord op deze vraag moet 
luidenn dat het ervan afhangt wat precies het object van de analoge toepassing is. 
Wanneerr dit object een geval betreft waarvan is voorondersteld dat het deel 
uitmaaktt van de klasse van niet-genoemde gevallen (de klasse die in semantisch 
opzichtt door de regel wordt uitgesloten), dan is analoge toepassing niet moge-
lijk :: per definitie is zo'n regel niet van toepassing op de tegengestelde rechtsfeit-
omschrijving.. Een regel waarvan rechtsfeitomschrijving p (of V in een predi-
caatlogischee analyse) een noodzakelijke voorwaarde bevat voor het intreden van 
hett rechtsgevolg, kan dus niet analoog worden toegepast op —p. 

Watt wel mogelijk is bij regels waarvan de rechtsfeitomschrijving een nood-
zakelijkee voorwaarde vormt voor het intreden van het rechtsgevolg, is dat zich 

105.. Intuïtief lijk t mij overigens dat een analyse van de regel als equivalentie beter bij klassieke 
aa contrario-argumentatie past dan een analyse van de regel als replicatie. Het lijk t mij meer 
rechtt doen aan het idee van twee regels die in één regel besloten liggen en die beide in vol-
lee omvang gelden (dus ook als q —* p p en —<q  —p). Het lijk t alsof Schreiber (1962:53) dit 
ookk vindt, wanneer hij zegt dat een regel een tweede regeling mede bevat als daarin wordt ge-
steldd dat dan en alleen dan als de rechtsfeitomschrijving zich voordoet, het rechtsgevolg 
plaatsvindt,, maar daarbij moet worden aangetekend dat Schreiber de mogelijkheid van re-
plicatiee niet bespreekt. Ook Henket meent - ongemotiveerd — dat equivalentie de meest 
plausibelee interpretatie van artikel 1843 BW (oud) is en niet replicatie (1992b:200 noot 6). 
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interpretatie-- of kwalifïcatievragen voordoen ten opzichte van zo'n regel. De 
interpretatie-- of kwalificatiekwestie heeft dan betrekking op de vraag onder wel-
kee van de twee regels - de in de wet opgenomen regel of de daaruit a contrario 
afgeleidee regel - het concrete geval valt, en dus of dit geval onder rechtsfeit-
omschrijving )̂) of onder rechtsfeitomschrijving —>p valt. Dergelijke interpretatie-
vragenn (denk aan de vraag of een transseksueel onder de klasse mannen of on-
derr de klasse vrouwen valt) kunnen mijns inziens wél door middel van analogie-
argumentatiee worden opgelost, namelijk door het te interpreteren geval te verge-
lijkenn met de klasse —p. Interpretatie- en kwalificatiekwesties kunnen immers 
wordenn ondersteund met een beroep op een vergelijking in het licht van het 
doell  van de regel (zie paragraaf 2.5). Wanneer analogie-argumentatie dus ter op-
lossingg van een interpretatie- of kwalificatievraag wordt aangewend, is dergelijke 
argumentatiee mijns inziens mogelijk bij regels die omgekeerd kunnen worden. 

Opp grond van het voorgaande concludeer ik dat de in de literatuur voorgestelde 
logischee analyses van klassieke a contrario-argumentatie in zoverre voldoen aan 
hunn explicatiefunctie dat zij duidelijk maken welke premisse in het geval van 
omkeringg van de regel ondersteund dient te worden met subargumentatie, na-
melijkk de premisse die de interpretatie van de regel weergeeft.106 Deze analyse 
indiceertt ook wat voor type subargumenten er moeten worden aangevoerd. Wat 
ondersteundd moet worden is immers de interpretatie van de regel als een regel 
diee iets uitzonderlijks bepaalt voor de feiten uit de rechtsfeitomschrijving. De 
subargumentenn die deze interpretatie kunnen rechtvaardigen, zijn interpretatieve 
argumentenn waarmee het uitsluitende karakter van de rechtsgevolgbepaling kan 
wordenn beargumenteerd. 

Eenn probleem vind ik echter dat de voorgestelde formaliseringen niet laten 
zienn op welk normbestanddeel van een regel de replicatieve of equivalente rela-
tiee betrekking heeft. Met andere woorden: welk element van de ter discussie 
staandee regel vormt nu eigenlijk het uitgezonderde geval? Hypothetisch gezien 
zouu de vraag zich kunnen voordoen wat de regel die bepaalt dat de lasthebber 
diee voldoende kennis heeft gegeven niet aansprakelijk is, zegt over de niet-

lasthebberlasthebber die voldoende kennis gegeven heeft: is deze, a contrario, wel aanspra-
kelijk?? Hoewel het bij deze regel duidelijk is dat de equivalente relatie tussen 
rechtsfeitomschrijvingg en rechtsgevolg alleen betrekking heeft op het normbe-

106.. Wagner en Haag (1970:31-32) zien de meerwaarde van een logische analyse niet. Volgens 
henn geeft de toevoeging van de formulering 'alleen' aan de premisse die de rechtsregel 
weergeeftt het probleem even precies weer als wanneer je spreekt over replicatie of equiva-
lentie. . 
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standdeell  Voldoende kennis geven' en niet op het normbestanddeel 'lasthebber', 
hoeftt dat bij andere regels met meer normbestanddelen helemaal niet zo te 
zijn.1077 In de voorgestelde logische weergaven van de rechtsregel wordt de con-
ditionelee verbinding echter niet gekoppeld aan het normbestanddeel waarop het 
logischee verband betrekking heeft. Dat betekent mijns inziens dat deze analyses 
tekortschietenn in hun explicatiefunctie.108 

Eenn laatste kritiekpunt is dat in de voorgestelde logische analyses een forma-
liseringg ontbreekt van de subargumenten voor de interpretatie van de rechtsre-
gel.. Nergens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende mogelijkheden in 
dee voorgestelde logische analyses kunnen worden ondergebracht. De analysator 
diee een overzicht wil krijgen van de elementen waaruit klassieke a contrario-
argumentatiee kan bestaan als deze volledig is geëxpliciteerd, en die wil weten hoe 
mett deze elementen redeneringen kunnen worden opgesteld en hoe deze rede-
neringenn samenhangen en hoe ze met de hoofdredenering samenhangen, heeft 
watt dat betreft aan de voorgestelde analyses geen steun. Op dit punt zijn de hui-
digee logische analyses van klassieke a contrario-argumentatie te beperkt. Deze 
kritiekk neemt evenwel niet weg dat een logische analyse functioneel is voor het 
onderscheidd tussen klassieke en moderne a contrario-argumentatie, zoals in de 
volgendee paragraaf zal worden gedemonstreerd. 

4.44 Adequaatheid van de voorgestelde analyses voor  moderne a contrario-
argumentatie e 

Dee weinige auteurs die serieus werk maken van de analyse van moderne a con-
trario-argumentatiee onderscheiden impliciet twee soorten van deze argumenta-

107.. Ruiter (1987:165) signaleert eenzelfde probleem voor regels die wel expliciet het woord 
'alleen'' bevatten: bij zulke regels is het soms lastig te bepalen op welk normbestanddeel dit 
woordd betrekking heeft. 

108.. Een predikaatlogische analyse kan daar wel in onderscheiden, omdat deze zo diepgaand 

kann worden gemaakt als nodig wordt geacht. Een mogelijke vertaling waarin het lastheb-

ber-zijnn en kennisgeven als verschillende bestanddelen worden onderscheiden is: Vx((Lx 

AA Kx) —  Rx). De vertaalsleutel van deze weergave is: 
LxLx x is een lasthebber 
KxKx x heeft voldoende kennis gegeven 
RxRx x is niet aansprakelijk boven de grens van de volmacht 
Err kan nu op verschillende manieren een a contrario-redenering worden opgesteld: met 

dee premisse —>U), met de premisse sKb, met —\Kh A —iLh of met —i(Lh A Kh). Het is zelfs 

mogelijkk om het rechtsgevolg diepgaander te analyseren tot (Gx —* —iAx), waarbij Gx be-

tekent:: x gaat boven de grens van de volmacht, en Ax. x is niet aansprakelijk. (Met dank 

aann Jan Albert van Laar.) 
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tie.tie. Ten eerste is dat a contrario-argumentatie die is gebaseerd op een rechtsregel 
diee kan worden geïnterpreteerd als een replicatie of als een equivalentie en ten 
tweedee a contrario-argumentatie die is gebaseerd op een rechtsregel die niet an-
derss dan als een materiële implicatie kan worden beschouwd. In het eerste geval 
iss de argumentatie logisch geldig en kan op grond van (1) de desbetreffende 
rechtsregell  en (2) de constatering dat het concrete geval niet overeenkomt met 
dee in de regel genoemde klasse(n) van gevallen, de conclusie worden getrokken 
datt het rechtsgevolg niet voor het concrete geval geldt. In het tweede geval kan 
dezee conclusie niet op logisch geldige wijze worden getrokken op basis van deze 
tweee premissen. Dit wordt in de rechtstheorie ofwel niet problematisch geacht, 
ofwell  men bedenkt een alternatieve reconstructie op grond waarvan de redene-
ringg alsnog geldig wordt. 

Inn deze paragraaf zal ik betogen dat de voorgestelde analyses voor moderne 
aa contrario-argumentatie in twee opzichten inadequaat zijn. In de eerste plaats is 
hett concept moderne a contrario-argumentatie inconsistent met een rechtsregel 
diee geïnterpreteerd kan worden als een replicatie of als een equivalentie. De wij-
zee waarop moderne a contrario-argumentatie in de literatuur wordt omschreven 
enn de daar gegeven aanwijzingen voor de subargumenten die het standpunt on-
dersteunenn dat de regel niet van toepassing is, kunnen een dergelijke interpreta-
tiee namelijk niet rechtvaardigen. In de tweede plaats is het bij moderne a contra-
rio-argumentatiee die berust op een rechtsregel die als een materiële implicatie 
beschouwdd moet worden, onjuist om een analyseprobleem te constateren, na-
melijkk het probleem dat deze argumentatie zou leiden tot de ongeldige conclusie 
datt het rechtsgevolg niet van toepassing is op het concrete geval. Met moderne a 
contrario-argumentatiee wordt geen conclusie getrokken over het niet van toe-
passingg zijn van een rechtsgevolg. Het standpunt dat met moderne a contrario-
argumentatiee wordt verdedigd is het standpunt dat de regel niet van toepassing is 
opp het concrete geval. Uit dit standpunt vloeit niets - althans niet op grond van de a 

contrario-argumentatiecontrario-argumentatie — voort over het al dan niet uitblijven van het rechtsgevolg. 
Ditt betekent dat er helemaal geen logisch probleem is. Uiteraard is er wel een 
logischh probleem als op grond van de niet-toepasselijkheid van de regel wordt 
geconcludeerdd tot het niet intreden van het rechtsgevolg. Dit is echter geen pro-
bleemm van de a contrario-argumentatie zelf en is er ook niet typerend voor, want 
zijj  geldt voor alle argumentaties waarbij een regel niet wordt toegepast (bijvoor-
beeldd op grond van het niet bewezen zijn van de feiten) en waarna het beoogde 
rechtsgevolgg vervolgens uitblijft . 
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4.4.11 Moderne a contrario-argumentatie en de uitsluitende rechtsregel 

Modernee a contrario-argumentatie is niet, dus ook niet soms, gebaseerd op een 
rechtsregell  die een replicatieve of equivalente conditionele verbinding heeft. Een 
dergelijkee interpretade van de conditionele verbinding van de rechtsregel is in-
consistentt met de subargumenten die volgens de literatuur kunnen worden aan-
gevoerdd ter ondersteuning van de beslissing om de regel in een concreet geval 
niett toe te passen. Ervan uitgaand dat aan regels niet zomaar een rechtsfeit-
omschrijvingg ten grondslag ligt die als een noodzakelijke voorwaarde fungeert 
(ziee paragraaf 4.3), zou met die subargumenten een dergelijke interpretatie van 
dee regel gemotiveerd moeten kunnen worden. De subargumenten zouden dus 
dee interpretatie van de regel als een replicatie of equivalentie moeten rechtvaar-
digen.. De in de literatuur genoemde subargumenten — het beroep op relevante 
verschillenn en redenen op grond waarvan een strikte toepassing van een regel 
vereistt is — kunnen een beslissing om de rechtsregel te interpreteren als uitzon-
deringsregell  echter niet dragen. Deze argumenten dragen slechts een beslissing 
inin casu, dus een beslissing over de toepasselijkheid van de regel in het concrete 
geval.. Ik zal dat voor beide subargumentaties toelichten. 

HetHet beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval en de in de regel genoemde klasse(n) 

vanvan gevallen 

Wanneerr de keuze tussen het analoog of a contrario toepassen van een regel 
wordtt gerechtvaardigd met een beroep op relevante verschillen tussen het con-
cretee geval en de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen, is deze argumen-
tatiee bij uitstek gericht op een beslissing over de toepasselijkheid van de regel op 
dee concrete feiten. Op grond van deze argumentatie kan geen uitspraak over de 
betekeniss van de regel in het algemeen worden gedaan. De argumentatie houdt 
immerss in dat de regel kan worden toegepast als er voldoende vergelijkbaarheid 
iss tussen het concrete geval en de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen. Is 
dee vergelijkbaarheid onvoldoende, dan kan de regel in casu niet worden toege-
past.. De beslissing om de regel niet toe te passen is een beslissing voor het concrete 

geval.geval. De regel wordt wel geïnterpreteerd, maar slechts met betrekking tot zijn 
betekeniss voor het concrete geval. 

Eenn beroep op geval svergelij king zegt niets over alle andere niet-geregelde 
gevallenn die zich met betrekking tot de regel kunnen voordoen. Als de regel in 
eenn bepaald geval a contrario wordt toegepast, sluit dat analoge toepasselijkheid 
opp een andere mogelijke klasse van gevallen niet uit. Stel dat ter discussie staat 
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off  een regel die geldt voor appels en peren, ook van toepassing is op citroenen. 
Alss het standpunt wordt ingenomen dat de regel wegens onvergelijkbaarheid van ener-

zijdszijds appels en peren en anderzijds citroenen niet van toepassing is op de laatste, is er 
opp grond van deze regel nog niets beslist over andere niet in de regel genoemde 
vruchten,, zoals bananen, sinaasappels enzovoort. Het enige wat vaststaat, is dat 
dee regel niet van toepassing is op citroenen. Een beroep op een vergelijking van 
hett concrete geval met de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen zegt der-
halvee niets over de conditionele verbinding van de regel, omdat daarmee alleen 
eenn uitspraak wordt gedaan over de toepasselijkheid van de regel op het concre-
tee geval en daaruit niets geconcludeerd kan worden over andere niet-geregelde 
gevallen.109 9 

Hett is overigens wel begrijpelijk dat in de literatuur een relatie wordt gelegd 
tussenn gevalsvergelijking en de interpretatie van de conditionele verbinding van 
dee regel als replicatie of als equivalentie, en daardoor met een beslissing over het 
uitblijvenn van het rechtsgevolg voor het concrete geval. Zoals ik al heb laten 
zienn in paragraaf 3.7.1 en 4.2.2 wordt deze koppeling in de hand gewerkt door 
voorbeeldenn waarin het potentiële toepassingsbereik van de rechtsregels die ter 
discussiee staan tweeledig is. De regel uit het voorbeeld over vrouwen die niet 
binnenn 306 dagen na de ontbinding van hun huwelijk door de dood van hun 
echtgenoott mogen hertrouwen (het vervallen art. 1:34 lid 1 BW), heeft zo'n 
tweeledigg potentieel toepassingsbereik. Andere mogelijke klassen dan mannen of 
vrouwenn kunnen zich ten opzichte van deze regel niet voordoen. Wanneer op 
grondd van een vergelijking van mannen en vrouwen in het licht van het doel van 
dee regel wordt besloten dat de regel niet voor mannen geldt, dan geldt de regel 
duss alleen voor vrouwen. Dit wekt de indruk dat met gevalsvergelijking de condi-
tionelee verbinding van de regel kan worden geïnterpreteerd. Die mogelijkheid 
bestaatt echter bij de gratie van het feit dat een regel een potentieel tweeledig 
toepassingsbereikk heeft. Dat maakt een interpretatie als uitsluitende regel echter 
nogg niet automatisch gerechtvaardigd, omdat het verschil maakt of de regel alleen 
voorr de genoemde gevallen geldt of dat het rechtsgevolg uit de regel alleen voor de 
genoemdee gevallen geldt. Geen van de auteurs die moderne a contrario-
argumentatiee beschrijven stelt deze restrictie.110 

109.. Nieuwenhuis (1976:495 en 507) en Canaris (1983:45) spreken weliswaar ook over gevals-
vergelijkingg waarmee de interpretatie van een rechtsregel als uitzonderingsregel kan wor-
denn gemotiveerd, maar hebben daarbij expliciet klassieke a contrario-argumentatie op het 
oogg (zij spreken namelijk over een impliciete regel die in de wettelijke regel besloten ligt). 
Dee vergelijking heeft bij hen betrekking op de tegengestelde klassen van gevallen en niet 
opp een mogelijk concreet geval dat wordt vergeleken met de klasse(n) uit de regel. 

110.. De enige die aandacht besteedt aan de logische status van artikel 1:34 lid 1 BW is Hage 
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EenEen beroep op een van de redenen voor strikte regeltoepassing 

Opp het eerste gezicht lijk t subargumentatie waarin een beroep wordt gedaan op 
eenn van de redenen op grond waarvan een strikte interpretatie van de regel is 
vereistt méér dan gevalsvergelijking ondersteuning te bieden aan de interpretatie 
vann de rechtsregel als replicatie of als equivalentie. Van regels die niet analoog 
mogenn worden toegepast, kan bijvoorbeeld eerder worden gezegd dat ze alleen 

voorr de genoemde gevallen gelden. Dat het toepassingsbereik van een regel be-
perktt is tot de expliciete rechtsfeitomschrijving, maakt deze rechtsfeitomschrij-
vingg echter nog niet automatisch tot een noodzakelijke voorwaarde voor het 
intredenn van het rechtsgevolg. Ook hier geldt weer dat het verschil maakt of de 
regell  alleen voor de genoemde gevallen geldt of dat de rechtsgevolgbepaling uit 
dee regel alleen daarvoor geldt. In het eerste geval is het onaannemelijk dat de 
wetgeverr met een dergelijke regel impliciet een indirecte regeling voor de tegen-
gesteldee gevallen op het oog had. 

Tott de regels die strikt geïnterpreteerd moeten worden, behoren bijvoor-
beeldd strafrechtsregels; deze mogen vanwege het legaliteitsbeginsel niet analoog 
wordenn geïnterpreteerd. Een dergelijk verbod kan van rechtsregels echter geen 
replicatiee of equivalentie maken. Veel strafrechtsregels kunnen sowieso al geen 
replicatiee of equivalentie zijn, omdat ze geen uniek rechtsgevolg bezitten (een 
boetee of gevangenisstraf). Dat betekent dat de rechtsfeitomschrijvingen van die 
regelss noodzakelijkerwijs als een voldoende, en niet als een noodzakelijke voor-
waardee fungeren binnen het strafrechtsstelsel. Dat dergelijke regels niet analoog 
mogenn worden toegepast, is kennelijk een gevolg van een norm die buiten die 
regelss zelf ligt. De regel bevat dus niet van zichzelf een uitsluitend karakter. Dat 
wordtt des te duidelijker wanneer we bekijken wat het analogieverbod nu eigen-
lij kk precies betekent: strafrechtsregels mogen alléén niet analoog worden toege-
pastt als toepassing in het nadeel van de verdachte is. Analoge toepasselijkheid is 
duss niet bij voorbaat uitgesloten. Als dat de betekenis is van het analogieverbod, 

(1997:121).. Hij vindt het niet aannemelijk dat deze regel als een equivalende moet worden 
geïnterpreteerd.. Om twee redenen is het volgens hem überhaupt heel onaannemelijk dat 
regelss een noodzakelijke voorwaarde bevatten. De eerste is dat het vreemd is om ervan uit 
tee gaan dat van twee regels die aan de oppervlakte niet verschillen, de rechtsfeitomschrij-
vingg van de ene regel wel een noodzakelijke voorwaarde bezit en de andere regel niet. De 
tweedee is dat een bepaald rechtsgevolg vaak op grond van een andere reden kan intreden 
(ziee ook Kaptein en Henket, besproken in paragraaf 4.2.2). Deze laatste reden speelt vol-
genss hem een rol bij artikel 1:34 lid 1 BW: het is een vrouw ook verboden te hertrouwen 
wanneerr ze al getrouwd is. 
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dann kunnen strafrechtsregels niet — ook niet die regels die wél een uniek rechts-

gevolgg bezitten — als repücaties of equivalenties worden beschouwd.111 

Voorr de overige soorten regels die een strikte toepassing vereisen, geldt niet 

eenss een absoluut analogieverbod zoals dat voor strafrechtsregels geldt.112 Zo 

schrijftt Aarnio (1987:505) over procedurele regels en regels die een uitzondering 

vormenn op een of meer andere regels dat analogie met grotere zorgvuldigheid 

gehanteerdd moet worden, maar niet dat deze regels nooit analoog mogen wor-

denn toegepast. Ook volgens andere auteurs is de afwijzing van analoge toepasse-

lijkheidd om redenen van rechtszekerheid niet absoluut. Peczenik (1989:398-400) 

meldtt dat er bij de beantwoording van de vraag naar analoge toepassing van re-

gelss die uitzonderingen op andere regels regelen ook sterke redenen kunnen zijn 

diee wel tot een analoge conclusie leiden. Ook Rombach (1963:31) vindt dat het 

principee dat uitzonderingen beperkt geïnterpreteerd moeten worden, geen uit-

sluitsell  kan bieden, omdat 'die inkledingen slechts weergeven het resultaat van 

onzee rechtsvinding op andere gronden en zij zelf op dat resultaat geen invloed 

hebbenn (. . . ) \1 13 Ten slotte moet ook van regels met een gedetailleerde opsom-

111.. Hier is mijns inziens de opmerking van Hage (1997:121) toepasselijk dat er geen reden is 
omm aan te nemen dat van twee regels die aan de oppervlakte niet verschillen, de ene 
rechtsfeitomschrijvingg wel als een noodzakelijke voorwaarde fungeert en de andere 
rechtsfeitomschrijvingg niet (zie de vorige noot). 

112.. In de juridische praktijk blijkt overigens dat zelfs strafrechtsregels niet altijd strikt toege-
pastt worden, zoals in het Elektriciteitsarrest (HR 23 mei 1921, NJ 1921, 564) en Rectaal 
Fouillerenn (HR 8 november 1988, NJ 1989, 667) en de zaken door 't Hart aangehaald in 
zijnn noot bij HR 10 april 1984, NJ 1984, 162. Zie ook Scholten (1974:70) en Cliteur 
(2000:170-171).. Cliteur en Van Benthem (1982:66) merken bovendien op dat rechtstoe-
passingg over de semantische grenzen heen heel vanzelfsprekend kan zijn: strafbepalingen 
waarinn de rechtsfeitomschrijving is geschreven voor mannen 'Hij, die ...' gelden uiteraard 
ookk voor vrouwen. Volgens Scholten (1974:38) geeft de hij/zij-kwestie aan dat de formu-
leringenn die in de wet worden gebruikt ook verband houden met 'het geestelijk en maat-
schappelijkk leven van de tijd waarin zij werden geuit'. Henket (1991:71) becommentarieert 
hett analogieverbod in het strafrecht dan ook als volgt: Wat achter die naam [het analogie-
verbod,, HJ] schuilgaat is niet een scherp criterium, maar een programmatische eis: de 
strafrechterr moet voorzichtigheid betrachten bij het uideggen van strafbepalingen. Meer is 
aann de kant van de rechter als waarborg van rechtszekerheid niet te bereiken.' 

113.. Zie ook Van Bemmelen (1891:17), volgens wie de regel dat uitzonderingen beperkend 
moetenn worden geïnterpreteerd Valsch' is, omdat dat afhangt van de bijzonderheid van de 
gevallen,, en in gelijke zin Engisch (1956:148) en Larenz (1969:329). Fockema Andreae 
(1914:36)) verwijst naar John Stuart Mill , die volgens deze schreef: 'il n'y a pas de differen-
cee de nature entre la regie et 1'exception: 1'exception elle aussi est une regie ...' en naar 
anderee auteurs die zich negatief uidaten over de regel dat uitzonderingen strikt geïnterpre-
teerdd moeten worden. Evenwel constateert hij dat de regel destijds 'schering en inslag' 
vormdee in de rechtspraktijk (p. 37). Volgens Germann (1967:60) heeft het Bundesgericht 
vann Zwitserland uitzonderingsregels vaak analoog toegepast. 
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mingg eerst worden vastgesteld of de opsomming limitatief of enuntiatief is (Van 
Bemmelenn 1891:17): 'All e regelen tot oplossing dier vraag falen'. 

Hett lijk t mij dan ook dat regels waarvan algemeen aanvaard is dat ze strikt 
geïnterpreteerdd moeten worden, geen regels zijn die per definitie als een replica-
tiee of als een equivalentie kunnen worden geïnterpreteerd. Het zijn vaak al niet 
eenss regels waarvan gezegd kan worden dat hun toepasselijkheid altijd beperkt 
blijf tt tot het expliciet genoemde toepassingsbereik. Bij de toepassing van deze 
regelss gaat het erom dat de argumenten die betrekking hebben op rechtszeker-
heidd moeten worden afgewogen tegen andere argumenten: 'It depends on the 
priorityy order one assumes in the concrete case between justice and legal certainty' 
(Peczenikk 1983:57) [Mij n cursivering, HJ]. 

Inn de gevallen dat rechtsregels die een strikte toepassing vereisen inderdaad 
niett op een niet-geregeld concreet geval worden toegepast, speelt in de motive-
ringg van de beslissing het restrictieve karakter van de regel weliswaar vaak een 
rol,, maar meestal niet in de zin dat ruime toepasselijkheid daardoor bij voorbaat 
wordtt uitgesloten. Het restrictieve karakter speelt veelal een rol naast andere 
argumentenn waarmee wordt verdedigd dat het concrete geval niet door de regel 
wordtt gedekt.114 

Uitt het bovenstaande volgt dat de redenen die in de literatuur worden genoemd 
omm de keuze tussen analogie- en a contrario-argumentatie te rechtvaardigen, 
geenn redenen zijn waarmee de conditionele verbinding van de rechtsregel als 
replicatiee of equivalentie kan worden gemotiveerd. Dat betekent dat in de geval-
lenn waarin de keuze voor a contrario-argumentatie op een van de genoemde 
redenenn is gebaseerd, er geen reden is om aan te nemen dat de regel die in het 
concretee geval niet wordt toegepast als een replicatie of equivalentie opgevat 
moett worden. 

Ervann uitgaand dat een logische analyse de gronden blootlegt waarop de 
beslissingg berust, maakt de in de literatuur voorgestelde analyse van moderne a 
contrario-argumentatiee gebaseerd op een rechtsregel met een noodzakelijke 
voorwaardee haar explicatiefunctie niet waar. Een premisse waarin de regel als 
replicatiee of equivalentie is geïnterpreteerd, kan geen grond zijn van moderne a 
contrario-argumentatie,, omdat de argumenten die in de literatuur worden ge-
noemdd als rechtvaardiging van het a contrario toepassen van een regel, geen 

114.. Overigens is het goed voorstelbaar dat redenen van rechtszekerheid zwaarder wegen wan-
neerr de rechtsvraag betrekking heeft op het analoog toepassen van de regel op een geval 
datt in semantisch opzicht duidelijk buiten het bereik van de regel valt, dan wanneer het de 
vraagg is of een geval onder een onduidelijke term in de regel valt. 
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argumentenn zijn waarmee de conditionele verbinding van de regel kan worden 
gemotiveerd.. Dit zijn subargumenten waarmee de niet-toepasselijkheid van de 
regell  op het concrete geval wordt gemotiveerd. Wanneer de auteurs die a con-
trario-argumentatiee op de moderne manier beschrijven ervan uitgaan dat deze 
argumentatiee gebaseerd kan zijn op een uitsluitende rechtsregel, hanteren zij een 
inconsistentt concept.115 

4.4.22 Het standpunt dat in moderne a contrario-argumentatie wordt ver-
dedigd d 

Datt de rechtsregel waarop met moderne a contrario-argumentatie een beroep 
wordtt gedaan niet gereconstrueerd kan worden als een regel waarvan de rechts-
feitomschrijvingg een noodzakelijk voorwaarde vormt voor het rechtsgevolg, 
heeftt als consequentie dat uit deze argumentatie geen standpunt voortvloeit waar-
inn het rechtsgevolg voor het concrete geval wordt ontkend. Met 'deze argumen-
tatie'' bedoel ik de twee premissen die in de literatuur steeds worden gerecon-
strueerdd en waarvan de ene de rechtsregel weergeeft en de andere de vaststelling 
datt er niet aan de rechtsfeitomschrijving van de regel is voldaan: 

pp -f q, en 
-,p. . 

Hett is duidelijk dat op grond van deze twee premissen tot geen enkel rechtsge-
volgg geconcludeerd kan worden, noch tot —<q, noch tot q. De redenering stopt 
duss bij de vaststelling van —p en het enige wat geconcludeerd kan worden is: 'de 
regell  alsp, dan q is niet van toepassing op concreet geval r, dat wordt beschreven 
doorr —p\ Het standpunt dat de regel niet van toepassing is op het concrete ge-
val,, heeft tot gevolg dat de ter discussie staande regel vervalt als grondslag voor 
dee vordering. Het enige wat in zo'n geval duidelijk is, is dat het beoogde rechts-
gevolgg in ieder geval niet op grond van de ter discussie staande regel intreedt. 
Daaruitt volgt niet automatisch dat dit rechtsgevolg voor dit concrete geval niet 
geldt.. Zo concludeert ook Canaris (1983:52): '(...) denn aus dem Nichtvorliegen 
dess Tatbestandes kann eben nicht negativ auf den Nichteintritt der Rechtsfolge 
geschlossenn werden'.116 

115.. Dat doen mijns inziens Rombach (1963), Boasson (1966), Larenz (1969), Peczenik (1983, 
1989),, Henket (1992a, 1992b) en Franken (2001). 

116.. Bruggink (1990:116) en Kloosterhuis (1994:107) delen deze mening niet. Volgens hen 
wordtt met a contrario-argumentatie (die ze op de moderne manier omschrijven) een 
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Hett is natuurlijk best mogelijk dat de praktische consequentie van het niet 

toepassenn van de regel is dat het beoogde rechtsgevolg niet volgt (en dit uitblij -

venn van het beoogde rechtsgevolg wordt vaak geassocieerd met het tegengestel-

dee rechtsgevolg), maar dat is geen logisch gevolg van het niet toepasselijk zijn van de 

regel.. Het kan ook best zijn dat er wel een rechtsgevolg volgt, het beoogde of 

eenn ander rechtsgevolg, maar dat gebeurt dan op grond van een andere regel. 

Hett rechtsgevolg is dan niet het resultaat van de a contrario-argumentatie, maar 

vann andere, nieuwe argumentatie die wel tot een standpunt over een rechtsge-

volgg leidt. 

Modernee a contrario-argumentatie onderscheidt zich dus van klassieke 

doordatt op grond van de premisse die de regel weergeeft en de premisse waar-

meee wordt vastgesteld dat het concrete geval niet tot de rechtsfeitomschrijving 

behoort,, niet geconcludeerd kan worden tot een standpunt waarin het beoogde 

rechtsgevolgg voor het concrete geval wordt ontkend. Bij klassieke a contrario-

argumentatiee leiden diezelfde premissen wel tot die conclusie, omdat de subar-

gumentenn een interpretatie van de regel beogen te geven waarin de rechtsfeit-

omschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is voor het rechtsgevolg. Doordat 

dee subargumenten die bij moderne a contrario-argumentatie horen — het beroep 

opp relevante verschillen en het beroep op de strikte toepassing die bepaalde ty-

penn regels vereisen — geen interpretatie van de regel als replicatie of equivalentie 

rechtvaardigen,, kan op grond van deze subargumentatie slechts een conclusie 

wordenn getrokken over de betekenis van de regel voor het concrete geval. 

Betekentt dit dat moderne a contrario-argumentatie geen logisch probleem 

kent?? In principe moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Er is geen 

logischh probleem, omdat de a contrario-argumenten zelf slechts kunnen leiden 

tott het standpunt dat de desbetreffende rechtsregel niet van toepassing is op het 

concretee geval. Deze argumentatieve stap, van de subargumentatie naar dit 

standpunt,, is in logisch opzicht onproblematisch. Aan deze stap zou bijvoor-

beeldd een van de volgende maior-premissen ten grondslag kunnen liggen: Als het 

concreteconcrete geval op relevante punten verschilt van de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen, 

nieuwee regel gecreëerd voor het concrete geval. Deze auteurs hanteren mijns inziens een 
inconsistentt concept van a contrario-argumentatie, aangezien zo'n regel alleen kan worden 
gereconstrueerdd wanneer de rechtsregel die de basis voor de nieuwe regel vormt, is geba-
seerdd op een equivalente relatie tussen de rechtsfeitomschrijving en het rechtsgevolg. 
Evenalss Bruggink en Kloosterhuis vinden ook Kaptein (1993:321) en Hage (1997:195) dat 
opp grond van a contrario-argumentatie wordt besloten tot het uitblijven van het rechts-
gevolgg voor het concrete geval. Volgens hen wordt dit op grond van de niet-
toepasselijkheidd van de regel besloten. Mijns inziens is ook deze opvatting van a contra-
rio-argumentatiee het resultaat van een vermenging van het klassieke en het moderne type. 
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dandan is de regel niet van toepassing of Als de recht^ekerheid bij de toepassing van de%e regel een 

grotegrote rol speelt, dan is de regel niet van toepassing^1 Dat in de literatuur toch gewag 

wordtt gemaakt van een logisch probleem met betrekking tot moderne a contra-

rio-argumentatiee is mijns inziens dan ook te wijten aan het feit dat veel auteurs 

geenn onderscheid maken tussen klassieke en moderne a contrario-

argumentatie.1188 Deze auteurs hanteren één concept a contrario-argumentatie, 

waarinn moderne eigenschappen worden gecombineerd met in ieder geval de 

klassiekee eigenschap dat de conclusie wordt getrokken dat voor het concrete 

gevall  het tegengestelde rechtsgevolg geldt. Daardoor moeten zij wel naar een 

verantwoordingg zoeken voor het trekken van deze conclusie. 

I nn hoofdstuk 3 heb ik betoogd dat een mogelijke oorzaak van de verwarring 

tussenn klassieke en moderne a contrario-argumentatie is dat het standpunt dat 

dee rechtsregel niet analoog kan worden toegepast op het concrete geval, vaak als 

feitelijkefeitelijke consequentie heeft dat het beoogde rechtsgevolg uitblijf t (dit lijk t veelal 

opp het tegenstelde rechtsgevolg). Immers: wanneer een rechter beslist dat een 

regell  niet van toepassing is, dan betekent dit dat deze grond voor de vordering 

vervalt.. Dat betekent vervolgens vaak dat de vordering niet slaagt en dat heeft 

dann weer als reëel gevolg dat het door de eiser beoogde rechtsgevolg niet in-

treedt.. Dat er inspanningen worden gedaan om op logisch geldige wijze een 

standpuntt over het uitblijven van het rechtsgevolg voor het concrete geval uit 

modernee a contrario-argumentatie te laten volgen, is dus niet zo vreemd. Het is 

bestt mogelijk dat de inspanningen van Kaptein en Henket in dit licht moeten 

wordenn gezien, dus als een verklaring voor de vraag hoe het feitelijke niet intre-

denn van het rechtsgevolg ook logisch gezien een gevolg kan zijn van het niet-

toepasselijkk zijn van de rechtsregel. Een verklaring hiervoor lost echter niet zo-

zeerr een a contrario-probleem op, maar een probleem dat altijd ontstaat wan-

neerr het standpunt wordt verdedigd dat een rechtsregel niet van toepassing is op 

eenn concreet geval en er verder ook geen argumentatie is op grond waarvan het 

beoogdee rechtsgevolg alsnog kan worden verkregen.119 

117.. Overigens worden in de analyses die ik in hoofdstuk 5 van moderne a contrario-
argumentatiee maak andere verzwegen argumenten geëxpliciteerd, vanwege een tussenstap 
diee ik in de argumentatie opneem. 

118.. Henket (1992a, 1992b) bijvoorbeeld maakt geen onderscheid tussen het in deze studie als 
klassiekee a contrario-argumentatie benoemde voorbeeld van de lasthebber die voldoende 
kenniss heeft gegeven, en het geval waarin een vordering faalt omdat niet aan de toepas-
singsvoorwaardenn van de regel is voldaan. Kaptein (1993:321), die op Henkets bespreking 
vann het lasthebbervoorbeeld reageert, ook niet. 

119.. Dat blijkt al uit het feit dat Kaptein als steeds terugkerend voorbeeld een geval van 
rechtsverfijningg bespreekt in plaats van a contrario-argumentatie. Het betreft de uitspraak 
HRR 10 december 1976, NJ 1978, 114. In deze zaak was een auto met daarin een echtpaar 
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Dee analyse van Henket is mijns inziens ook in dit licht — dus als verklaring 
voorr het feitelijke niet intreden van het beoogde rechtsgevolg - evenwel nog 
steedss geen geschikte analyse van a contrario-argumentatie. In de analyse van 
Henkett verandert de conditionele verbinding van de rechtsregel al naar gelang 
hett gewenste resultaat. In de eerste plaats is het nogal merkwaardig om een pro-
cessuelee context te verdisconteren in de interpretatie van de logische status van 
dee rechtsregel.120 Volgens Henket mag dit wel, omdat het ook algemeen aan-
vaardd is dat de context van het concrete geval van invloed is op de interpretatie 
vann de termen uit een regel. Er is echter een belangrijk verschil tussen de inter-
pretatiee van de termen uit de regel en Henkets interpretatie van de logische sta-
tuss van de regel. Een interpretatie van termen heeft namelijk ook betekenis voor 
toekomstigee gevallen: de betekenis wordt weliswaar mede bepaald in wisselwer-
kingg met de feiten van het geval, maar deze vaststelling is nooit betekenisloos 
voorr toekomstige gevallen. De interpretatie van de logische status is kennelijk 
well  betekenisloos voor toekomstige gevallen: volgens Henket fungeert dezelfde 
regell  immers in het ene geval als materiële implicatie en in het andere geval als 
replicatiee of equivalentie. 

Nogg belangrijker is evenwel dat een dergelijke analyse ontoereikend is wat 
betreftt de daaraan — ook door Henket — toegekende explicatiefunctie. Op grond 
vann deze analyse zou moeten worden beoordeeld of de rechtsregel inderdaad zo 
moett worden opgevat dat het rechtsgevolg alleen voor de in de regel omschre-
venn feiten geldt. Het bezwaar daarvan is dat er dan weinig te beoordelen valt, 
wantt op grond van de door Henket geschetste processuele invloed zou die in-
terpretatiee altijd correct moeten zijn.121 In die context staat immers steeds die 

tee water geraakt. De man, bestuurder van de auto, kon uit de auto komen; de vrouw ver-
dronk.. De man vorderde geld van de levensverzekering die op het leven van de vrouw 
wass afgesloten bij verzekeraar Winterthur. Winterthur weigerde betaling op grond van ar-
tikell  276 Wetboek van Koophandel, omdat de man waarschuwingsborden had genegeerd 
opp grond waarvan hij vaart had moeten minderen. Artikel 276 WvK regelt dat verliezen of 
schadee door eigen schuld veroorzaakt niet ten laste van de verzekeraar komen. Via artikel 
2488 WvK is dit artikel van toepassing op 'alle verzekeringen'. De Hoge Raad nam deson-
dankss het standpunt in dat dit artikel niet van toepassing is op een levensverzekering en 
perktee daarmee de letterlijke betekenis van artikel 276 WvK in, wat een betekenisreductie 
vann de regel inhoudt. 

120.. Kaptein (1993:319) kritiseert de analyse van Henket als volgt: ) a legal rule may offer 
necessaryy conditions in its application to a given case, because other sufficient conditions 
forr the legal consequences may be irrelevant in casu. But from this it does not follow that 
diee legal rule is or becomes a replication (or equivalence) for that reason.' [De laatste twee 
cursiveringenn van mij, HJ] 

121.. Natuurlijk zou Henket kunnen tegenwerpen dat er ook een premisse ~~/> wordt blootge-
legd,, die ook beoordeeld moet worden (dus: kan het concrete geval inderdaad niet tot de 
rechtsfeitomschrijvingg gerekend worden?). Dat is correct, maar in zijn artikel noemt hij 
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enee vordering of die ene tenlastelegging centraal op basis van die ene regel, 

waardoorr de rechtsfeitomschrijving van die regel als een noodzakelijke voor-

waardee voor het beoogde rechtsgevolg zou fungeren. 

D ee analyse van Kaptein vervult de explicatiefunctie beter. Diens analyse laat 

zienn dat het rechtsgevolg niet volgt na het vaststellen van de premisse —p, maar 

pass na het vaststellen van de premisse waarin wordt geconcludeerd tot de afwe-

zigheidd van andere relevante regels die tot hetzelfde rechtsgevolg kunnen leiden. 

D ee beoordelaar moet dus nagaan of die regels er inderdaad niet zijn en of ze, als 

zee er wel zijn, inderdaad niet van toepassing zijn. Deze beoordelingsstap geldt 

echterr niet alleen voor a contrario-argumentatie die leidt tot het feitelijk uitblij -

venn van het rechtsgevolg, maar voor alle soorten argumentaties voor het stand-

puntt dat een regel niet van toepassing is en die als feitelijk gevolg hebben dat het 

beoogdee rechtsgevolg uitblijft. 122 

Hett problematische aan de analyse van Kaptein is evenwel dat Kaptein 

(1993:321)) deze ook van toepassing acht op gevallen die ik als klassieke a con-

trario-argumentatiee beschouw, zoals het voorbeeld van de lasthebber (het oude 

artikell  1843 BW). Di t voorbeeld haalt hij aan als een geval waarin de niet-

toepasselijkheidd van andere regels evident is, tenminste als zich geen complica-

tiess voordoen. Deze analyse lijk t mij niet juist. Al s het in deze zaak zou gaan om 

hett niet toepassen van artikel 1843 BW (oud), dan kan alleen worden geconclu-

deerdd dat het beoogde rechtsgevolg — aansprakelijkheid van de lasthebber (die 

niett voldoende kennis heeft gegeven) — niet op grond van dit artikel kan volgen. 

Al ss er dan ook geen andere regels van toepassing zijn op grond waarvan het 

rechtsgevolgg kan worden verkregen, betekent dit dat er geen grondslag is voor 

dee aansprakelijkheid van de lasthebber die niet voldoende kennis heeft gegeven. 

Di ee grondslag is er echter wel, omdat artikel 1843 niet niet wordt toegepast, maar 

juistt wél wordt toegepast: de impliciete algemene regel die erin besloten ligt, 

dezee premisse nergens als cruciale beoordelingspremisse en draait het juist om de recon-
structiestructie van de premisse die de rechtsregel weergeeft. 

122.. De analyse van Kaptein zou van toepassing kunnen zijn wanneer iemand een standpunt 
overr een tegengesteld rechtsgevolg toekent aan moderne a contrario-argumentatie waar-
meee een impliciet beroep op een van de redenen om een regel strikt toe te passen wordt 
gedaan,, dus een 'modern' e silentio-argument (zie paragraaf 3.7.2, en dan met name het 
voorbeeldd dat daar wordt gebruikt: de formulering van de conclusie in dit voorbeeld lijk t 
eropp te wijzen dat er een rechtsgevolg aan het concrete geval wordt toegekend). Wanneer 
dann de formulering van e silentio-argumentatie wordt gebruikt ('nu de regel niet over X 
spreektt ...') en het standpunt luidt dat het rechtsgevolg in dit geval niet geldt, én wanneer 
hett heel onaannemelijk is dat de regel als een replicatie of equivalentie kan worden ge-
ïnterpreteerdd (een impliciete regeling is onaannemelijk), dan zouden aan dergelijke argu-
mentatiee de verzwegen premissen ten grondslag kunnen liggen dat de regel niet van toe-
passingg is en er ook geen andere regels van toepassing zijn. 
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wordtt toegepast (met als rechtsgevolg een verplichting tot aansprakelijkheid). 
Hett tegengestelde rechtsgevolg vloeit direct voort uit het feit dat het concrete 
gevall  onder de rechtsfeitomschrijving van de tegengestelde regel valt. 

Paragraaff  4.4.1 en 4.4.2 resumerend, kan worden gesteld dat de voorgestelde 
logischee analyses voor moderne a contrario-argumentatie niet adequaat zijn, 
omdatt de auteurs die een beroep doen op deze analyses, uitgaan van een con-
ceptt van a contrario-argumentatie waarin klassieke en moderne eigenschappen 
zijnn vermengd. Daardoor wordt er in deze analyses ten onrechte een standpunt 
aann moderne argumentatie toegekend waarin het beoogde rechtsgevolg voor het 
concretee geval wordt ontkend. Dat betekent weer dat deze analyses hun explica-
tiefunctiee niet waarmaken. De vereiste interpretatie van de regel — replicatie of 
equivalentiee — voor een dergelijk standpunt kan namelijk niet worden gemoti-
veerdd met de argumenten die een strikte toepassing van een regel vereisen, want 
dezee argumenten leiden slechts tot het standpunt dat de ter discussie staande 
rechtsregell  niet van toepassing is op het concrete geval. Er wordt dus een pre-
missee geëxpliciteerd die geen deel uitmaakt van de argumentatie. Hetzelfde geldt 
voorr de premisse die in de analyse van Kaptein wordt geëxpliciteerd. Deze 
maaktt geen deel uk van de constellatie van argumenten die samen moderne a 
contrario-argumentatiee vormen, maar is een stap die daar los van staat, namelijk 
dee stap die het niet intreden van het rechtsgevolg uit het niet toepassen van de 
regell  verantwoordt. 

Mijnss inziens is het allesbepalende verschil tussen klassieke en moderne a 
contrario-argumentatiee dat er wél respectievelijk géén conclusie wordt getrokken 
uitt de constatering van niet-p. Bij klassieke a contrario-argumentatie leidt die 
constateringg direct tot een conclusie over het rechtsgevolg. Bij moderne a con-
trario-argumentatiee volgt uit die constatering niets. Als er al iets geconcludeerd 
kann worden over een rechtsgevolg, dan volgt die conclusie op grond van een 
combinatiecombinatie van het niet van toepassing zijn van de regel én andere argumentatie 
(waarinn wordt betoogd dat andere regels ook niet van toepassing zijn of waarin 
wordtt betoogd dat een andere regel van toepassing is). In tegenstelling tot klas-
siekee a contrario-argumentatie is moderne a contrario-argumentatie dus geen 
zelfstandigee gevolgtrekking: 'Eine derartige Begründung beruht dabei wohl nicht 
auff  einem eigenstandigen logischen Schlu[3verfahren wie etwa die Analogie oder 
derr Umkehrschlu(3 [klassieke a contrario-argumentatie, HJ]' (Canaris 1983:51). 

Daarr komt nog bij dat de voorgestelde logische analyses van moderne a con-
trario-argumentatiee hun explicatiefunctie ook niet waarmaken omdat de argu-
mentenn waarmee a contrario-argumentatie kan worden ondersteund, niet wor-
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denn geformaliseerd. In zo'n analyse zouden de gronden moeten worden geëxpli-
citeerdd die bij moderne a contrario-argumentatie tot de beslissing leiden om de 
regell  niet toe te passen op de concrete, niet expliciet geregelde feiten, opdat de 
deugdelijkheidd van deze gronden kan worden beoordeeld. Uit welke elementen 
moett bijvoorbeeld een deugdelijk beroep op de relevante verschillen tussen het 
concretee geval en de in de regel genoemde klasse(n) van gevallen bestaan? Uit 
welkee elementen moet een deugdelijk beroep op redenen van rechtszekerheid 
bestaan?? Hoe hangen deze elementen met elkaar samen en wat is de samenhang 
mett het standpunt? Dit zijn vragen waarop een analyse een antwoord moet ver-
schaffen,, maar waarover de voorgestelde analyses geen uitsluitsel geven. 

4.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat een logische analyse van a contrario-
argumentatiee gericht is op het geldig maken van de redenering. In deze redene-
ringg wordt uit de constatering dat het concrete geval niet tot de in de regel om-
schrevenn feiten behoort, geconcludeerd tot het tegengestelde rechtsgevolg voor 
datt concrete geval. Ik heb betoogd dat klassieke a contrario-argumentatie geana-
lyseerdd kan worden als argumentatie die is gebaseerd op een rechtsregel waarvan 
dee rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde is voor het rechts-
gevolg.. Met deze analyse wordt weergegeven dat de ter discussie staande regel is 
geïnterpreteerdd als een uitsluitende regel, en daardoor maakt een dergelijke ana-
lysee haar explicatiefunctie waar. Een beperking van de analyses die in de litera-
tuurr van klassieke a contrario-argumentatie worden gemaakt, is evenwel dat de 
omkeringg altijd betrekking heeft op één bepaald normbestanddeel van de regel, 
terwijll  de voorgestelde logische analyses niet duidelijk maken hoe kan worden 
geformaliseerdd welk normbestanddeel dat is. 

Ikk heb ook betoogd dat de voor moderne a contrario-argumentatie voorge-
steldee analyses niet relevant zijn, omdat de constatering dat een bepaald concreet 
gevall  niet onder de rechtsregel valt, slechts tot de conclusie leidt dat de regel niet 
vann toepassing is, en niet tot de conclusie dat het tegengestelde rechtsgevolg 
voorr dat geval geldt. Uit de constatering dat de regel niet van toepassing is, 
vloeitt op zich niets voort over het al dan niet van toepassing zijn van enig 
rechtsgevolg.. Om uit moderne a contrario-argumentatie te kunnen concluderen 
datt het rechtsgevolg voor het concrete geval kan worden ontkend, is — zoals 
Kapteinn laat zien — aanvullende argumentatie nodig, waaruit blijkt dat andere 
rechtsregelss met hetzelfde rechtsgevolg ook niet worden toegepast. Die aanvul-
lendee argumentatie staat echter los van de a contrario-argumenten en is ook niet 
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specifiekk voor a contrario-argumentatie. Ook in andere gevallen waarin een regel 
niett wordt toegepast op een concreet geval is namelijk zulke aanvullende argu-
mentatiee vereist om te verklaren dat het beoogde rechtsgevolg uitblijft . De po-
gingenn die worden ondernomen om toch op logisch geldige wiJ2e het uitblijven 
vann een rechtsgevolg te laten voortvloeien uit a contrario-argumentatie zijn dan 
ookk op het oplossen van niet bestaande problemen gericht. 

Datt de logische analyses die in de literatuur van moderne a contrario-
argumentatiee worden gemaakt niet adequaat zijn, neemt evenwel niet weg dat 
juistt met een logische analyse het verschil tussen moderne en klassieke a contra-
rio-argumentatiee kan worden verduidelijkt. Klassieke a contrario-argumentatie is 
altijd,, en moderne a contrario-argumentatie nooit op een rechtsregel gebaseerd 
waarvann de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde voor het in-
tredenn van het rechtsgevolg is. Een analyse van de rechtsregel als replicatie of 
equivalentiee is namelijk inconsistent met de manieren waarop moderne a contra-
rio-argumentatiee volgens de literatuur wordt beargumenteerd. Zowel het beroep 
opp relevante verschillen tussen het concrete geval en de in de regel genoemde 
klasse(n)) van gevallen als het beroep op een van de redenen om een regel strikt 
tee interpreteren kunnen een dergelijke interpretatie van de conditionele verbin-
dingg van de regel niet dragen. 

Alss algemeen kritiekpunt op alle voorgestelde analyses heb ik genoemd dat 
dezee alleen betrekking hebben op de hoofdredenering voor het toe- of afwijzen 
vann een vordering. Hoewel die hoofdredenering voor klassieke a contrario-
argumentatiee adequaat is gereconstrueerd, biedt de reconstructie geen inzicht in 
dee samenhang van de ondersteunende argumenten waarmee de interpretatie van 
dee regel als een equivalentie kan worden ondersteund. Hetzelfde geldt voor mo-
dernee a contrario-argumentatie. Van belang voor de beoordeling van deze ar-
gumentatiee is natuurlijk de deugdelijkheid van de argumenten waarmee het 
standpuntt wordt verdedigd dat de ter discussie staande rechtsregel niet van toe-
passingg is op het concrete geval. Deze argumenten komen in de gepresenteerde 
logischee analyses echter helemaal niet aan bod. Zowel voor klassieke als voor 
modernee a contrario-argumentatie ontbreekt dus een analyse-instrumentarium 
datt rekening houdt met de argumenten voor de beslissing om een regel klassiek 
off  modern a contrario toe te passen. Met het oog op een adequate beoordeling 
zouu in zo'n instrumentarium moeten worden weergegeven hoe deze argumenten 
kunnenn worden geanalyseerd en hoe ze met elkaar en met de hoofdredenering 
samenhangen. . 



5 5 

Reconstructiee van moderne 
aa contrario-argumentatie 

5.11 Inleidin g 

Mett moderne a contrario-argumentatie wordt het standpunt verdedigd dat een 
bepaaldee rechtsregel niet van toepassing is op concrete feiten die niet expliciet in 
dee regel genoemd worden. In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat de term 'a con-
trario-argumentatie'' betrekking heeft op de constellatie van argumenten die voor 
ditt standpunt naar voren worden gebracht. Vaak bestaat deze constellatie uit een 
beroepp op de relevante verschillen tussen het concrete geval en de in de regel 
genoemdee klasse(n) van gevallen of uit een reden om de regel strikt toe te pas-
sen.. De beslissing om een regel in het concrete geval niet toe te passen kan 
daarnaast,, zoals in hoofdstuk 3 duidelijk is geworden, ook op het systematische 
argumentt worden gebaseerd (systematische a contrario-argumentatie). 

Inn dit hoofdstuk zal ik laten zien hoe moderne a contrario-argumentatie 
mett behulp van het pragma-dialectische analyse- en beoordelingsinstrumenta-
riumm kan worden gereconstrueerd. Door argumentatiestructuren te maken van 
dee hoofdargumentatie en van mogelijke subargumentaties zal ik laten zien welke 
elementenn er aan dergelijke argumentatie ten grondslag liggen en hoe deze ele-
mentenn met elkaar en met het standpunt samenhangen. Naast de elementen 
waaropp vaak expliciet een beroep wordt gedaan in een concreet geval, zijn er 
ookk elementen die vaak impliciet blijven, maar die in een bepaalde toepassing 
vann a contrario-argumentatie voorondersteld zijn. 

Dee in dit hoofdstuk gepresenteerde argumentatiestructuren fungeren als 
eenn reconstructiemodel dat in een concreet geval gebruikt kan worden voor de 
analysee en beoordeling van moderne a contrario-argumentatie. Vanwege het 
inzichtt die de argumentatiestructuren geven in de elementen die aan deze argu-
mentatiee ten grondslag liggen, vervullen ze een heuristische functie. Het model 
geeftt een analysator aanknopingspunten om in een concreet geval a contrario-
argumentatiee te analyseren en daarbij verzwegen argumenten aan te vullen. De 
modellenn hebben daarnaast een kritische functie, doordat inzicht in de argumen-
tatievee elementen en in de samenhang daartussen een systematische beoordeling 
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mogelijkk maakt. Op grond van de gereconstrueerde argumentatie kan worden 
nagegaann welke kritische vragen er in een concreet geval bij moderne a contra -
rio-argumentatiee kunnen worden gesteld. 

Inn dit hoofdstuk zal ik in paragraaf 5.2 eerst inzicht geven in de functie die 
modernee a contrario-argumentatie vervult in de dialogische context van een ju-
ridischee discussie waarin wordt gediscussieerd over de toe- of afwijzing van een 
vordering.. Vervolgens ga ik in paragraaf 5.3 na hoe a contrario-argumentatie 
onderdeell  uitmaakt van de argumentatiestructuur waarmee een negatief stand-
puntt over een vordering wordt verdedigd. Deze structuur die bij een negatief 
standpuntt hoort, presenteer ik na een analyse van de argumentatie waarmee een 
positieff  standpunt over een vordering wordt verdedigd. Daarna zal ik in para-
graaff  5.4 laten zien welke argumentatiestructuren bij de hoofdargumentatie van 
modernee a contrario-argumentatie mogelijk zijn en zal ik aangeven hoe uit de 
dialogischee context waarin deze argumentatie voorkomt, kritische vragen kun-
nenn worden afgeleid waarmee deze argumentatie in een concreet geval beoor-
deeldd kan worden. Ten slotte geef ik in paragraaf 5.5 aan hoe mogelijke sub-
argumentatiee geanalyseerd en beoordeeld kan worden. In deze paragraaf recon-
strueerr ik zowel het beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval en 
dee in de regel genoemde klasse (n) van gevallen, het beroep op de redenen voor 
striktee regeltoepassing en een beroep op het systematische argument (systemati-
schee a contrario-argumentatie). 

5.22 Moderne a contrario-argumentatie in de dialogische context van een 
juridisch ee discussie 

Modernee a contrario-argumentatie vormt altijd een reactie op een voorgestelde 
regeltoepassing.. Deze argumentatie wordt naar voren gebracht door een van de 
partijenn in een juridische procedure (waartoe ik ook de rechter reken) in reactie 
opp het standpunt van een andere partij (dat kan ook de beslissing van een eerde-
ree rechter zijn) dat een bepaalde regel moet worden toegepast op het concrete 
geval.. Moderne a contrario-argumentatie moet dus per definitie vanuit een dia-
logischh oogpunt worden gekarakteriseerd. Degene die een beroep doet op mo-
dernee a contrario-argumentatie vervult in die context altijd een antagonistische 
rol.. Dit antagonisme vloeit voort uit zijn rol van protagonist voor zijn eigen 
standpuntt dat de betreffende regel niet van toepassing is. Die antagonistische rol 
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kann door alle partijen vervuld worden. Ik zal dat hieronder illustreren voor een 

civielee rechtszaak.123 

Wanneerr de gedaagde een beroep doet op moderne a contrario-

argumentatie,, reageert deze daarmee op de vordering waarmee de andere partij 

eenn rechtsgevolg vordert. Een vordering moet zijn gegrond op een toepasselijke 

rechtsregell  en op feiten die onder deze regel gesubsumeerd kunnen worden (zie 

paragraaff  2.2). Al s de gedaagde de vordering betwist, dan moet hij dat gemoti-

veerdd doen. Dat doet hij door de gestelde feiten in twijfel te trekken of te ont-

kennenn e n / of de toepasselijkheid van de rechtsregel in twijfel te trekken of te 

ontkennenn (te betwisten). Een discussie over de toepasselijkheid van de regel 

vindtt in een juridisch proces dus op een subniveau plaats.124 

D ee eiser kan in drie gevallen van moderne a contrario-argumentatie ge-

bruikmaken.. In de eerste plaats kan het zo zijn dat hij zich tegen een vordering 

inn reconventie van de oorspronkelijk gedaagde moet verweren.125 De eiser ver-

vultt dan de rol van gedaagde bij de vordering in reconventie. I n de tweede plaats 

kunnenn de eiser in hoger beroep of de eiser in cassatie - beiden kunnen de oor-

spronkelijkk gedaagde zijn - een beroep doen op moderne a contrario-

argumentatiee wanneer ze de toepasselijkheid bestrijden van de regel die een eer-

deree rechter (al dan niet ambtshalve) heeft toegepast. De partij die beroep of 

cassatiee instelt, is altijd protagonist van zijn standpunt en daardoor komt de rol 

diee zij vervult, overeen met die van eiser in eerste aanleg. In de derde plaats kan 

zichh ook de situatie voordoen dat de eiser zich in zijn eigen rol van eiser ver-

weertt tegen een door de gedaagde naar voren gebrachte regel, op grond waarvan 

dezee wil aantonen dat de vordering van de eiser ongegrond is. Di t kan worden 

123.. In het strafrecht wordt uiteraard een andere terminologie gehanteerd, maar wat ik hier zeg 
overr de partijen die van a contrario-argumentatie gebruik kunnen maken, geldt overwe-
gendd ook voor een strafproces. In een strafproces bestaat de eisende partij altijd uit het 
openbaarr ministerie en heet de gedaagde 'verdachte'. In een strafproces wordt ook niet 
gesprokenn over een Vordering', maar over een 'tenlastelegging'. Bestuursrechtelijke situa-
tiesties laat ik buiten beschouwing. 

124.. Het resultaat van de discussie bestaat uit een toe- of afwijzing van de vordering. In het 
eerstee geval heeft de eisende partij zijn vordering voldoende aannemelijk kunnen maken; 
inn het tweede geval niet. Tertium non datur. In dit opzicht wijkt een juridische discussie af 
vann een kritische discussie, waar een zero-standpunt geldt als in een niet-gemengde dis-
cussiee het positieve of negatieve standpunt niet voldoende aannemelijk is gemaakt. Zie 
Feteriss (1989:202) voor een reactie op auteurs die menen dat een juridische discussie van-
wegee dit verschil niet als een kritische discussie kan worden geanalyseerd, omdat zo'n dis-
cussiee niet wordt opgelost maar beslecht. Volgens Feteris kan een juridische discussie wel 
alss een kritische discussie worden beschouwd, omdat de regels en procedures die daar 
geldenn een waarborg zijn voor de rationaliteit van het discussieproces. 

125.. Een vordering in reconventie is een tegenvordering die de gedaagde instelt tegen de eiser 
(diee 'eiser in conventie' is). 
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verduidelijktt aan de hand van de in hoofdstuk vier besproken Winterthur-zaak 
(noott 119), waarin een man een uitkering van de levensverzekering vordert na-
datt hij door onvoorzichtig rijden met zijn auto in het kanaal was geraakt en zijn 
vrouww daarbij om het leven is gekomen (HR 10 december 1976, NJ 1978, 114). 
Dee man is eiser en protagonist van de vordering. Verzekeraar Winterthur is an-
tagonistt van de vordering. Deze betwist betalingsplichtig te zijn door artikel 276 
Wetboekk van Koophandel als een volgens hem toepasselijke regel aan te voeren, 
eenn regel volgens welke schade door eigen schuld niet verzekerd is. De man 
verweertt zich vervolgens tegen deze toepasselijkheid door te beargumenteren 
datt artikel 276 WvK niet van toepassing is op een levensverzekering. 

Dee rechter kan een beroep op moderne a contrario-argumentatie doen wan-
neerr hij de vordering van de eiser toe- of afwijst. Ondanks het feit dat de rechter 
inn de discussie tussen de partijen geschilbeslechter is en institutioneel bevoegd is 
omm een eindoordeel te geven over de discussie (zie o.a. Feteris 1996:43), heeft 
hijj  toch een verdedigingsplicht. Kloosterhuis (1999) laat zien dat de rechter 
theoretischh gezien participeert in twee discussies. In de eerste discussie beslecht 
hijj  het geschil tussen de eiser en de gedaagde. De uitspraak die hij in deze dis-
cussiee doet, kan dan ook worden geanalyseerd als de taalhandeling 'verklaarder'. 
Dee tweede discussie is een discussie van de rechter zelf met de verliezende partij 
enn de andere in het juridisch forum veronderstelde antagonisten. Zijn standpunt 
inn deze discussie kan niet als een verklaarder, maar moet als een beweerder wor-
denn geanalyseerd. Op grond van de geslaagdheidsvoorwaarden voor een be-
weerderr heeft hij een verdedigingsplicht in deze discussie.126 Wanneer de rechter 
dee vordering van de eiser dus afwijst door de toepasselijkheid van de door deze 
voorgesteldee regel te bestrijden, dan moet hij dit beargumenteren. 

Kortom,, a contrario-argumentatie is per definitie afkomstig van degene die 
dee toepasselijkheid bestrijdt van een regel die door een andere partij in het pro-
cess naar voren is gebracht. Ik ga ervan uit dat de argumentatie in alle gevallen als 
eenn serieuze overtuigingspoging is bedoeld. Vanuit dit perspectief zal ik a con-
trario-argumentatiee in dit hoofdstuk reconstrueren. 

5.33 De argumentatiestructuur  van een vordering 

Inn de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat moderne a contrario-
argumentatiee in bijna alle gevallen een negatief standpunt over een vordering 

126.. 'Verdedigingsplicht' is een argumentatietheoretische notie. De rechter heeft ook een wet-
telijkee motiveringsplicht (zie Plug 2000:19-25). 
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ondersteunt,, omdat met deze argumentatie een van de gronden voor de (toewij-

zingg van de) vordering in twijfel wordt getrokken. Alleen in een geval als de 

Winterthur-zaakk ondersteunt a contrario-argumentatie niet een negatief maar 

eenn positief standpunt over de vordering, omdat in zo'n geval de a contrario-

argumentatiee wordt gebruikt om de toepasselijkheid van een door de gedaagde 

voorgesteldee regel te ontkrachten. In deze paragraaf zal ik aangeven hoe moder-

nee a contrario-argumentatie samenhangt met andere elementen die deel uitma-

kenn van de argumentatiestructuur van argumentatie op grond waarvan een vor-

deringg wordt afgewezen. In de literatuur is de argumentatiestructuur van de ar-

gumentatiee voor een negatief standpunt over een vordering — het standpunt dat 

dee vordering moet worden afgewezen — nog niet eerder geanalyseerd. Ik zal 

daaromm eerst aangeven hoe argumentatie voor (toewijzing van) een vordering op 

pragma-dialectischee wijze kan worden geanalyseerd. Vervolgens zal ik uitleggen 

hoee op basis van deze analyse argumentatie ter ondersteuning van de afwijzing 

vann een vordering kan worden geanalyseerd. 

5.3.11 E en posi t ief standpunt over  een vorderin g 

Dee hoofdargumentatie voor het toewijzen van een vordering bestaat altijd uit 

eenn beroep op de feiten en een beroep op de rechtsregel waaronder die feiten 

vallen.. Deze argumentatie wordt eerste orde-argumentatie genoemd en kan als volgt 

wordenn gereconstrueerd:127 

1 1 

Rechtsbeslissing g 

1.11 & 1.1' 

Feitenn Rechtsregel 

(Als(Als [rechtsfeitomschrijving], dan [rechtsgevolgbepaling]) 

FiguurFiguur 5.1: Reconstructie van de eerste orde-argumentatie waarin een positief standpunt over een 
vorderingvordering wordt beargumenteerd 

Toepassingg op een concreet voorbeeld waarin tot een veroordeling in de kosten 

wordtt besloten resulteert in de volgende reconstructie: 

127.. Deze reconstructie is gebaseerd op Feteris (1996:199) en Kloosterhuis (2002:104). 
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1 1 
Dee gedaagde wordt in de kosten veroordeeld 

1.11 & 1.1' 
Dee gedaagde is de in De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt ge-

hett ongelijk gestelde steld, wordt in de kosten veroordeeld (artikel 237 
partijj  lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 

Dezee reconstructie bestaat, net als de reconstructie vanuit een logisch perspec-

tieff  die in hoofdstuk 4 is besproken, uit een subsumptie van de feiten onder de 

regel,, op grond waarvan tot het rechtsgevolg wordt geconcludeerd. Ook een 

pragma-dialectischee reconstructie moet aan een logische deugdelijkheidsnorm 

voldoen,, want logische geldigheid is naast pragmatische deugdelijkheid een 

pragma-dialectischee beoordelingsnorm voor enkelvoudige argumentatie, uitge-

druktt in discussieregel 8 (Van Eemeren en Grootendorst 1992:169; Van Eeme-

ren,, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1997:388). Logische geldigheid is ech-

terr geen afdoende rechtvaardiging voor een reconstructie als deze, want geldig-

heidd kan evengoed in een andere reconstructie worden bereikt door een juiste 

aanvullingg van (de) verzwegen premisse(n). Al s het standpunt luidt dat de bij 

vonniss in het ongelijk gestelde partij in de kosten moet worden veroordeeld en 

wanneerr daarvoor als argument 1.1 wordt aangevoerd dat artikel 237 lid 1 Rv 

vann toepassing is, dan ontstaat er evengoed een logisch geldige redenering wan-

neerr als verzwegen argument wordt toegevoegd: Als artikel 237 lid 1 Rp van toe-

passingpassing is, moet de partij die bij vonnis in bet ongelijk is gesteld in de kosten worden veroor-

deeld.deeld. Wat daarentegen in het algemeen wél als rechtvaardiging wordt gezien 

voorr de bovenstaande reconstructie, is dat daarin de rechtsregel het verzwegen 

argumentt vormt. Dat betekent dat de reconstructie voldoet aan de eis van de 

generaliseerbaarheidd van de beslissing: 

(...)) dat oordelen waarin een verplichting tot uitdrukking wordt gebracht alleen 

gerechtvaardigdd zijn als ze berusten op een universele norm. De eis dat de be-

slissingg op een universele rechtsregel moet berusten, draagt bij aan de consis-

tentiee van de beslissing met het recht en daarmee aan het in acht nemen van de 

beginselenn rechtvaardigheid en rechtszekerheid. (Kloosterhuis 2001:110)128 

128.. Deze eis is gebaseerd op het universaliseerbaarheidseis van Hare (1963); zie Feteris 
1994:17. . 
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Dee subargumentatie voor de rechtsbeslissing — tweede orde-argumentatie genoemd — 

heeftt betrekking op de ondersteuning van argument 1.1 en van argument 1.1'. 

Welkk argument moet worden ondersteund, hangt af van het rechtsprobleem dat 

terr discussie staat (Kloosterhuis 2001:113).129 Is er sprake van een kwalificatie-

probleem,, dan vereist argument 1.1 — het beroep op de concrete feiten in ter-

menn van de toepasselijke regel — ondersteuning. Zo 'n ondersteuning kan uit een 

beroepp op een of meer interpretatieve argumenten bestaan of uit andere argu-

mentenn (zoals een beroep op bewijsmiddelen):130 

11 Rechtsbeslissing 

1.11 & 

Tussenbeslissing: Tussenbeslissing: 

kwalificatiebeslissingg dat 
feitt f kan worden gekwali-
ficeerdficeerd als F 

t t 
1.1.1 1 
Argumentatiee waarin een of 
meerr interpretatieve of andere 
argumentenn worden gebruikt 

FiguurFiguur 5.2: Reconstructie van de argumentatie voor een positief standpunt over een vordering 
waarinwaarin op het tweede niveau een kwalificatiebeslissing wordt beargumenteerd 

Iss er sprake van een interpretatie- of een leemteprobleem, dan moet argument 

1.1'' worden ondersteund (Kloosterhuis 2001:115-116). Bij een dergelijk rechts-

probleemm geeft argument 1.1' de geïnterpreteerde of de voor het niet-genoemde 

gevall  geconstrueerde rechtsregel weer, zodat de rechtsfeitomschrijving uit die 

regell  overeenkomt met de concrete feiten, genoemd in argument 1.1. De onder-

steuningg van de geïnterpreteerde rechtsregel bestaat uit een beroep op een of 

129.. In hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat - vanwege het ontbreken van semantische grenzen 
-- het type rechtsprobleem niet altijd objectief kan worden vastgesteld. Het is daarom pre-
ciezerr om te zeggen: welk argument moet worden ondersteund, hangt af van hoe degene 
diee argumenteert dit probleem opvat. 

130.. Volgens Kloosterhuis (2001:114), op wie deze en de volgende reconstructie is gebaseerd, 
bestaatt deze argumentatie uit het beroep op een rechtsregel of op een of meer interpreta-
tiemethoden.tiemethoden. Mijns inziens is er sprake van systematische argumentatie als een beroep 
wordtt gedaan op een rechtsregel. 

1.1' ' 

Rechtsregell  eerste orde-argumentatie 

tweedetweede orde-argumentatie 
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meerr interpretatieve argumenten of andere argumenten (zoals het beroep op een 

vann de redenen om een regel strikt toe te passen): 

1 1 
Rechtsbeslissing g 

1.1' ' 

Tussenbeslissing: Tussenbeslissing: 

-- interpretatiebeslissing waarin een interpre-

tatiee wordt toegekend aan een bestaande 

rechtsregel,, óf 

-- constructiebeslissing waarin een nieuwe 

rechtsregell  wordt geformuleerd 

t t 
l . l ' . l l 
Argumentatiee waarin een of meer interpre-
tatievee argumenten worden gebruikt 

FiguurFiguur 5.3: Reconstructie van de argumentatie voor een positief standpunt over een vordering waarin 

opop het tweede niveau een interpretatie- of een constructiebeslissing wordt beargumenteerd 

Dee neutrale terminologie die in de hier besproken structuren wordt gebruikt, 

zoalss 'rechtsbeslissing' en 'feiten', wekt misschien de suggestie dat deze recon-

structiess alle beargumenteerde beslissingen over een vordering kunnen represen-

teren,, ook negatieve, maar dat is niet zo. In de volgende paragraaf maak ik dui-

delijkk welke problemen bij de reconstructie van een negatief standpunt over een 

vorderingg optreden. 

5.3.22 E en negat ief standpunt over  een vorderin g 

Wanneerr een negatief standpunt over de vordering is gebaseerd op de argumen-

tatiee dat de voorgestelde rechtsregel niet van toepassing is, ontstaat er een inge-

wikkelderr argumentatiestructuur dan wanneer een (positief) standpunt over de 

vorderingg is gebaseerd op de argumentatie dat de regel wel van toepassing is. 

Hett negatieve standpunt over een vordering bevat een negatie; in dit standpunt 

wordtt immers gesteld dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt. Daarnaast be-

vatt ook argument 1.1 een negatie, omdat met dit argument wordt gesteld dat de 

1.11 — 
Feiten n 

& & 
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feitenn niet in termen van de regel kunnen worden gekwalificeerd. Al in hoofd-
stukk 4 is duidelijk geworden dat uit het feit dat de concrete feiten niet in termen 
vann de rechtsfeitomschrijving gekwalificeerd kunnen worden, niet op logisch 
geldigee wijze mag worden geconcludeerd tot de ontkenning van het rechts-
gevolgg uit die regel voor die feiten. Daarvoor moet eerst worden nagegaan of 
ookk andere regels met hetzelfde rechtsgevolg niet van toepassing zijn. In een 
logischh perspectief levert dit een reconstructie op met een extra premisse waarin 
wordtt gesteld dat er geen andere regel van toepassing is (zie de analyse van Kap-
teinn (1991, 1993), besproken in paragraaf 4.2.2). Ook in een pragma-dialectische 
reconstructiee kan aan de hoofdargumenten een extra verzwegen argument met 
eenn dergelijke inhoud worden toegevoegd. Mijns inziens is een andere analyse 
echterr inzichtelijker en moet deze analyse, juist omdat het pragma-dialectische 
instrumentariumm hiertoe de mogelijkheid biedt, ook gemaakt worden. Ik zal 
eerstt laten zien waarom ik niet kies voor een 'vertaling' van de reconstructie van 
Kapteinn naar een pragma-dialectische reconstructie, vervolgens presenteer en 
motiveerr ik mijn eigen reconstructie. 

Eerstt nog een opmerking over de notatiewijze. In mijn reconstructies zal ik 
gebruikmakenn van de notatiewijze waarmee in de pragma-dialectiek een argu-
mentatieschemaa wordt geformaliseerd (Van Eemeren, Grootendorst en Snoek 
Henkemanss 2001). Dit doe ik met het oog op de negaties die in de argumentatie 
voorr het afwijzen van een vordering voorkomen. Met de notatiewijze van een 
argumentatieschemaa kan duidelijk worden gemaakt op welk onderdeel van een 
argumentt de negatie betrekking heeft. Het argumentatieschema dat van toepas-
singg is op de hoofdargumentatie betreft een kentekenrelatie (symptomatische 
argumentatie;; zie Van Eemeren en Grootendorst 1992:97 e.v.). In dit argumen-
tatieschemaa is de relatie geëxpliciteerd die in de hoofdargumentatie gelegd wordt 
tussenn het standpunt en het argument, namelijk een relatie waarin het optreden 
vann het rechtsgevolg als symptomatisch wordt gezien voor het zich voordoen 
vann bepaalde feiten.131 In deze kentekenargumentatie zijn de variabelen X, Yen 
ZZ als volgt gedistribueerd: 

1 1 
Voorr X geldt Y 

1.11 & 1.1' 
Voorr X geldt Z Y is kenmerkend voor Z 

131.. Zie ook Kloosterhuis (2001:109, 123). 
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Inn dit schema staat 1 voor het standpunt dat voor het concrete geval X rechts-
gevolgg Y geldt, bijvoorbeeld: voor de bij vonnis in het ongelijk gestelde partij 
(X)(X) geldt dat deze in de kosten wordt veroordeeld (Y). Argument 1.1 geeft weer 
datt concreet feit X als rechtsfeit Z gekwalificeerd kan worden, bijvoorbeeld: 
voorr partij A (X) geldt dat deze bij vonnis in het ongelijk is gesteld (Z). Argu-
mentt 1.1' geeft de rechtsregel weer: rechtsgevolg Y geldt voor rechtsfeit Z, of-
tewel:: de partij die bij vonnis in het ongelijk is gesteld (Z), wordt in de kosten 
veroordeeldd (Y). 

Wanneerr in een pragma-dialectische reconstructie van het afwijzen van een 
vorderingg 'Kapteins verzwegen argument' wordt opgenomen om de argumenta-
tietie logisch geldig te maken, dan verandert de enkelvoudige argumentatie van het 
argumentatieschemaa in complexe argumentatie, zoals hieronder is weergegeven. 
Inn deze argumentatie vervangt 1.1a het oorspronkelijke argument 1.1 en 1.1b 
hett oorspronkelijke argument 1.1'. Kapteins argument is opgenomen als 1.1c, 
waarbijj  met Fi-n wordt gedoeld op de eventuele rechtsfeitomschrijving(en) F 

vann een andere regel of van andere regels: 

1 1 
Voorr (concreet feit) X geldt (rechtsgevolg) Y niet 

1.1aa 1.1b (1.1c 
XX is geen Voor Z geldt Y X is geen Fl-n op 
(rechtsfeit)) Z (weergave grond waarvan Y 

rechtsregel)rechtsregel) ook geldt) 

Hoewell  de bovenstaande reconstructie aan de eis van logische geldigheid vol-
doett en is gerelateerd aan een model voor subsumptie, waardoor ook rekening is 
gehoudenn met de universaliseerbaarheid van de beslissing, acht ik haar niet ade-
quaat.. De complexiteit van de bovenstaande structuur komt de inzichtelijkheid 
niett ten goede en deze zal nog minder worden wanneer het standpunt dat de 
regell  niet moet worden toegepast niet alleen wordt beargumenteerd met een 
kwalificatiee van de feiten, maar ook met de argumentatie dat de regel niet ana-
loogg kan worden toegepast. In de bovenstaande structuur is uitsluitend rekening 
gehoudenn met de situatie waarin alleen wordt beargumenteerd dat het concrete 
gevall  niet als de rechtsfeitomschrijving kan worden gekwalificeerd (X is geen Z). 
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Degenee die de vordering afwijst, kan daarnaast — of in plaats daarvan — echter 

ookk beargumenteren dat Z niet analoog mag worden toegepast, dus dat Z niet 

moett worden uitgebreid met X.132 Een dergelijk argument moet in deze analyse 

alss argument l . l d worden toegevoegd: 

1 1 
Voorr (concreet feit) X geldt (rechtsgevolg) Y niet 

t t 
1.1aa 1.1b (1.1c l . l d 

XX is geen Voor Z geldt Y X is geen Fl-n op Z moet niet worden 

(rechtsfeit)) Z (weergave grond waarvan Y uitgebreid met con-

rechtsregel)rechtsregel) ook geldt) creet feit X 

Eenn dergelijke reconstructie is niet erg inzichtelijk doordat er op hoofdniveau 

zoveell  elementen van verschillende orde moeten worden opgenomen. De ele-

mentenn waar het om gaat — de elementen die aangeven waarom de regel niet van 

toepassingg is, 1.1a en l . l d — worden aan het zicht onttrokken door de elementen 

diee nodig zijn om de argumentatie logisch geldig te maken: 1.1b en 1.1c. Vanuit 

hett in dit hoofdstuk gekozen perspectief is een nog belangrijker bezwaar tegen 

dezee reconstructie dat het standpunt waarop a contrario-argumentatie betrek-

kingg heeft, namelijk dat de regel niet van toepassing is, in deze reconstructie im-

pliciett blijft . Di t komt mijns inziens doordat een logische analyse niet alle aspec-

tenn van regeltoepassing kan vatten, omdat zo'n analyse alleen op het proposit io-

nelee niveau betrekking heeft. Regeltoepassing veronderstelt echter meer dan 

alleenn maar regels (proposities) en feiten die onder die regels vallen. Er hoort 

eenn extra toepassingniveau bij , namelijk het niveau waarop de keu^e wordt gemaakt 

omm de desbetreffende regel al dan niet toe te passen.133 Mijns inziens moet dit 

132.. Hoewel ik in hoofdstuk 2 heb betoogd dat de grens tussen rechtstreekse en analoge toe-
passelijkheidd moeilijk kan worden getrokken, neemt dat niet weg dat degene die de toe-
passelijkheidd van een regel of juist de afwijzing daarvan beargumenteert, zelf van mening 
kann zijn dat er in het concrete geval een onderscheid tussen beide kan worden gemaakt of 
meentt dat zijn argumentatie sterker wordt als hij voor twee ankers gaat liggen. 

133.. Zie ook Hage (1997:113, 120), die een onderscheid maakt tussen de toepasselijkheidvan de 
regell  en de toepassing ervan. Het eerste heeft te maken met het al dan niet voldoen aan de 
feitelijkee voorwaarden en het tweede met de handeling van het toepassen (een regel kan 
toepasselijkk zijn, maar toch niet worden toegepast, bijvoorbeeld bij rechtsverfijning). 
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toepassingsniveauu in de reconstructie van het afwijzen van een vordering wor-

denn opgenomen, omdat anders nooit duidelijk kan worden gemaakt dat het niet 

toepassenn van de regel een van de gronden is waarop de vordering kan worden 

afgewezen.. Al s het niet toepassen van de regel als een tussenstap wordt inge-

bouwd,, dan levert dat de volgende hoofdstructuur voor het afwijzen van een 

vorderingg op:134 

1 1 

Dee vordering moet worden afgewezen 

1.1aa 1.1b 
Rechtsregell  R is niet In casu zijn er ook geen andere regels van 

vann toepassing toepassing op grond waarvan de vordering 
kann worden toegewezen 

Substandpuntt 1.1a kan vervolgens met behulp van twee nevengeschikte argu-

mentenn worden verdedigd: ten eerste het argument dat de regel niet rechtstreeks 

vann toepassing is (X is geen Z) en ten tweede het argument dat de regel niet ana-

loogg van toepassing is (Z moet niet worden uitgebreid met'X): 

1.1a a 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
l . la . laa l . la . lb 
XX is geen Z Z moet niet worden uitgebreid met X 

FiguurFiguur 5.4: Reconstructie van ie hoofdargumentatie voor de afwijking van een vordering 

134.. Feteris (1989:41) gebruikt de tussenstap van de toepasselijkheid van de regel ook in haar 
reconstructiee van het toewijzen van een vordering. Overigens maakt een reconstructie 
waarinn de stap van de toepassing van de regel is geëxpliciteerd juist inzichtelijk dat het 
standpuntt dat met moderne a contrario-argumentatie wordt verdedigd, het standpunt dat 
dee regel niet van toepassing is op het concrete geval, niet automatisch ter ondersteuning 
dientt van het standpunt dat de vordering wordt afgewezen (een voorbeeld daarvan is de 
Winterthur-zaak,, besproken in paragraaf 5.2). 
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Eenn dergelijke reconstructie geeft een beter inzicht in de subargumentatie, om-
datt er nu niet te veel ongelijksoortige elementen op een bepaald niveau van de 
argumentatiee zijn opgenomen en zich daar ook geen elementen bevinden die 
irrelevantt zijn voor de beoordeling van de a contrario-argumentatie zelf, zoals 
hett argument dat er geen andere regels van toepassing zijn (dit argument is niet 
relevantt voor het standpunt waarop a contrario-argumentatie betrekking heeft, 
hett standpunt dat de regel niet van toepassing is). In deze reconstructie zijn al-
leenn de elementen opgenomen die deel uitmaken van moderne a contrario-
argumentatie,, dus de argumentatie voor het standpunt dat de regel niet van toepassing is. 

Eenn dergelijke reconstructie is naar mijn mening ook geen schending van de eis 
vann universaliseerbaarheid. Ook in deze reconstructie zijn conclusies over 
rechtsgevolgenn gebaseerd op regeltoepassing. Dat de regel in de reconstructie 
niett de plaats inneemt van het verzwegen argument, doet daaraan niet af. Ik acht 
dezee reconstructie om deze redenen een goed uitgangspunt voor de in de vol-
gendee paragraaf te bepalen verdedigingslast voor de hoofdargumentatie, die ik 
zall  relateren aan de dialogische situatie waarin de argumentatie naar voren wordt 
gebracht. . 

5.44 Analyse en beoordeling van de hoofdargumentatie 

5.4.11 Het a contrari o toepassen van de rechtsfeitomschrijving 

Zoalss hiervoor is gebleken vormt het standpunt dat de regel niet van toepassing 
iss op het concrete geval een hoofdargument in de structuur van de argumentatie 
voorr het afwijzen van een vordering. Dit standpunt kan vervolgens in de meest 
uitgebreidee vorm met behulp van twee nevengeschikte argumenten worden ver-
dedigd:: de argumentatie dat de regel niet rechtstreeks van toepassing is (X is geen 

Z)Z) kan desgewenst worden aangevuld met de argumentatie dat de regel ook niet 
analoogg van toepassing is (Z moet niet worden uitgebreid met X). Beide nevenge-
schiktee hoofdargumenten kunnen vervolgens worden ondersteund met bijvoor-
beeldd een beroep op relevante verschillen, een beroep op een van de redenen 
omm een regel strikt toe te passen of een beroep op het systematische argument. 
Dezee vormen de subargumentatie. Uiteraard kunnen de hoofdargumenten ook 
mett andere argumenten worden ondersteund en kan de ondersteuning ook be-
staann uit een combinatie van de genoemde en andere argumenten. Ik zal in mijn 
reconstructiess in paragraaf 5.5 over de subargumentatie bij a contrario-
argumentatiee evenwel alleen aandacht besteden aan de hierboven genoemde 
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argumenten,, die in de hoofdstukken 2 en 3 als specifieke invullingen van mo-
dernee a contrario-argumentatie zijn besproken. 

Hett is afhankelijk van de concrete dialogische situatie of degene die een be-
roepp doet op moderne a contrario-argumentatie van een uitgebreide verdediging 
gebruikk maakt, dus door middel van afwijzing van rechtstreekse én van analoge 
toepasselijkheid.. Vaak zal alleen een beroep op afwijzing van rechtstreekse toe-
passelijkheidd worden gedaan of wordt alleen afwijzing van analoge toepassing 
beargumenteerd.. Bovendien zal vaak in het midden worden gelaten welke van 
beidee hoofdargumenten wordt beargumenteerd. Pas wanneer de protagonist van 
hett standpunt dat de regel wel van toepassing is zowel rechtstreekse als analoge 
toepasselijkheidd heeft verdedigd, moet de antagonist beide verdedigingslijnen 
ontkrachten.. Per dialogische situatie verschilt dus de verdedigingslast van de 
protagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is. 

Inn deze paragraaf zal ik nagaan welke dialectische mogelijkheden er zijn om 
rechtt te doen aan de minimale verdedigingslast waaraan de protagonist van het 
standpuntt dat de regel niet van toepassing is, gehouden is. Dat houdt in dat de 
argumentatiestructurenn die ik zal presenteren, normatief gerelateerd zijn aan de 
bijbehorendee dialogische situaties. Deze structuren geven weer wat in een be-
paaldee situatie de noodzakelijke reactie op de argumentatie van de tegenstander 
is.. Wat betreft de hoofdargumentatie is het reconstructiemodel dus een reactie-
modell  en géén anticipatiemodel. Dat is het gevolg van de aard van de rol die de 
protagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is in een juridi-
schee discussie vervult: deze reageert op een voorgestelde toepassing van een 
regell  en zal niet uit zichzelf de niet-toepasselijkheid van een regel gaan beargu-
menterenn als die regel niet eerst door een andere partij is voorgesteld.135 

Dee structuren voor de verschillende dialogische situaties leid ik af uit de - in 
dee vorige paragraaf besproken — argumentatiestructuur (figuur 5.4), waarin op 
hoofdniveauu voor de meest uitgebreide verdediging is gekozen: de argumentatie 
waarmeee zowel rechtstreekse als analoge toepasselijkheid wordt afgewezen. De-
zee structuur geeft een maximale uitbuiting van mogelijkheden weer waarmee een 
beroepp op de subargumenten kan worden gedaan:136 

135.. Theoretisch is het mogelijk dat een partij anticipeert op een verwachte regeltoepassing. In 
zo'nn geval is het aan hem hoe hij zijn verdediging wil vormgeven, althans zolang de ver-
wachtee regeltoepassing inderdaad nog niet door de andere partij is voorgesteld. 

136.. In figuur 5.4 is de notatiewijze aangehouden die de argumenten hebben als onderdeel van 
dee argumentatiestructuur van een negatief standpunt over een vordering. In de rest van 
ditt hoofdstuk doe ik dit niet en laat ik het standpunt van a contrario-argumentatie begin-
nenn met nummer 1 in plaats van 1.1a. 
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1 1 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
1.1aa 1.1b 
XX is geen Z Z mag niet worden uitgebreid met X 

AA A 

l.la.11 l. lb.1 
Eenn of meer subargumenten Een of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.5: Reconstructie van de meest uitgebreide verdediging van moderne a contrario-

argumentatie argumentatie 

Eenn voorbeeld van deze meest uitgebreide structuur van moderne a contrario-

argumentatiee is een arrest waarin de Hoge Raad beslist dat de verjaringstermij-

nenn van de regeling voor 'vakantie en verlof zonder behoud van loon' niet van 

toepassingg zijn op de ATV-regeling (HR 6 februari 1998, NJ 1998, 351). Het 

gaatt in deze zaak om een werknemer die, toen hij nog werkte, volgens de toe-

passelijkee CAO recht had op 12 roostervrije dagen per jaar in het kader van 

ATV .. Zij n werkgever heeft hem daar echter nooit van op de hoogte gesteld. Pas 

naa de beëindiging van het dienstverband hoort hij over zijn voormalige recht en 

vordertt hij een uitkering in geld ter compensatie van niet-genoten roostervrije 

dagen.. De werkgever verweert zich met een beroep op verjaring. Hij stelt dat de 

kortee verjaringstermijnen van de vakantieregeling — artikel 7A:163811 BW (oud) — 

rechtstreekss dan wel analogisch van toepassing zijn. De Hoge Raad wijst beide 

verdedigingslijnenn echter af: 

(...)) de Rechtbank [heeft] terecht geoordeeld dat een ATV-regeling als de on-

derhavigee naar aard en strekking onderscheiden dient te worden van de dwin-

gendrechtelijkee vakantieregeling, bedoeld in de art. 7A:1638bb tot en met 

7A:1638mmm (oud). Het vorenstaande betekent immers dat een dergelijke rege-

lingg niet, zoals de vakantieregeling, ten doel had de werknemer in verband met 

dee werkbelasting die op hem drukt betaald verlof te verschaffen, doch gehan-

teerdd werd om extra arbeidsplaatsen te creëren. Uit een en ander volgt dat in 

gevallenn als het onderhavige de korte verjaringstermijnen van art. 7A:163811 

(oud)) niet rechtstreeks van toepassing %ijn, terwijl voorts voor een analogische toepassing uit 

eenn oogpunt van rechtszekerheid geen plaats is. [Mij n cursiveringen, HJ] 
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Dezee uitspraak kan als volgt in termen van het reconstructiemodel worden 

weergegeven: : 

1 1 

Artikell  163811 BW (oud) is niet van toepassing op de ATV-regeling 

(Rechtsregel(Rechtsregel R is niet van toepassing op concreet gevat' X) 

t _ _ 
1.1a a 
Dee ATV-regeling komt niet over 
eenn met het verlof uit artikel 
7A:1638111 BW (oud) (X is geen Z) 

A A 

l.la.1 1 

Hett verlof geregeld in artikel 

7A:1638111 BW (oud) en de ATV-

regelingg verschillen naar aard en 

strekking g 

Naastt deze meest uitgebreide beargumentering van het standpunt dat de regel 

niett van toepassing is, zijn ook eenvoudiger situaties mogelijk. Wanneer de pro-

tagonistt van het standpunt dat de regel wel van toepassing is alleen een beroep 

doett op rechtstreekse toepasselijkheid, dan zal de antagonist slechts X is geen Z 

hoevenn te beargumenteren. In het strafrecht is dit de standaardsituatie, omdat 

analogee uitbreiding van een regel daar ongeoorloofd is. De argumentatiestruc-

tuurr bestaat dan alleen uit de linker verdedigingslijn van het model: 

1 1 
Rechtsregell  R is niet van toepassing op concreet geval X 

A A 

1.1 1 
XX is geen Z 

! ! 
ï . i . i i 
Eenn of meer subargumenten 

1.1b b 

Hett verlof uit artikel 7A: 163811 

BWW (oud) moet niet worden uit-

gebreidd met de ATV-regeling 

(Z(Z moet niet worden uitgebreid met X) 

l. lb.1 1 
Datt is in strijd met de 
rechtszekerheid d 

FiguurFiguur 5.6: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin alleen de afwijking van recht-
streeksestreekse toepasselijkheid wordt beargumenteerd 
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Dee argumentatie kan ook slechts bestaan uit de rechter verdedigingslijn van het 

uitgebreidee model. De dialogische situatie is dan zodanig dat de protagonist van 

hett standpunt dat de regel aWvan toepassing is, in zijn argumentatie alleen heeft 

ingezett op analoge toepassing van de regel. Wanneer deze dat doet, acht hij het 

voorr beide partij en prima facie duidelijk dat de concrete feiten niet overeenkomen 

mett de rechtsfeitomschrijving. Het rechtsprobleem dat ter discussie staat, wordt 

dann door hem als een leemteprobleem beschouwd. In deze situatie moet de pro-

tagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is (de protagonist van 

dee a contrario-argumentatie), gebruikmaken van deze concessie van zijn tegen-

stander,, omdat deze concessie zijn verdedigingslast verlicht. Hij hoeft dan im-

merss niet meer aan te tonen dat de regel niet rechtstreeks van toepassing is. Het 

iss dus strategisch voor hem om de concessie X is geen Z over te nemen, waar-

doorr hij slechts nog de afwijzing van analoge uitbreiding van het toepassingsbe-

reik,, het argument Z moet niet worden uitgebreid met X, moet beargumenteren. Het 

argumentt X is geen Z fungeert in dergelijke argumentatie als een gemeenschappe-

lij kk uitgangspunt, terwijl de subargumentatie betrekking heeft op de afwijzing 

vann de uitbreiding van Z met X. 

1 1 
Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
1.1aa 1.1b 
XX is geen Z (prima facie) Z moet niet worden uitgebreid met X 

t t 
l . lb.1 1 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.7: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin alken de afwijking van een 
analogeanaloge uitbreiding wordt beargumenteerd 

I nn de laatste twee dialogische situaties is het natuurlijk niet zo dat de maximale 

verdedigingsstructuurr niet kan ontstaan. De protagonist van het standpunt dat 

dee regel niet van toepassing is, kan best zowel afwijzing van rechtstreekse toe-

passingg als afwijzing van analoge toepassing beargumenteren, ook al maakt de 

dialogischee situatie dat niet per se noodzakelijk. Tot een dergelijke uitgebreide 

verdedigingslastt is hij echter niet gehouden en in de laatste dialogische situatie 
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waarinn argument X is geen Z een concessie is, is het — zoals hiervoor is uiteenge-
zett — in strategisch opzicht ook niet aanbevelenswaardig. 

Datt de verschillende structuren uit het uitgebreide model zijn afgeleid, maakt 
hett mogelijk een beter inzicht te krijgen in de elementen die zijn voorondersteld 
inn de structuren waarin een van beide hoofdargumenten wordt verdedigd. Het 
modell  vervult wat dit betreft een heuristische functie. Een element dat in con-
cretee gevallen vaak impliciet zal blijven, maar dat altijd is voorondersteld, is X is 

geengeen Z (het concrete geval valt niet onder de rechtsfeitomschrijving). Dit argu-
mentt is voorondersteld wanneer het standpunt dat de regel niet van toepassing 
iss direct wordt ondersteund met interpretatieve argumenten. Dit argument is 
tevenss als een gemeenschappelijk uitgangspunt voorondersteld wanneer iemand 
expliciett analoge toepassing afwijst. De structuren laten dus zien dat X is geen Z 

eenn centraal element is in de argumentatie, ook al blijf t het impliciet. 

Mett een reconstructie van de argumentatie in de verschillende dialogische 
situatiess wordt ook een kritisch doel nagestreefd. Doordat de analyse van a con-
trario-argumentatiee laat zien welke elementen in de verschillende toepassingen 
vann a contrario-argumentatie vereist en voorondersteld zijn, wordt de beoorde-
laarr in staat gesteld de juiste kritische vragen te stellen bij de verschillende ele-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatie. De kritische vragen kunnen 
wordenn afgeleid uit de mogelijke dialogische situaties. Wanneer in een concreet 
gevall  bijvoorbeeld alleen X is geen Z wordt beargumenteerd, dan is de vraag ge-
rechtvaardigdd of de protagonist van het standpunt dat de regel wel van toepas-
singg is, niet ook analoge toepassing heeft beargumenteerd. En wanneer in een 
concreett geval afwijzing van analoge toepassing wordt beargumenteerd, en X is 

geengeen Z daarbij wordt gepresenteerd als een gemeenschappelijk uitgangspunt, dan 
iss de vraag gerechtvaardigd of de protagonist van het standpunt dat de regel wel 
vann toepassing is, deze concessie inderdaad heeft gedaan. De kritische vragen 
zijnn dus vragen die bij de mogelijke structuren kunnen worden gesteld en die de 
toepasselijkheidd van de gebruikte argumentatiestructuur in de concrete dialo-
gischee situatie ter discussie stellen. 

Uiteraardd kunnen er ook kritische vragen worden gesteld naar de aanwezig-

heidheid van subargumentatie voor beide hoofdargumenten. In een serieuze overtui-
gingspogingg moeten de hoofdargumenten worden beargumenteerd op het mo-
mentt dat zij in twijfel worden getrokken. Dat ze in twijfel worden getrokken 
staatt vast: omdat a contrario-argumentatie een reactie vormt op de argumentatie 
vann degene die het tegengestelde standpunt motiveert, is de protagonist van dit 
standpuntt automatisch de antagonist van de a cotntrario-argumentatie. In mijn 
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reconstructiess is evenwel voorondersteld dat minimaal een van de hoofdargu-
mentenn is ondersteund: zonder subargumentatie waarmee het niet toepassen van 
dee regel wordt gemotiveerd bestaat a contrario-argumentatie niet. Uiteindelijk 
komm ik in deze paragraaf daarom uit op twee kritische vragen, die gerelateerd 
zijnn aan de structuren waarin slechts één van de hoofdargumenten wordt onder-
steund.. Deze vragen hebben betrekking hebben op de afwezigheid van het ar-
gumentt waarmee afwijzing van analoge toepassing wordt beargumenteerd en op 
hett voorondersteld zijn van X is geen Z als gemeenschappelijk uitgangspunt. De 
vragenn luiden: 

1.. (In de situatie waarin alleen X is geen Z wordt beargumenteerd:) heeft de 
protagonistt van het standpunt dat de regel wel van toepassing is zijn 
standpuntt niet op analoge toepasselijkheid gegrond? 

2.. (In de situatie waarin alleen Z moet niet worden uitgebreid met X wordt bear-
gumenteerd:)) is X is geeft Z een gemeenschappelijk uitgangspunt? 

5.4.22 Het a contrarie» toepassen van de rechtsgevolgbepaling 

Hett is niet alleen mogelijk om een discussie te voeren over het analoog dan wel 
aa contrario toepassen van de rechtsfeitomschrijving van een rechtsregel; deze 
discussiee kan ook worden gevoerd met betrekking tot de rechtsgevolgbepaling. 
Kloosterhuiss (1994) noemt daarvan als voorbeeld de zaak die draait om de in-
terpretatiee van het woordje 'aan' in de rechtsgevolgbepaling van artikel 56 Wet-
boekk van Strafvordering, waarin een bevoegdheid tot onderzoek aan het lichaam 
wordtt verleend aan de officier van justitie of de hulpofficier (HR 8 november 
1988,, NJ 1989, 667). Destijds luidde dit artikel (inmiddels is de formulering ge-
moderniseerd): : 

Indienn er tegen de verdachte ernstige bezwaren bestaan, dan kan de officier van 
justitiee of de hulpofficier voor wien de verdachte wordt geleid of zelf den ver-
dachtee heeft aangehouden, bepalen dat hij aan zijn lichaam of aan zijne kleding 
zall  worden onderzocht. 

Dee rechtsvraag die in deze zaak moest worden beantwoord, is of het rectaal 
touchee onder de betekenis van deze rechtsgevolgbepaling valt, dus onder onder-
zoekk 'aan' het lichaam. Een arts had het touche uitgevoerd bij een vliegtuig-
passagierr van wie werd vermoed dat hij drugskoerier was. Er werden inderdaad 
drugss aangetroffen in de anus van de verdachte. In de strafzaak tegen de ver-
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dachtee beriep de verdediging zich op het feit dat het touche onrechtmatig was, 
omdatt artikel 56 Sv een dergelijke handeling niet zou toestaan. Een rectaal tou-
chee is immers een onderzoek in het lichaam en niet aan het lichaam. 

Alss een rechtsvraag betrekking heeft op het analoog dan wel a contrario toe-
passenn van een rechtsgevolgbepaling, staat eigenlijk niet ter discussie of de 
rechtsregell  nu wel of niet van toepassing is op de concrete feiten, zoals bij een 
rechtsvraagg die betrekking heeft op het analoog dan wel a contrario toepassen 
vann een rechtsfeitomschrijving het geval is. Dat de regel van toepassing is, is 
voorondersteld,, want aan de rechtsfeitomschrijving van de regel is voldaan. Wat 
wéll  ter discussie staat, is de betekenis die de rechtsgevolgbepaling uit die rechtsre-
gell  voor het concrete geval heeft. In zo'n discussie is er altijd één partij die vindt 
datt aan de rechtsgevolgbepaling een betekenis kan worden toegekend die ruimer 
iss dan wat de expliciete formulering met zich meebrengt, terwijl een andere par-
tijj  deze betekenis bestrijdt. Ik zal hierna, wanneer ik spreek over de ruime inter-
pretatiee die een bepaalde partij wil geven aan het rechtsgevolg, over 'beoogd 
rechtsgevolg'' spreken. 

Wanneerr a contrario-argumentatie betrekking heeft op een discussie over de 
rechtsgevolgbepaling,, luidt het standpunt: Rechtsgevolg X kan niet intreden op grond 

vanvan rechtsregel R. Bij de verdediging van dit standpunt kunnen dezelfde argumen-
tatiestructurenn worden onderscheiden als bij a contrario-argumentatie die be-
trekkingg heeft op de rechtsfeitomschrijving. Uiteraard verschilt de precieze for-
muleringg van de elementen, maar wat overeenkomt is dat de argumentatie kan 
dienenn ter afwijzing van rechtstreekse toepasselijkheid, van analoge toepasselijk-
heidd en van beide. Evenals bij de structuren van de argumentatie ter verdediging 
vann het standpunt dat de rechtsregel niet van toepassing is op het concrete ge-
val,, is het centrale element in de argumentatie dat het beoogde gevolg niet expli-
ciett wordt genoemd in de rechtsgevolgbepaling van de rechtsregel. Dit centrale 
elementt luidt: X is geen Y, waarbij X staat voor het beoogde rechtsgevolg en Y 

voorr het in de regel omschreven rechtsgevolg. Dat X geen Y is, kan door de 
discussiantenn als een interpretatiekwestie worden opgevat, maar ook als een 
kwestiee die betrekking heeft op analoge uitbreiding. In het geval dat X is geen Y 

eenn interpretatiekwestie is, kan de interpretatie van Y worden ondersteund met 
eenn of meer subargumenten, zoals een beroep op relevante verschillen tussen 
hett beoogde rechtsgevolg en het in de regel geformuleerde rechtsgevolg, een 
beroepp op het feit dat de regel om redenen van rechtszekerheid restrictief ge-
ïnterpreteerdd moet worden of een beroep op het systematische argument. De 
structuurr ziet er dan als volgt uit: 
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1 1 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

t t 
1.1 1 
XX is geen Y 

! ! 
ï . i . i i 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.8: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin de afwijking van een ruime inter-

pretatiepretatie van de rechtsgevolgbepaling wordt beargumenteerd 

Datt X geen Y is, kan natuurlijk ook zijn voorondersteld. De discussie is dan het 

gevolgg van het feit dat een van de partijen een interpretatie aan het rechtsgevolg 

geeftt die door deze als een overschrijding wordt beschouwd van de semantische 

grenzenn van de rechtsgevolgbepaling. Deze partij laat de toepasselijke regel dan 

alss grondslag fungeren voor een rechtsgevolg dat anders luidt dan het rechtsge-

volgg dat wel expliciet in de regel is geformuleerd. In HR 21 juni 1985, NJ 1986, 

2599 vordert hypodieekkantoor Amfas nietigheid van de hypotheek- en transpor-

takte,, omdat de koper de hypotheeklasten niet betaalt en onvindbaar is. Amfas 

grondtt haar vordering op de artikelen 25 en 26 van de (inmiddels vervangen) 

Wett op het Notarisambt. In artikel 25 was bepaald dat degenen die in de akten 

wordenn genoemd bekend moeten zijn aan de notaris of zich bekend moeten 

hebbenn gemaakt.137 Deze regel gaf aan welke maatregelen de notaris in het on-

derhavigee geval had moeten nemen, maar kennelijk niet heeft genomen, nu 

blijk tt dat de koper een gefingeerde naam en woonplaats heeft opgegeven. In 

artikell  26 lid 3 stond dat de sanctie (het rechtsgevolg) op niet-naleving van het 

vorigee artikel een boete is van tien gulden: 'Bij overtreding van een of meer der 

bijj  dit en het vorige artikel vastgestelde bepalingen, zal de notaris voor elk der-

137.. Volgens de letterlijke tekst van het artikel moeten bij de bekendmaking twee getuigen 
aanwezigg zijn, en dat was in het onderhavige geval niet gebeurd. Het hof oordeelde daar-
overr echter — en dat is door de Hoge Raad niet weersproken - dat 'in de huidige tijd de 
notariss op aanmerkelijk grotere schaal wordt geconfronteerd met personen die niet aan 
hemm persoonlijk bekend zijn, en dat notarissen bij twijfel omtrent de identiteit deze aan de 
handd van paspoort, rijbewijs of andere documenten plegen te verifiëren en niet op de 
doorr de wetgever van 1842 in art. 25 voorgeschreven wijze'. 
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zelvee verbeuren eene boete van tien gulden (...)'  Nietigheid is hier niet als sanc-

tietie genoemd. Amfas stelt echter dat de sanctie op niet-naleving van artikel 25 

analoogg moet worden behandeld aan de nietigheidssancties die zijn gesteld op 

anderee overtredingen van vormvoorschriften door de notaris. 

Wanneerr X is geen Y i s voorondersteld, wordt het standpunt dat rechtsgevolg 

XX niet kan intreden op grond van rechtsregel R beargumenteerd met het hoofd-

argumentt dat Y niet moet worden uitgebreid met X. Di t hoofdargument kan 

vervolgenss worden beargumenteerd met een of meer subargumenten. De vol-

gendee structuur maakt dat inzichtelijk: 

1 1 
Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

t t 
// > 

1.1aa 1.1b 

XX is geen Y Y moet niet worden uitgebreid met X 

(gemeenschappelijk(gemeenschappelijk uitgangspunt) A 

l.lb.1 1 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.9: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin de afwijking van een analoge 
uitbreidinguitbreiding van de rechtsgevolgbepaling wordt beargumenteerd 

Uiteraardd kunnen beide hoofdargumenten - afwijzing van rechtstreekse toepas-

selijkheidd van het rechtsgevolg en afwijzing van analoge uitbreiding daarvan — 

ookk tegelijkertijd verdedigd worden. In de zaak die was aangespannen door het 

benadeeldee hypotheekkantoor ondersteunt de Hoge Raad zijn beslissing bij-

voorbeeldd met beide nevengeschikte argumenten, maar zonder dat expliciet aan 

tee geven (argument 1.1b blijf t impliciet): 

Anderss dan ter zake van de niet-inachtneming van een aantal andere in de Wet 

opp het Notarisambt voorkomende voorschriften, is deze sanctie niet in art. 25 

opgenomen.. Zij zou wegens de onzekerheden waartoe zij, mede voor derden, 

kann leiden, ook niet stroken met de aard van de - notariële - authentieke akte, 

zowell  als bewijsmiddel als in verband met haar functie in het kader van de 

vormvereistenn voor overdracht en bezwaring van registergoederen. 
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Mett het eerste argument, dat de sanctie niet in artikel 25 is opgenomen, wordt 
geïmpliceerdd dat X geen Y is (nietigheid is geen boete van tien gulden): argu-
mentt 1.1a. Met het tweede argument dat daarop volgt, het argument waarin op 
dee onwenselijke consequenties wordt gewezen van het koppelen van een derge-
lij kk rechtsgevolg aan de onderhavige rechts feiten, wordt beargumenteerd waar-
omm uitbreiding van het toepassingsbereik van Y niet aan de orde is: argument 
l . lb.1.. De Hoge Raad zegt niet expliciet dat hij met dit argument op uitbreiding 
vann het toepassingsbereik anticipeert. Argument 1.1b blijf t dus achterwege, maar 
ligtt wel impliciet aan de argumentatie ten grondslag. 

Nett als bij a contrario-argumentatie die betrekking heeft op de rechtsfeitom-
schrijving,, heeft de analyse van a contrario-argumentatie die betrekking heeft op 
dee rechtsgevolgbepaling zowel een heuristische als een kritische functie. Ook 
hierr is het voor een serieuze overtuigingspoging niet noodzakelijk het standpunt 
zowell  via argument 1.1a als via argument 1.1b te beargumenteren en hangt een 
keuzee voor een van beide of voor beide af van de dialogische context.138 

5.55 Analyse en beoordeling van subargumentatie 

Nett als bij de hoofdargumentatie, bevat de subargumentatie elementen die niet 
altijdd expliciet in het betoogde tot uiting komen, maar die wel in de argumenta-
tiestructuurr kunnen worden geëxpliciteerd. Het gaat dan om mogelijke anticipa-
tiess op kritiek of om vooronderstellingen die aan de argumentatie ten grondslag 
liggen.. In paragraaf 5.5.1 zal ik aangeven welke argumentatieve elementen ten 
grondslagg liggen aan een beroep op relevante verschillen dat is gebaseerd op het 
teleologischee argument en welke kritische vragen bij die elementen kunnen wor-
denn gesteld. In 5.5.2 doe ik hetzelfde voor het beroep op de redenen op grond 
waarvann bepaalde typen rechtsregels strikt geïnterpreteerd moeten worden en in 
5.5.33 voor een beroep op het systematische argument. 

5.5.11 Het beroep op relevante verschillen 

Inn de reconstructies die ik in de voorgaande paragrafen heb laten zien, dienen de 
subargumentenn ter ondersteuning van de hoofdargumenten op grond waarvan 
eenn regel niet wordt toegepast, namelijk ter ondersteuning van een interpretatie 
vann de regel of een kwalificatie van de feiten (X is geen Z) of ter ondersteuning 
vann het hoofdargument dat de regel niet analoog mag worden uitgebreid (Z moet 

138.. Voor de bijbehorende kritische vragen verwijs ik naar paragraaf 5.4.1. 
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nietniet worden uitgebreid met X). Uit de reconstructie die ik in deze paragraaf van het 
beroepp op relevante verschillen maak, blijkt dat deze subargumentatie deze drie 
functiess — kwalificatie, interpretatie en analoge uitbreiding - niet allemaal kan 
vervullen.. In paragraaf 2.5 leek het zo te zijn dat op grond van het teleologische 
argumentt altijd een beroep op verschillen kan worden gereconstrueerd. Met an-
deree woorden: wanneer het teleologische argument wordt gebruikt, kan dit altijd 
fungerenn als criterium voor een vergelijking tussen het concrete geval en de in 
dee regel genoemde klasse(n) van gevallen. In deze paragraaf zal blijken dat dit 
eenn onjuiste veronderstelling is. Een beroep op verschillen is alleen reconstru-
eerbaarr bij kwalificatie en bij analoge uitbreiding. Bij interpretatie wordt een be-
tekeniss gestipuleerd. Het beroep op het doel van de regel vervult dan niet de 
functiee van vergelijkingscriterium en een beroep op verschillen is er in zo'n ge-
vall  niet uit af te leiden. Een pragma-dialectische analyse maakt dit inzichtelijk. 

5.5.1.11 Kwalificati e en analoge uitbreidin g 

Dee argumentatiestructuren die ik in deze paragraaf zal presenteren, zijn het re-
sultaatt van anticipaties op mogelijke twijfel. In tegenstelling tot de hoofdargumentatie 
heeftt de subargumentatie van a contrario-argumentatie geen inhoudelijke relatie 
mett de subargumentatie die door de tegenpartij is aangevoerd voor het stand-
puntt dat de regel wel van toepassing is. De subargumentatie vormt niet een re-
actiee in de zin dat het van de argumentatie van de opponent afhangt welke ar-
gumentatievee elementen op dit niveau noodzakelijk zijn. Ter verduidelijking: het 
beroepp op relevante verschillen hoeft helemaal niet een reactie te zijn op een 
beroepp op relevante overeenkomsten door de opponent, want ook als deze an-
deree argumentatie heeft aangevoerd, kan de protagonist van het standpunt dat 
dee regel niet van toepassing is een beroep op relevante verschillen doen. Er is 
duss geen relatie tussen de elementen die bij het beroep op relevante verschillen 
kunnenn worden gereconstrueerd, en de argumenten die de opponent naar voren 
heeftt gebracht. De ratio op grond waarvan ik een reconstructie maak van de 
elementenn die ten grondslag liggen aan het beroep op verschillen is dus een an-
dere,, namelijk dat moderne a contrario-argumentatie als een geslaagde overtui-
gingspogingg moet worden beschouwd. Op grond van deze ratio worden de ele-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatiestructuur van de subargumentatie 
geëxpliciteerdd als anticipaties op mogelijke twijfel aan de houdbaarheid van de 
anderee elementen. Het reconstructiemodel op subniveau is dus een anticipatie-
model. . 
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D ee structuur van een beroep op het doel van de regel waaruit een beroep op 

relevantee verschillen tussen concreet geval X en rechtsfeitomschrijving Z of 

rechtsgevolgbepalingg Y kan worden gereconstrueerd, heeft als hoofdargument: 

XX verschilt op relevante punten van Z/Y. Op zijn beurt fungeert dit hoofdargument 

uiteraardd weer als subargument in een uitgebreidere structuur, waarin het stand-

puntt dat de regel niet op het concrete geval moet worden toegepast of dat het 

beoogdee rechtsgevolg niet op grond van deze regel kan intreden, wordt onder-

steundd met een van de twee of beide nevengeschikte hoofdargumenten waarmee 

rechtstreeksee en analoge toepasselijkheid worden afgewezen. Het argument X 

verschiltverschilt op relevante punten van Z/Y kan dus zowel ter ondersteuning van X is geen 

Z/YZ/Y (1.1a) of ter ondersteuning van Z/Y moet niet worden uitgebreid met X (1.1b) 

dienen.. Het hoofdargument van het beroep op relevante verschillen moet daar-

omm als l . la .1 of als 1.1b.1 worden genummerd. 

Hett hoofdargument van het beroep op relevante verschillen, het argument 

waarinn is uitgedrukt dat die verschillen er zijn, wordt ondersteund door een ne-

venschikking,, waarbij in het eerste argument wordt beweerd dat met Z of Y een 

bepaaldd doel wordt nagestreefd en in het tweede argument dat het concrete ge-

vall  (of het beoogde rechtsgevolg) niet onder het bereik van dit doel valt.139 

Wanneerr deze nevenschikking ter discussie wordt gesteld, levert dat de volgende 

ondersteunendee subargumenten op. In de ondersteuning van het eerste argu-

mentt wordt gemotiveerd dat het genoemde doel ook daadwerkelijk het doel van 

dee regel is. In het geval van het subjectief teleologische argument moet een be-

roepp op de wetsgeschiedenis worden gedaan, en moet een schriftelijke bron 

wordenn aangevoerd waaruit kan worden afgeleid welke bedoeling de wetgever 

mett de regel had. In het geval van het objectief teleologische argument moet een 

beroepp worden gedaan op het functioneren van de regel in de huidige maat-

1399 Het is lastig om een geschikte algemene formulering voor dit argument te vinden. Soms 
wordtt er gezegd dat dit doel het concrete geval niet beschermt (bijvoorbeeld: het binnen-
dringenn in een woning die feitelijk in gebruik is wordt niet beschermd door het doel van 
artikell  138 Wetboek van Strafrecht, namelijk bescherming van de huisvrede); soms wordt 
err gezegd dat het concrete geval het doel niet schendt (bijvoorbeeld: het binnendringen in 
eenn woning feitelijk in gebruik schendt de huisvrede niet). Overigens blijkt in de rechts-
praktijkk dat het vergelijkingscriterium niet per se uit het doel van de regel hoeft te bestaan. 
Dee advocaat-generaal in de zaak van hypotheekkantoor Amfas tegen de notaris hanteert 
bijvoorbeeldd een ander criterium: 'De vergelijking die Amfas maakt met het niet nakomen 
vann andere wettelijke vormvoorschriften waarop in de Wet op het Notarisambt wel de 
sanctiee van nietigheid van de akte is gesteld, gaan naar mijn mening niet geheel op. Het in 
art.. 26 lid 3 genoemde verzuim om plaats, jaar, maand of dag te vermelden, is voor een 
ieder,, en met name voor de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers zonder 
meerr in de akte te lezen, maar of de notaris de woorden "De comparanten zijn mij, nota-
ris,, bekend" al dan niet terecht heeft gebezigd, kan uit de akte zelf onmogelijk blijken.' 
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schappelijkee omstandigheden. Het tweede argument van de nevenschikking 

moett worden ondersteund met een argument waarin wordt aangegeven waarom 

hett concrete geval (of het beoogde rechtsgevolg) niet door dat doel wordt be-

schermd.. Schematisch kan deze argumentatie als volgt worden weergegeven: 

l . la/b.1 1 
XX verschilt op relevante punten van Z /Y 

l . la/b.1. la a 

Hett doel van regel R is D 
A A 

l . l a /b .1.. la.1 
Beroepp op de wetsgeschiedenis of 
opp de huidige maatschappelijke 

omstandigheden n 

l . la /b .1.. l b 
XX valt niet onder het bereik van D 

l . la /b .1.. lb.1 
Feitelijkee toetsing van X aan D 

FiguurFiguur 5.10: Reconstructie van het beroep op relevante verschillen ter verdediging van een 
ilificatieilificatie  van de feiten of een afwijking van analoge uitbreiding 

Dee kritische functie van deze reconstructie is gelegen in het ter discussie stellen 

vann de geëxpliciteerde elementen. Zo kan, nadat de gereconstrueerde argumen-

tatiestructuurr als heuristisch model is gebruikt om de ontbrekende elementen 

aann te vullen, de aanvaardbaarheid van deze elementen beoordeeld worden door 

elkk element in twijfel te trekken. Daarbij dienen de vragen naar de houdbaarheid 

vann de subargumenten als criterium voor het beoordelen van de aanvaardbaar-

heidd van de hoofdargumenten. Hoe dit in z'n werk gaat, zal ik laten zien aan de 

handd van de argumentatie van procureur-generaal Langemeijer in het al eerder 

behandeldee kraakarrest. Die argumentatie luidde als volgt: 

Hett is duidelijk dat er tussen het binnendringen in een huis waar een of meer 

bewonerss vertoeven en het binnendringen in een ten verkoop leegstaand huis 

groott verschil bestaat; de belangen die in het ene en die welke in het andere ge-

vall  worden geschaad zijn van zeer verschillende aard al kunnen ook de laatste 

aanzienlijkk zijn. Onder die omstandigheden zou het mij in strijd voorkomen 
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mett de voorzichtigheid die bij de uitlegging van strafbepalingen betracht be-

hoortt te worden om een bepaling waarbij kennelijk het belang van de bescher-

mingg van de huisvrede voorop heeft gestaan tevens van toepassing te achten bij 

dee bedreiging van een daarvan aanmerkelijk verschillend belang. (HR 2 februari 

1971,, NJ1971,385) 

Dezee argumentatie kan worden gereconstrueerd als subargumentatie voor de 

kwalificatiee van de feiten: 

1.1a a 
Eenn huis dat ruim vier maanden te voren door de laatste bewoner is verla-
tenn en door de eigenares te koop is aangeboden, kan niet gelden als een bij 
dezee in gebruik zijnde woning of lokaal (X is geen Z) 

A A 

l.la.1 1 

Hett is duidelijk dat er tussen het binnendringen in een huis waar een of meer 

bewonerss vertoeven en het binnendringen in een ten verkoop leegstaand huis 

groott verschil bestaat (X verschilt op relevante punten van Z) 

l . la . l . l b b 

[Inn casu betreft het een] daarvan 

aanmerkelijkk verschillend belang 

(het(het concrete geval valt niet onder het 

bereikbereik van dit doel) 

Hett beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval — het binnendrin-

genn in een ten verkoop leegstaand huis — en het door de regel beoogde geval — 

hett binnendringen in een huis waarin een of meer bewoners vertoeven — wordt 

inn deze argumentatie slechts ondersteund met twee nevengeschikte argumenten 

waarinn enerzijds naar het doel van de regel wordt verwezen en anderzijds naar 

dee irrelevantie van het concrete geval voor het bereiken van dit doel. De onder-

steunendee argumenten bij deze nevenschikking, die in het reconstructiemodel 

zijnn geëxpliciteerd als anticipaties op kritiek, komen in het betoog van de procu-

reur-generaall  niet voor. Di t heeft echter niet automatisch tot gevolg dat deze 

,, . 
l. la.1.la a 

.... kennelijk [heeft] [bij deze be-

paling,, HJ] het belang van de 

beschermingg van de huisvrede 

vooropp (...) gestaan (doelregel) 
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argumentatiee ondeugdelijk is. Het achterwege blijven van ondersteunende ele-
mentenn levert pas ondeugdelijke argumentatie op wanneer de kritische vragen 
diee moeten worden gesteld bij de elementen die wel expliciet zijn, niet bevredi-
gendd kunnen worden beantwoord. De waarde van het reconstructiemodel is dat 
dee kritische vragen uit de daarin geëxpliciteerde elementen worden afgeleid. De 
vragenn die bij de hoofdargumenten horen zijn de vragen of het doel van de regel 
inderdaadd D is en of het concrete geval (of de beoogde rechtsgevolgbepaling) 
inderdaadd niet onder het bereik van dit doel valt. De in de argumentatiestructuur 
gereconstrueerdee subargumenten laten zien welke subvragen bij deze hoofdvra-
genn horen. Bij de vraag of D inderdaad het doel is, hoort de subvraag of het 
doell  is af te leiden uit de wetsgeschiedenis of uit de huidige maatschappelijke 
omstandigheden.. Bij de hoofdvraag of het concrete geval inderdaad niet onder 
hett bereik van dit doel valt, hoort een feitelijke toetsing van Xaan D. Samenvat-
tendd gelden de volgende kritische vragen voor de beoordeling van het beroep op 
relevantee verschillen dat op het doel van de regel is gebaseerd: 

Hoofdvraag:Hoofdvraag: Bestaan er inderdaad relevante verschillen tussen XenZ/Y? 
Subvragen:Subvragen: 1. Is D het doel van regel R? 

2.. Is D uit de wetsgeschiedenis of uit de huidige maatschappelij-
kee omstandigheden af te leiden? 

3.. Valt X niet onder het bereik van D? 

5.5.1.22 Interpretati e 

Inn een reconstructie van een beroep op het doel van de regel waarmee de inter-
pretatiee van een term uit de regel (uit de rechtsfeitomschrijving of uit de rechts-
gevolgbepaling)) wordt beargumenteerd, luidt het hoofdargument: Z is Z\ of Y is 

Y\.Y\. Met dit standpunt wordt een term gedefinieerd. In het kraakarrest bijvoor-
beeldd formuleert de Hoge Raad een interpretatief standpunt, waarin hij de bete-
keniss van de term 'in gebruik' stipuleert. De Hoge Raad oordeelt: 

datdat toch voormeld art. 138, voorzover op woningen betrekking hebbend, in het 
bijzonderr beoogt het huisrecht te beschermen, in verband waarmede te dezen 
aanzienn de woorden 'in gebruik' - anders dan het Hof heeft geoordeeld — 
slechtss kunnen worden verstaan als 'feitelijk als woning in gebruik'. 

Hoewell  dit oordeel op het teleologische argument is gebaseerd, kan hier geen 

beroepp op relevante verschillen worden gereconstrueerd. Dat komt doordat het 
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hierr om een positief geformuleerde bewering gaat: er wordt gesteld hoe iets 
moett zijn. Een beroep op verschillen kan deze positieve bewering niet onder-
steunen,, omdat de term 'verschillen' een negatie vooronderstelt, namelijk 'niet 
hetzelfdee zijn'. Daarom impliceert het beroep op verschillen dat in de uitspraak 
diee ermee wordt verdedigd ten minste twee gevallen tegenover elkaar worden 
gesteldd die niet hetzelfde zijn, zoals in de uitspraak X is geen Z/Y. Daarvan is in 
eenn interpretatief standpunt geen sprake. Deze constateringen concretiseren de 
inn paragraaf 2.2 aangehaalde uitspraak van Visser en Hage (1997:197), waarin 
wordtt gesteld dat bij interpretatie het vertrekpunt de betekenis van de term is en 
bijj  kwalificatie de feiten van het geval. 

Dee argumentatie gebaseerd op het doel van de regel moet dus anders wor-
denn gereconstrueerd wanneer deze ter ondersteuning van een interpretatief 
(sub)) standpunt dient dan wanneer deze ter ondersteuning van een kwalificatie 
vann de feiten of van een analoge uitbreiding van de regel dient. De bewering 
waarinn de interpretatie wordt gestipuleerd, vormt het eerste argument van een 
nevenschikking.. In het tweede argument van deze nevenschikking wordt gesteld 
datt X niet overeenkomt met Zi/Yi . Beide argumenten kunnen ter discussie 
wordenn gesteld en dat levert onderschikkende argumentatie op. Het eerste deel 
vann de nevenschikking moet worden ondersteund met het beroep op het doel 
vann de regel. Dat argument moet op zijn beurt worden ondersteund met een 
beroepp op de wetsgeschiedenis of op de functie van de regel in de huidige maat-
schappelijkee omstandigheden. Het tweede deel van de nevenschikking wordt 
beargumenteerdd met een feitelijke toetsing van het concrete geval of het beoog-
dee rechtsgevolg aan de gestipuleerde betekenis. Uit het reconstructiemodel van 
dezee argumentatie (figuur 5.11 op de volgende pagina) blijkt dat deze sub-
argumentatiee veel op de argumentatie bij het beroep op relevante verschillen 
lijkt .. Ter ilustratie van het reconstructiemodel wordt de uitspraak van de Hoge 
Raadd in het kraakarrest weergegeven in termen van dit model (volgende pagina 
onderr figuur 5.11). Niet alle elementen die in het reconstructiemodel voorko-
men,, komen ook in de uitspraak van de Hoge Raad voor: de ondersteunende 
argumentenn 1.1a.la. 1.1 en l.la.lb.1 ontbreken. Het nevengeschikte argument 
l . la. lbb komt wel expliciet voor, dat luidt namelijk '(...) dat derhalve het Hof, 
uitgaandee van een met de wet strijdige en met de telastelegging onverenigbare 
betekeniss der woorden "in gebruik", iets anders heeft bewezen verklaard dan 
aann req. is telastegelegd (...)'. 
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1.1a a 

XX is geen Z /Y 
A A 

l . la. la a 
Z / Y i s Z l / Y l l 

t t 
l . la.la.1 1 
Hett doel van regel R is D 

I I 

l . la . lb b 

XX is geen Z l /Y l 
A A 

l. la. lb.1 1 

Feitelijkee toetsing van X aan Z l /Y l 

l.la.la.1.1 1 

Beroepp op de wetsgeschie-

deniss of op de huidige maat-

schappelijkee omstandigheden 

urur 5.11: Reconstructie van teleologische argumentatie ter 
vanvan een term uit de regel 

vanvan een interpretatie 

Figuurr 5.11 toegepast op de uitspraak van de Hoge Raad in het kraakarrest: 

1.1a a 

XX is geen Z 

! ! 

l . la. la a 

.... de woorden 'in gebruik' [kun-

nen]]  slechts (...) worden verstaan 

alss 'feitelijk als woning in gebruik' 

(Z(Z is Z1) 

l . la.la.1 1 

.... art. 138 (...) [beoogt] in het bij-

zonderr (...) het huisrecht te be-

schermenn (het doel van regel K is D) 

l . la . lb b 

[Di tt is een] met de telasteleg-

gingg onverenigbare betekenis 

derr woorden (X is geen Z1) 
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Nett als bij de reconstructie van de argumentatie van procureur-generaal Lange-
meijerr in hetzelfde arrest betekent onvolledige argumentatie niet automatisch 
datt deze ondeugdelijk is. Ook hier kan de beoordelaar de kritische vragen die 
hett reconstructiemodel genereert gebruiken om de argumentatie kritisch te toet-
sen,, door zich af te vragen of het doel waarop een beroep wordt gedaan inder-
daadd wel het doel van de regel is en of het concrete geval/de beoogde rechtsge-
volgbepalingg inderdaad niet tot het bereik van dit doel behoren. 

Kortom,, zowel aan het beroep op het teleologische argument waaruit wel en het 
beroepp op dit argument waaruit geen relevante verschillen kunnen worden gere-
construeerd,, ligt een bepaalde argumentatiestructuur ten grondslag. Explicitering 
vann de elementen die deel uitmaken van deze structuur dient zowel heuristische 
alss kritische doeleinden. Daarnaast blijkt een pragma-dialectische reconstructie 
inzichtt te verschaffen in het onderscheid tussen interpretatie en kwalificatie, al-
thanss wat het beroep op het teleologische argument betreft. In de literatuur 
wordtt vaak vastgesteld dat interpretatie en classificatie veelal lastig van elkaar te 
onderscheidenn zijn wanneer een beroep op interpretatieve argumenten wordt 
gedaan.1400 Visser en Hage (1997:197) spreken van 'communicerende vaten'. 
Volgenss hen bestaat het onderscheid uit 'het vertrekpunt' - de regel of de feiten. 
Aann de hand van de hier gemaakte reconstructies kan een dergelijke uitspraak 
wordenn geconcretiseerd. Qua rechtvaardiging bestaat er eigenlijk weinig verschil 
tussenn de argumentatie van de procureur-generaal en die van de Hoge Raad: in 
beidee gevallen gaat het erom dat het concrete geval niet onder het bereik van het 
doell  van de regel valt. Het belangrijkste verschil betreft de formulering van het 
hoofdargumentt — deze kan mijns inziens worden opgevat als het vertrekpunt 
(vann de argumentatie). 

5.5.22 Het beroep op redenen voor  strikt e regeltoepassing 

Redenenn voor een strikte regeltoepassing zijn het analogieverbod in het straf-
recht,, andere rechtszekerheidsbeginselen op grond waarvan procedurele regels 
enn tijdsbepalingen niet analoog toegepast mogen worden, de 'regel' dat een regel 
diee een uitzondering vormt op een andere regel strikt geïnterpreteerd moeten 
wordenn en de 'regel' dat regels die een limitatieve opsomming bevatten strikt 
geïnterpreteerdd moeten worden. Deze redenen kunnen twee functies vervullen 
inn de argumentatie voor het standpunt dat een bepaalde rechtsregel niet van 

140.. Zie bijvoorbeeld MacCormick (1978:93) en het commentaar hierop van Kloosterhuis 
2002:137-138. . 
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toepassingg is op een geval dat niet expliciet in de regel is genoemd. De eerste 

functiee is die van een versterking van andere argumentatie die voor dat stand-

puntt naar voren wordt gebracht.141 Het beroep op een van de hiervoor ge-

noemdee redenen fungeert dan als een extra overweging - een nevengeschikt 

argumentt — om Z/Y restrictief op te vatten, waardoor X n i et kan worden geacht 

tott de betekenis van Z/Y te behoren of waardoor Z/Y niet analoog kan worden 

uitgebreidd met X . Van het eerste (X is geen Z/Y) is bijvoorbeeld sprake in de 

overwegingg van de procureur-generaal in het kraakarrest, wanneer deze zegt dat 

hett toepassen van art. 138 Wetboek van Strafrecht op de in casu gekraakte wo-

ningg hem 'in strijd [zou] voorkomen met de voorzichtigheid die bij de uidegging 

vann strafbepalingen betracht behoort te worden'. Van het tweede is sprake in 

eenn vonnis van de Rechtbank Roermond (Rb. Roermond 18 juni 1987, NJ 1988, 

551).. In dit vonnis speelt een beroep op het limitatieve karakter van (het oude) 

artikell  1624 BW, dat bepaalt wat een bedrijfsruimte is, een rol in de voorzichtige 

houdingg van de rechter ten aanzien van analoge toepassing van dit artikel. In 

dezee zaak gaat het om de vraag of een bepaalde seksclub in Well kan worden 

aangemerktt als een bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624. De rechtbank be-

sluitt eerst op grond van een kwalificatie van de feiten dat X g e en Z is: 

Naarr de letter beschouwd kan de hiervoor beschreven bedrijvigheid niet wor-

denn geschaard onder een der categorieën in art. 1624 BW genoemd, immers i.e. 

iss er noch sprake van een kleinhandelsbedrij f noch van een ambachtsbedrij f, 

zoalss dat de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen heeft ge-

staan.. Evenmin kan worden volgehouden dat in het onderhavige pand het ho-

tel-,, café of restaurantbedrijf wordt uitgeoefend, nu — naar vaststaat — het ver-

strekkenn van spijs en drank of onderdak geen overheersend element vormen in 

hett door Van der Bussche in dat pand geboden dienstenpakket. 

Vervolgenss beoordeelt ze of de regel analoog kan worden toegepast en zal ze 

uiteindelijkk op grond van een teleologische interpretatie van artikel 1624 tot een 

negatieff  besluit hierover komen. Daarbij speelt een rol dat de opsomming in 

artikell  1624 limitatief van aard is: 'De Rb. is van oordeel dat, nu aan de bewoor-

dingenn van art. 1624 BW een zeker limitatief karakter moet worden toegeschre-

141.. Overigens kunnen de redenen om een regel strikt toe te passen ook fungeren als concessie 
inn een argumentatie die verder gericht is op het verdedigen van het standpunt dat de regel 
wéll  van toepassing is. In zo'n geval geeft degene die de regel interpreteert met de conces-
siee aan dat hij bij de interpretatie van de regel de nodige voorzichtigheid in acht neemt, 
maarr dat er doorslaggevende redenen zijn om de regel in casu toch ruim toe te passen. 
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ven,, ter zake terughoudendheid is geboden'. De uitspraak van de rechtbank kan 

alss volgt in een argumentatiestructuur worden weergegeven: 

1 1 
Artikell  1624 BW is niet van toepassing op de seksclub in Well 

(Rechtsregel(Rechtsregel R is niet van toepassing op X) 

~> > 
1.1a a 
Naarr de letter beschouwd kan de 
hiervoorr beschreven bedrijvigheid 
niett worden geschaard onder een 
derr categorieën in art. 1624 BW 
genoemdd (X is geen Z) 

1.1b b 

[Err mag niet] bij die in de wet gere-

geldee gevallen aansluiting (...) wor-

denn gezocht 

(Z(Z moet niet worden uitgebreid met X) 

l.la.1 1 

i.e.. is er noch sprake van 

eenn kleinhandelsbedrij f 

nochh van een ambachtsbe-

drijj  f, zoals dat de wetgever 

bijj  de totstandkoming van 

dee wet voor ogen heeft 

gestaan.. Evenmin kan wor-

denn volgehouden dat in het 

onderhavigee pand het ho-

tel-,, café of restaurantbe-

drijff  wordt uitgeoefend 

[... .enzovoort, HJ] 

(kwalificatie(kwalificatie feiten) 

( l . lb. l a a 

Dee seksclub verschDt op 

relevantee punten van de 

categoriee bedrijven als 

omschrevenn in art. 1624) 

(beroep(beroep op relevante verschil-

len) len) 

l . lb.la.1 1 

Dee wetgever wilde de 

regelingg beperken tot 

bedrijvenn die plaatsge-

bondenn zijn 

l . lb . l b b 

Bijj  analoge toe-

passingg van dit 

artikell  is terug-

houdendheid d 

gebodenn (beroep 

opop strikte regeltoe-

passing) passing) 

t t 
l . lb. lb.1 1 

Hett artikel heeft 

eenn zeker limita-

tieftief karakter 

Naastt de versterkende functie die de redenen voor strikte regeltoepassing kun-

nenn vervullen, dus als nevengeschikt argument bij een ander argument, kan een 

dergelijkk argument ook als een impliciet argument fungeren bij een beroep op 

hett taalkundige (ofwel grammaticale) argument in de betekenis van 'het concrete 

gevall  wordt niet genoemd, dus valt het niet onder de regel'. In de hoofdstukken 
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22 en 3 is een dergelijk gebruik van het taalkundige argument besproken als het 

legistischee e silentio-argument, waaraan het verzwegen argument ten grondslag 

ligtt dat de wet(gever) opzettelijk over het concrete geval heeft gezwegen. In pa-

ragraaff  3.7.2 is evenwel ter sprake gekomen dat aan de uiterlijke verschijnings-

vormm van e silentio-argumentatie ook een ander impliciet argument ten grond-

slagg kan liggen, namelijk het argument dat de regel in kwestie een strikte inter-

pretatiee vereist. Ik heb dergelijke argumentatie als 'moderne' e silentio-

argumentatiee aangeduid. 

I nn HR 19 april 1974, NJ 1975, 237 beslist de Hoge Raad op grond van de 

woordenn van de regel dat een overeenkomst tussen een man en een vrouw 

waarbijj  de vrouw afziet van alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure, nie-

tigg is.142 Hij baseert deze beslissing op art. 1:400 lid 2 BW, dat bepaalt dat een 

overeenkomstt waarin wordt afgezien van levensonderhoud, nietig is. De alimen-

tatieplichtigee man had een beroep gedaan op artikel 1:158 BW, dat bepaalt dat 

voorr de periode voor of na de echtscheidingsprocedure de echtgenoten een over-

eenkomstt kunnen sluiten waarbij wordt afgezien van alimentatie. De Hoge Raad 

vindtt dat deze regel niet van toepassing is, omdat het hier om een overeenkomst 

gaatt die voor de periode tijdens het echtscheidingsgeding geldt. Het concrete ge-

vall  — de gemaakte overeenkomst - voldoet dus niet aan de feitelijke voorwaar-

denn van de regel en daarom past hij deze niet toe: 

(...)) dat echter (...) een dergelijke overeenkomst ingevolge art. 400, lid 2, boek 

11 BW nietig is; dat weliswaar op deze bepaling een uitzondering wordt gemaakt 

doorr art. 158 volgens hetwelk de echtgenoten voor of na het vonnis kunnen 

bepalenn of de een tegenover de ander na de echtscheiding tot een uitkering tot 

dienss levensonderhoud zal zijn gehouden, doch de overeenkomst waarop ver-

zoekerr zich beroept niet betreft een uitkering tot levensonderhoud na de echt-

scheiding,, doch betrekking heeft op de financiële verhouding van pp. tijdens 

hett echtscheidingsgeding; dat het middel derhalve faalt (...). 

Vanwegee het feit dat artikel 1:158 BW een uitzondering regelt op een andere 

regel,, zou aan deze argumentatie heel goed een impliciet argument ten grondslag 

kunnenn liggen waarin een beroep wordt gedaan op een strikte interpretatie van 

dee regel.143 De argumentatie lijk t ook door de annotator zo te worden opgevat. 

Volgenss deze heeft de Hoge Raad met de uitspraak uitdrukkelijk de grenzen 

gesignaleerdd tussen de artikelen 1:400 lid 2 en 1:158 BW door dit laatste artikel 

142.. Snijders (1978:52) noemt dit arrest bij zijn bespreking van systematische argumenten. 
143.. Artikel 1:158 BW zou misschien ook wel als een tijdsbepaling kunnen worden beschouwd 

(ookk een reden voor strikte regeltoepassing). 
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alss een uitzonderingsregel te beschouwen, een lex specialis, ten opzichte van het 

eerste.. Wanneer deze vooronderstell ingen worden geëxpliciteerd, ziet de argu-

mentatiestructuurr er als volgt uit (de impliciete onderdelen staan tussen haakjes): 

1 1 

Artikell  1:158 BW is niet van toepassing op overeenkomsten tijdens het 

echtscheidingsgeding g 

(Rechtsregel(Rechtsregel R Is niet van toepassing op X) 

t t 
rr > 

1.1aa (1.1b 
Eenn overeenkomst tijdens het Z moet niet worden uitgebreid met X) 

echtscheidingsgedingg is geen 
overeenkomstt voor of na het 
echtscheidingsgedingg (1.1 b. 1 
(X(X is geen Z) Artikel 1:158 BW vormt een uit-

zonderingg op een hoofdregel) 
(Reden(Reden voor strikte regeltoepassing) 

FiguurFiguur 5.12: Reconstructie van 'moderne' e silentio-argumentatie 

Hett beroep op een van de redenen om een regel strikt toe te passen is in mo-

dernee e silentio-argumentatie een ondergeschikt argument bij de afwijzing van 

analogee toepasselijkheid van de regel (van Z of Y), dus bij argument 1.1b. Ar-

gumentt 1.1b en l . lb .1 vormen een anticipatie op de mogelijke kritiek dat als het 

concretee geval/de beoogde rechtsgevolgbepaling niet in de regel is genoemd, dat 

nogg niet wil zeggen dat de regel niet kan worden toegepast, omdat deze analoog 

kann worden uitgebreid. 

Vanwegee de verschillende functies van de redenen op grond waarvan bepaalde 

typenn regels een strikte toepassing vereisen, is het moeilijk om beoordelings-

criteriaa voor deze argumentatie te formuleren. Een groter obstakel voor de be-

oordelingg vormt evenwel de onduidelijkheid in de rechtstheorie over de door-

slaggevendheidd van deze redenen. In paragraaf 4.4.1 heb ik besproken hoe in de 

literatuurr kanttekeningen worden geplaatst bij opmerkingen als zouden regels 

waarbijj  de rechtszekerheid een zware rol speelt, regels die uitzonderingen vor-

menn op andere regels of regels die een limitatieve opsomming bevatten, nooit 

analoogg mogen worden toegepast. Afgezien van het analogieverbod in het straf-

rechtt vormt geen van deze redenen eigenlijk een absoluut analogieverbod. In de 
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rechtspraktijkk blijk t het moderne e silentio-argument in sommige gevallen te 

wordenn aanvaard en in andere gevallen niet. Er is nader onderzoek nodig om na 

tee gaan welke factoren daarbij een rol spelen.144 De kritische vragen die ik bij 

dezee argumentatie stel, vormen dan ook slechts een aanzet tot een beoordelings-

instrumentarium.. De kritische vragen zijn: 

1.. (In de situatie waarin de reden voor strikte interpretatie een nevengeschikt, ver-

sterkendd argument vormt in de argumentatie:) geeft het type regel inderdaad 

aanleidingg tot voorzichtigheid bij het interpreteren? 

2.. (In de situatie waarin de argumentatie bestaat uit e silentio-argumentatie:) 

-- geeft het type regel aanleiding om deze strikt te interpreteren? 

-- als het type regel aanleiding geeft om deze strikt te interpreteren, is deze reden 

tott strikte interpretatie dan zo dwingend dat verdere argumentatie overbodig 

is? ? 

5-5.33 Het beroep op het systematische argument 

Inn hoofdstuk 3 is besproken dat systematische a contrario-argumentatie uit een 

soortt analogie-argumentatie bestaat, maar dan met een tegengesteld resultaat. 

Dee analogie die met systematische a contrario-argumentatie wordt gemaakt, be-

staatt uit een vergelijking van de onderhavige regel met een andere wettelijke re-

gel,, die een materie regelt die in een bepaald opzicht vergelijkbaar is. De verge-

lijkin gg is er echter niet op gericht overeenkomsten tussen beide regels aan het 

lichtt te brengen, maar richt zich juist op de verschillen. De regels worden met 

elkaarr gecontrasteerd op het punt van de formulering. Met systematische a con-

trario-argumentatiee wordt namelijk beargumenteerd dat de regel waarmee wordt 

vergelekenn specifieker, uitgebreider of gedetailleerder is geformuleerd dan de 

regell  waarvan de toepassing ter discussie staat. De conclusie die uit de vergelij-

kingg wordt getrokken, is dat de onderhavige regel niet net zo specifiek, uitge-

breidd of gedetailleerd mag worden geïnterpreteerd als de regel waarmee deze 

vergelekenn wordt. 

144.. Onderzocht zou moeten worden wat de argumentatieve waarde van elk van de genoemde 
redenenn tot strikte interpretatie is en welke andere factoren een rol spelen, zoals het on-
derwerpp waarop de regel betrekking heeft. Vranken (1995:148 e.v.) noemt dergelijke fac-
toren,, die volgens hem van invloed zijn op de motiveringsplicht: de aard van het recht, 
hett rechtsgebied, de procesrechtelijke context, de stand van de discussie. 
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Eenn voorbeeld van een zaak waarin een interpretatie van een rechtsgevolg-
bepalingg wordt beargumenteerd met een beroep op het systematische argument 
iss HR 16 juni 1995, NJ 1995, 581. Deze zaak gaat over de interpretatie van arti-
kell  270 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse 
Antillen.. Dit artikel luidt dat hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffi e 
vann het Gerecht in Eerste Aanleg. De Hoge Raad moet in deze zaak de vraag 
beantwoordenn wat precies met 'Gerecht in Eerste Aanleg' is bedoeld. Omsluit 
ditt Gerecht de gerechten van alle eilanden van de Nederlandse Antillen, zoals de 
eisendee partij meent, die daarom beroep op Curacao had ingesteld van een von-
niss dat op St. Maarten was gewezen? Of bestaat dit Gerecht alleen uit het ge-
rechtt waar de procedure is gestart, zoals het Hof van Curacao meent, dat de 
appellantenn daarom niet-ontvankelijk had verklaard voor de behandeling van dit 
hogerr beroep? 

Dee eisers in cassatie, die stellen dat het Hof van Curacao hen ten onrechte 
niet-ontvankelijkk heeft verklaard, verdedigen hun standpunt — waarin wordt 
vastgesteldd dat onder de frase 'Gerecht in Eerste Aanleg' in de rechtsgevolg-
bepalingg van artikel 270 RvNA de gerechten van alle eilanden van de Neder-
landsee Antillen moeten worden verstaan — met een beroep op het systeem van 
dee wet. Zij doen dat door deze regel met een andere regel uit het RvNA te con-
trasteren,, namelijk artikel 286a. Dit artikel regelt een soortgelijke materie: het 
hogerr beroep van beschikkingen 'buiten eigenlijk rechtsgeding'. In dit artikel 
wordtt wél expliciet gezegd dat hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffi e 
vann het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland waar de beschikking is gegeven. Daaruit 
concluderenn de eisers a contrario dat deze specificatie in het minder specifieke 
artikell  270 niet geldt: 

I.t.t.. het bepaalde in art. 270 lid 1 Rv., alwaar slechts gesproken wordt van 'ter 
griffi ee van het Gerecht in Eerste Aanleg' - zonder specifieke zittingsplaats! - is 
voorr hoger beroep van beschikkingen buiten eigenlijk rechtsgeding in art. 286a 
expliciett bepaald dat dit beroep moet worden ingediend 'ter griffie in eerste 
aanlegg op het eiland waar de beschikking is gegeven', hetgeen een duidelijke 
aanwijzingg vormt voor de juistheid van voorgaand betoog.145 

Systematischee a contrario-argumentatie is in hoofdstuk 3 gekarakteriseerd als 
eenn uitbreiding van het legistische e silentio-argument. In de vorige paragraaf 
kwamm e silentio-argumentatie, die uit een letterlijke toepassing van de regel be-

145.. Anders dan gewoonlijk het geval is, maakt de a contrario-interpretatie de betekenis van de 
regell  in dit geval ruimer in plaats van strikter. 
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staatt (althans vanuit het oogpunt van degene die het argument gebruikt), ook al 
terr sprake. Systematische a contrario-argumentatie vormt een uitbreiding van dit 
ee silentio-argument, doordat hierin de vooronderstelling van het opzettelijke 
zwijgenn van de wetgever over het concrete geval niet slechts op de vooronder-
stellingg van een volledige wet is gebaseerd, maar wordt beargumenteerd met een 
beroepp op het systeem van de wet. Dit systematische argument bestaat uit een 
vergelijkingg met een andere regel in de wet die specifieker of uitgebreider is. 

Hett onderdeel van de argumentatie waarin wordt gesteld dat de wetgever 
opzettelijkk heeft gezwegen over dat wat hij niet expliciet genoemd heeft, blijf t in 
dee praktijk meestal impliciet.146 Meestal bestaat een beroep op het systematische 
argumentt slechts uit de constatering dat het specifiekere geval 'hier niet en daar 
wel'' wordt genoemd, zoals in bovengenoemd citaat in de Antillen-zaak. Het be-
roepp op het opzettelijke zwijgen van de wetgever is bij een beroep op het syste-
matischee argument evenwel een noodzakelijke vooronderstelling. De recon-
structiee die ik in deze paragraaf van systemadsche a contrario-argumentatie 
maak,, heeft tot doel deze en andere vooronderstellingen te expliciteren die zijn 
geïmpliceerdd door een beroep op het systematische argument. Het begrip 'sys-
tematischee a contrario-argumentatie' heeft daarom een breder bereik dan 'sys-
tematischh argument'. Het heeft betrekking op de gehele constellatie van argu-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatiestructuur waarin de vooronder-
stellingenn zijn geëxpliciteerd. Het begrip 'systematisch argument' heeft betrek-
kingg op de vergelijking tussen de twee regels ('X wordt hier niet, maar daar wel 
genoemd'). . 

Hett vertrekpunt van systematische a contrario-argumentatie is dat gedeelte 
vann het systematische argument waarmee wordt gezegd dat de onderhavige regel 
hett concrete geval of het beoogde rechtsgevolg niet noemt. Dit is het argument 
XX is geen Z of X is geen Y, waarmee met X naar het concrete geval wordt verwe-
zen,, met Z naar de rechtsfeitomschrijving en met Y naar de rechtsgevolgbepa-
ling.. Dit is het eerste nevengeschikte argument waarmee het standpunt dat de 
regell  niet van toepassing is wordt verdedigd. Dit argument vormt een noodzake-

146.. Een uitzondering is het tweede cassatiemiddel in HR 28 april 1989, NJ 1989, 800, waarin 
wéll  een expliciete verwijzing naar de wil van de wetgever wordt gemaakt: 'Op grond van 
ardkell  1623i BW heeft de kantonrechter niet de bevoegdheid om tegelijk met afwijzing 
vann het verzoek de ontruiming te gelasten. De wet geeft in art. 1623i BW met zoveel 
woordenn de mogelijkheid niet aan de Ktr. [Kantonrechter, HJ]. Integendeel, juist door de 
tekstverschillenn met bijv. art. 1623d 3e lid BW moet de wetgever geacht worden dit zo te 
willen'.. Zie ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in EHRM 28 augustus 
1986,, NJ 1987, 943, dat zegt dat het niet-genoemde geval niet abusievelijk uit de regel is 
weggelaten:: 'This is not therefore a chance omission'. 
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lij kk onderdeel in de argumentatie, omdat de discussie altijd gaat over een door de 
opponentt beoogd betekenisbereik van de rechtsfeitomschrijving of de rechtsge-
volgbepalingg dat niet expliciet is genoemd in de regel die ter discussie staat. 

Hett tweede nevengeschikte hoofdargument bestaat uit de vooronderstelling 
datt de wetgever het concrete geval opzettelijk uit de ter discussie staande regel 
heeftt weggelaten. Dit onderdeel van de argumentatie, waarin een beroep wordt 
gedaann op het opzettelijke zwijgen van de wetgever over X in deze regel, is een 
nevengeschiktt argument bij X is geen Z/Y. Het gaat om een complementair ne-
vengeschiktt argument, omdat het anticipeert op een tegenargument dat kan 
wordenn verwacht bij een beroep op de letterlijke tekst van de regel, namelijk dat 
dee wetgever het niet expliciet genoemde geval misschien over het hoofd heeft 
gezienn of is vergeten te noemen, terwijl het redelijk zou kunnen zijn om het toch 
tott het toepassingsbereik van de regel te rekenen. 

Hett beroep op het opzettelijke zwijgen van de wetgever over het concrete 
gevall  wordt ondersteund met een andere vooronderstelling die aan het beroep 
opp het systematische argument ten grondslag ligt. Dit is het argument dat de 
wetgeverr het concrete geval of het beoogde rechtsgevolg heeft voorden. Dit ar-
gumentt vormt de verbindende schakel tussen het opzettelijke zwijgen en de 
verwijzingg naar de andere, uitgebreidere of specifiekere regel. De wetgever heeft 
opzettelijkk gezwegen, want hij wist dat hij het ook anders had kunnen formule-
ren,, want dat blijkt uit de specifiekere regel. Voorzienbaarheid wil dus zeggen: de 
wetgeverr was op de hoogte van het feit dat er ook een specifiekere formulering 
mogelijkk was. Het systematische argument laat zien dat de wetgever op een an-
deree plek in de wet voor een soortgelijke formuleringskeuze heeft gestaan, en 
daarr tot een andere beslissing is gekomen. Daarom kan geconcludeerd worden 
datt hij in het onderhavige geval expres niet voor de specifiekere formulering 
heeftt gekozen. 

Aann systematische a contrario-argumentatie liggen dus twee noodzakelijke 
vooronderstellingenn ten grondslag: die van het opzettelijke zwijgen van de wet-
geverr over het concrete geval en die van de voorzienbaarheid van dit geval door 
dee wetgever. De argumentatiestructuur waarin deze vooronderstellingen zijn 
geëxpliciteerd,, ziet er als volgt uit, zowel voor een discussie over een a contra-
rio-interpretatiee van de rechtsfeitomschrijving als over een a contrario-
interpretatiee van de rechtsgevolgbepaling: 
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Rechtsregell  R is niet van toepassing op X / 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

1.1a a 

XX is geen Z /Y 

1.1b b 
Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over X 

l.lb.1 1 
Dee wetgever heeft X voorzien 

l.lb.1.1 1 
Inn rechtsregel P is X wel genoemd 

FiguurFiguur 5.13: Reconstructie van systematische a contrario-argutnentatie 

Terr illustratie geef ik — waar mogelijk — de corresponderende uitspraken uit de 

Antillen-zaakk weer in dit model (de onderdelen die impliciet zijn gebleven staan 

tussenn haakjes). In deze zaak heeft de discussie betrekking op de interpretatie 

vann de rechtsgevolgbepaling: 

(...)) daaruit [uit art. 270 RvNa. lid 1, HJ] valt (...) [niet] op te maken dat hoger 

beroepp (...) dient te worden ingesteld ter griffi e van de zittingsplaats van het 

Gerechtt waar het vonnis waartegen beroep werd gewezen 

(Rechtsgevolg(Rechtsgevolg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R) 

} } 
1.1a a 

(...)) in art. 270 lid 1 RvNa. 

(...)) [wordt] slechts gespro-

kenn van 'ter griffi e van het 

Gerechtt in eerste aanleg' — 

zonderr specifieke zittings-

plaats!!  (X is geen Y) 

(1.1b b 

Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over 

dee specificering 'zittingsplaats van het Gerecht 

waarr het vonnis waartegen beroep werd gewe-

zen")) (De wetgever heeft opzettelijk gezwegen overX) 
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(l. lb.11 I 

Dee specificering 'zittingsplaats van het Gerecht waar 
hett vonnis waartegen beroep werd gewezen' was voor-
zienbaar)) (De wetgever heeft X voorden) 

A A 

l.lb.1.1 1 

(...)) voor hoger beroep van beschikkingen buiten 

eigenlijkk rechtsgeding [is] in art. 286a expliciet bepaald 

datt dit beroep moet worden ingediend 'ter griffi e in 

eerstee aanleg op het eiland waar de beschikking is ge-

geven'' (In rechtsregel P is X wel genoemd) 

Hett in figuur 5.13 gepresenteerde reconstructiemodel geeft weer hoe de argu-

mentatiee er uitziet wanneer rechtstreekse toepasselijkheid van de regel (interpreta-

tietie van de rechtsfeitomschrijving of rechtsgevolgbepaling) wordt afgewezen. 

Wanneerr het systematische argument wordt aangevoerd ter ondersteuning van 

analogeanaloge uitbreiding van de rechtsfeitomschrijving of van het rechtsgevolg, zit de 

argumentatiee op hoofdniveau iets ingewikkelder in elkaar. Aan het argument 

waarinn een beroep wordt gedaan op het opzettelijke zwijgen van de wetgever 

gaatt dan het argument vooraf waarin analoge toepassing wordt afgewezen. Het 

beroepp op het opzettelijke zwijgen vormt in dat geval de directe ondersteuning 

vann dit argument: 

1 1 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X / 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

1.1aa 1.1b 

XX is geen Z /Y Z /Y moet niet worden uitgebreid met X 
A A 

l . lb.1 1 

Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over X 

FiguurFiguur 5.14: Reconstructie van de hoofdargumentatie van systematische a contrario-argumentatie 
waarinwaarin de afwijking van analoge uitbreiding wordt beargumenteerd 
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Dee ondersteuning van argument l.lb.1 is dezelfde als in figuur 5.13. Indirect 
vormtt het beroep op het opzettelijke zwijgen nog steeds een anticipatie op kri-
tiektiek op de voldoendheid van het argument X is geen Z/Y, namelijk via de tussen-
stapp van afwijzing van analogie. Voor de beoordeling is het overigens niet nodig 
omm deze tussenstap te reconstrueren. Ik besteed er aandacht aan om inzicht te 
gevenn in de samenhang tussen deze subargumentatie en de in paragraaf 5.4 ge-
presenteerdee structuren. 

Nuu in deze reconstructie de vooronderstellingen die aan systematische a contra-
rio-argumentiee ten grondslag liggen zijn geëxpliciteerd, kan de argumentatie op 
eenn systematische manier worden beoordeeld. Net als bij de beoordeling van het 
beroepp op relevante verschillen tussen X en Z/Y vindt de beoordeling plaats 
doorr middel van de kritische vragen die bij de gereconstrueerde elementen kun-
nenn worden gesteld. 

Tenn eerste is kritiek mogelijk op de stap van de verwijzing naar de andere 
regell  (1.1b.1.1, in fig 5.13) naar de voorzienbaarheid (l.lb.1), de onderste stap in 
dee argumentatiestructuur. Het verzwegen argument dat hierbij hoort luidt: Als X 

welwel in de andere regel P is genoemd, dan heeft de wetgever X voordien. De kritiek die op dit 
argumentt kan worden geleverd is dat het feit dat X wel in de andere regel ge-
noemdd wordt, niet automatisch garandeert dat de wetgever X heeft voorzien. 
Dezee kritiek heeft betrekking op de voldoendheid van de vergelijking met de ande-
ree regel: in hoeverre garandeert de specifiekere formulering van een andere regel 
datt de wetgever het specifiekere geval voor de onderhavige regel heeft voorzien? 
Diee conclusie mag alleen worden getrokken als beide regels door dezelfde wet-
geverr zijn gemaakt. Dat zal echter niet gauw het geval zijn, want het parlement 
verandertt telkens van samenstelling. Dit betekent dat wanneer de rechtsregels 
diee met systematische a contrario-argumentatie worden vergeleken in verschil-
lendee periodes tot wet zijn gemaakt, niet met zekerheid kan worden gesteld dat 
dee wetgever X heeft voorzien. We weten namelijk nooit zeker of de wetgever bij 
hett vaststellen van de desbetreffende rechtsregel uitvoerig heeft gekeken naar de 
formuleringg van al bestaande wetgeving, die door een ander parlement is vastge-
steld.1477 Bij deze stap kan dus de kritische vraag worden gesteld of de regel waar 
inn het systematische argument naar verwezen wordt, van één en dezelfde wetge-
verr afkomstig is die de vergeleken regels op hetzelfde moment tot wet heeft ge-
maakt.. In de Antillen-zaak levert advocaat-generaal Asser dergelijke kritiek, door 

147.. Volgens Van Hoecke (1979:154) ligt het niet voor de hand dat dit gebeurt. Zie ook Polak: 
'(...)) bij vele partiële wijzigingen is het ook 20, dat de wetgever niet méér wilde regelen, 
dann het onderwerp hem aangaf (1953:31). 
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opp te merken dat het specifiekere artikel 286a van het RvNA van een latere da-
tumm is dan het minder specifieke artikel 270. De Hoge Raad ziet in artikel 286a 
dann ook geen aanleiding voor een a contrario-interpretatie, maar ziet er juist een 
redenn in om artikel 270 naar analogie van artikel 286a te interpreteren: 'Een en 
anderr vindt bovendien bevestiging in het op 26 september 1958 in werking ge-
tredenn art. 286a (...)' (regelanalogie). 

Naastt deze kritiek is een tweede kritische vraag van belang bij de stap van de 
vergelijkingg met de andere regel naar de voorzienbaarheid van het concrete ge-
val.. Deze kritiek heeft geen betrekking op de voldoendheid van het beroep op 
dee andere regel - van het beroep op de anders geformuleerde regel — maar op de 
relevantierelevantie ervan. Met deze kritische vraag wordt de vergelijkbaarheid van de ge-
contrasteerdee regels ter discussie gesteld. Mocht er namelijk al aan de voldoend-
heidsvoorwaardee van het systematische argument zijn voldaan doordat dezelfde 
wetgeverr beide regels op hetzelfde moment tot wet heeft gemaakt of doordat de 
lateree wetgever de formulering van de latere regel op bestaande wetgeving heeft 
afgestemd,, dan nog is voorzienbaarheid alleen mogelijk als de twee gecontras-
teerdee regels vergelijkbare materie behandelen. De wetgever zal namelijk alleen 
opp formuleringssamenhang letten bij regels waartussen samenhang belangrijk is, 
regelss dus die een soortgelijke materie regelen, en niet bij regels die niets met 
elkaarr te maken hebben. Als de vergeleken regels geen enkele relevantie bezitten 
voorr elkaar, dan is het niet aannemelijk dat de wetgever met de formuleringsver-
schillenn een bedoeling heeft gehad. Van dergelijke kritiek op systematische a 
contrario-argumentatiee lijk t sprake te zijn in het volgende citaat van advocaat-
generaall  Bakels in zijn conclusie bij HR 19 november 1999, NJ 2000, 84: 

Dergelijkee redeneringen [a contrario-redeneringen, HJ] zijn altijd enigszins ris-
kantt omdat zij veronderstellen dat sprake is van twee regels en/of feitencom-
plexenn die naar hun inhoud geheel gelijk zijn, op één onderdeel na. Zijn er 
daarnaastt nog andere ongelijkheden, dan is de a contrario redenering misschien 
nogg steeds juist, maar niet meer dwingend. Te beredeneren is dan immers mede 
datt die andere ongelijkheden voor het doel van de onderhavige vergelijking niet 
terr zake dienend zijn. Mede daarom heeft een dergelijke redenering, ook indien 
geldig,, op zichzelf nog niet veel overtuigingskracht omdat zij pas gelding krijgt 
doorr toepassing van andere — in het onderhavige geval terzake dienende uit-
legmethoden. . 

Ikk lees het citaat van Bakels zo dat uit het verschil in formulering ('op één on-
derdeell  na*) geen a contrario-conclusie mag worden getrokken als er nog meer -
inhoudelijkee - verschillen ('andere ongelijkheden') tussen de regels zijn aan te 
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wijzen.. Kritiek op de inhoudelijke verschillen tussen de gecontrasteerde regels 

komtt voor in het cassatiemiddel in de zaak HR 1 juli 1997, NJ 1998, 49. In het 

middell  wordt de systematische a contrario-argumentatie van het hof aangeval-

len.. Op grond van deze argumentatie had het hof geoordeeld dat een beslissing 

tott vervolging niet door de piketparketsecretaris mag worden genomen. Artikel 

1677 Wetboek van Strafvordering verleent de beslissing tot vervolging aan het 

openbaarr ministerie, waartoe de piketparketsecretaris niet behoort. Het hof 

achttee mandatering van deze bevoegdheid aan de piketparketsecretaris niet toe-

gestaan,, onder meer op grond van de systematische a contrario-argumentatie dat 

mandater ingg van de andere afdoeningsbevoegdheid van het OM, de transactie-

bevoegdheid,, wél expliciet in de wet is geregeld, namelijk in artikel 74c Wetboek 

vann Strafrecht. Omdat in dat artikel wel over mandatering wordt gesproken en 

inn artikel 167 Sv niet, concludeerde het hof dat waar mandatering niet geregeld 

is,, deze bevoegdheid niet bestaat. De kritiek die in het cassatiemiddel op deze 

argumentatiee wordt gegeven, is dat een piketparketsecretaris niet kan worden 

vergelekenn met degenen aan wie art. 74c Sr mandateert: 

Hett Hof gaat in dit standpunt ten onrechte eraan voorbij, dat de regeling van 

artikell  74c Sr. uitdrukkelijk is bedoeld voor opsporingsambtenaren. Het open-

baarr ministerie is weliswaar bij de opsporing bevoegd gezag ten opzichte van 

diee opsporingsambtenaren, doch deze ambtenaren kunnen niet gelijkgesteld worden 

metmet ondergeschikte ambtenaren, werkzaam bij de parketorganisatie van de 

Hoofdofficierr van Justitie. [Mij n cursivering, HJ]148 

148.. Overigens komt het ook voor dat de kritiek luidt dat de materie die in de vergeleken re-
gelss wordt geregeld zozeer vergelijkbaar is dat het verschil in formulering geen rol mag 
spelenn en er analoog moet worden geredeneerd. De annotator bij HR 22 september 1992, 
NJNJ 1993, 55 kritiseert op deze manier de systematische a contrario-argumentatie van de 
Hogee Raad. Diens argumentatie was gebaseerd op verschillen in de Memories van Toe-
lichtingg bij de artikelen 341 en 342 Wetboek van Strafvordering. In de Memorie van Toe-
lichtingg bij artikel 341 Sv wordt opgemerkt dat de leugenachtigheid van de verdachte voor 
hett bewijs mag worden gebruikt, maar in de MvT bij het toenmalige artikel 342 staat niet 
datt leugenachtigheid van de verklaring van een getuige voor het bewijs mag worden ge-
bruikt.. De Hoge Raad besliste op grond hiervan dat dit dan in het laatste geval daarom 
niett mag. De annotator reageert hier als volgt op: 'Deze a contrario-redenering vind ik 
(...)) niet overtuigend. (...) Een verdachte deelt geen feiten mee, die hem uit eigen weten-
schapp bekend zijn. (...) En dat is niet anders dan bij de getuige, die een onware verklaring 
aflegt.'' In HR 28 april 1989, NJ 1989, 800 doet de Hoge Raad zelf een beroep op verge-
lijkbaarheid.. In deze zaak past de Hoge Raad regelanalogie toe in reactie op de systema-
tischetische a contrario-argumentatie in het cassatiemiddel, omdat volgens hem het geval dat in 
dee toepasselijke regel geregeld wordt 'niet wezenlijk verschilt' van het geval uit de regel 
waarmeee vergeleken wordt. 
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Eenn derde kritische vraag die bij systematische a contrario-argumentatie kan 

wordenn gesteld, heeft betrekking op het verzwegen argument bij de stap van het 

argumentt dat de wetgever het concrete geval of het beoogde rechtsgevolg heeft 

voorzienn (1.1b. 1), naar het argument dat hij er opzettelijk over heeft gezwegen 

(1.1b).. Di t argument luidt: Als de wetgever X heeft voordien, dan is %ijn zwijgen overX 

inin de onderhavige regel opzettelijk. De kritische vraag hierbij luidt of deze vooronder-

stellingg wel klopt. Ter beantwoording van deze vraag moet mijns inziens eerst 

wordenn bedacht wat het nu eigenlijk betekent dat de wetgever het concrete geval 

heeftt voorzien. Betekent dit dat de wetgever van de formuleringsverschillen op 

dee hoogte was? Zelfs als er één wetgever is die de twee verschillende regels op 

hetzelfdee moment tot wet heeft gemaakt, kan niet méér geconcludeerd worden 

dann dat hij beide regels onder ogen heeft gehad. Dat hij beide regels heeft ge-

zien,, is echter iets anders dan dat hem het formuleringsverschil tussen beide als 

eenn relevant verschil is opgevallen, laat staan dat hij de interpretatieproblemen 

diee hierover zouden kunnen ontstaan, heeft voorzien. Iets onder ogen hebben 

gehadd is iets anders dan iets bewust in een bepaald perspectief zien. Er is dus 

geenn zekerheid of de wetgever met het verschil in redactie een specifieke bedoe-

lingg heeft gehad.149 De stap van het onder ogen hebben gezien naar het opzette-

lijk ee zwijgen is daarom zeer dubieus: de kritische vraag bij deze stap kan nooit 

mett zekerheid bevredigend beantwoord worden. 

Vanwegee de ondeugdelijkheid van het verzwegen argument dat de stap van 

dee voorzienbaarheid van het concrete geval door de wetgever naar diens opzet-

telijkee zwijgen daarover rechtvaardigt, kan systematische a contrario-argumen-

tatiee nooit voldoende ondersteuning bieden aan het standpunt dat de regel niet 

vann toepassing is op X of het standpunt dat het rechtsgevolg uit de regel niet 

moett worden uitgebreid met X. Op basis van het systematische argument kan 

immerss nooit met zekerheid worden vastgesteld of de wetgever inderdaad op-

149.. Een dergelijke reactie geeft de advocaat-generaal bij het Free Record Shop-arrest, dat ik in 
hoofdstukk 6 zal bespreken. Hij reageert daarmee op het systematische argument dat een 
vann de partijen naar voren bracht ter verdediging van het standpunt dat de kwalificatie 'in 
drukk verschenen' (in het kader van 'openbaar maken1) niet bedoeld is voor Lp's. Het sys-
tematischee argument houdt in dat de wetgever in een andere regel een onderscheid maakt 
russenn 'in druk verschijnen' en 'in de handel brengen'. De advocaat-generaal bestrijdt dit 
argumentt als volgt: 'Zo systeembewust is de wetgever van 1912 m.i. niet geweest. Aanne-
melijkk lijk t dat zijn woordkeuze - "in druk ... verschenen" - is afgestemd op het "werk" 
dat,, bij een opsomming, het eerste in gedachten komt: een geschrift ' Overigens 
wordtt er soms positiever gedacht over de forrnuleringsintenties van de wetgever. In HR 
155 november 1996, NJ 1997, 423 merkt de annotator op: 'Art. 1:377a is echter recentelijk 
—— in 1995 — tot stand gekomen en de wetgever let de laatste tijd nauwkeurig op zijn woor-
denn (...)'. 
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zettelijkk heeft gezwegen. Het argument dat de wetgever opzettelijk over X heeft 
gezwegenn kan meer of minder waarschijnlijk zijn — afhankelijk van de beant-
woordingg van de twee andere kritische vragen — maar kan niet afdoende worden 
beargumenteerdd op grond van formuleringsverschillen met een andere regel. Op 
grondd van deze constatering kan worden verklaard waarom de literatuur niet 
positieff  is over het enkele beroep op het systematische argument als middel om 
dee intentie van de wetgever te beargumenteren (Van Hoecke 1979:188, Polak 
1953:28,, Scholten 1974:48). De literatuur eist aanvullende argumenten, zoals het 
teleologischee en/of het wetshistorische argument. Om de intentie van de wetge-
verr te kunnen achterhalen, moet voor de vergeleken regels afzonderlijk worden 
nagegaann wat de redenen waren om ze op te stellen: de ratio van de regels moet 
wordenn onderzocht. Die ratio kan worden gevonden in de wetsgeschiedenis 
(Vann Hoecke 1979: 163, 166, 175, 189).15° Men vindt dat het systematische ar-
gumentt zonder deze aanvullende argumentatie geen doorslaggevend argument 
kann vormen ter ondersteuning van het standpunt dat de regel niet moet worden 
toegepastt op het niet expliciet geregelde geval. In de Antillen-zaak merkt de ad-
vocaat-generaall  dan ook op: 'Aan de nadere precisering in art. 286a RvNA zou 
ikk geen argument a contrario willen ontlenen. De desbetreffende wetsgeschiedenis 
iss mij niet bekend'.151 

Inn het bovenstaande is duidelijk geworden dat voor de beoordeling van systema-
tischee a contrario-argumentatie drie kritische vragen relevant zijn: 

1.. Zijn de vergeleken regels vergelijkbaar? 
2.. Zijn de vergeleken regels door dezelfde wetgever op hetzelfde moment tot 

wett gemaakt? 
3.. Kan uit het feit dat de wetgever de verschillend geformuleerde regels on-

derr ogen heeft gehad, worden geconcludeerd dat deze bewust verschillend 
zijnn geredigeerd? 

Dee deugdelijkheid van systematische a contrario-argumentatie is - net als de 

deugdelijkheidd van het beroep op relevante verschillen - afhankelijk van de be-

150.. Polak (1953:28) en Geppaart (1965:63) signaleren dat in de rechtspraktijk veelal dergelijke 
aanvullendee argumentatie wordt gegeven. Als voorbeeld kan HR 7 oktober 1977, NJ 
1978,, 312 worden genoemd. 

151.. Zie voor kritiek op systematische a contrario-argumentatie vanuit het gezichtspunt van de 
wetsgeschiedeniss ook de advocaat-generaal bij HR 5 december 1990, NJ 1991, 352; de ad-
vocaat-generaall  bij HR 29 november 1994, NJ 1995, 292; de advocaat-generaal bij HR 1 
julii  1997, NJ 1998, 49 en de annotator bij HR 25 februari 1972, NJ 1972, 286. 
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antwoordingg van de kritische vragen die bij die argumentatie gesteld kunnen 
worden.. Uit de beantwoording van de kritische vragen bij systematische a con-
trario-argumentatiee kunnen echter verdergaande conclusies worden getrokken 
dann uit de beantwoording van de kritische vragen bij het beroep op relevante 
verschillenn en het beroep op een of meer redenen voor strikte regeltoepassïng. 
Bijj  de andere twee motiveringen die kenmerkend worden geacht voor a contra-
rio-argumentatiee is de beantwoording van de vragen afhankelijk van de situatie. 
Datt wil zeggen dat zo'n vraag, afhankelijk van de concrete invulling van de ar-
gumenten,, in het ene geval wel en in het andere geval niet bevredigend beant-
woordd kan worden. Bij systematische a contrario-argumentatie is alleen de be-
antwoordingg van de eerste twee kritische vragen — of de regels vergelijkbaar zijn 
enn of ze door dezelfde wetgever op hetzelfde moment tot wet zijn gemaakt -
afhankelijkk van de invulling die deze argumentatie in een concrete situatie heeft. 
Dee derde vraag, of de wetgever wel een bedoeling kan worden toegeschreven, 
brengtt daarentegen een inherente zwakte van deze argumentatie aan het licht. 
Wantt ook al zijn de regels vergelijkbaar en door dezelfde wetgever op hetzelfde 
momentt tot wet gemaakt, dan kan uit het verschil in redactie toch niet met ze-
kerheidd een bedoeling van de wetgever worden opgemaakt. Het is immers niet 
zekerr of de wetgever zich de mogelijke consequenties van het verschil in redac-
tietie heeft gerealiseerd. Het volgende citaat van advocaat-generaal Mok in zijn 
conclusiee bij HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 74, waarin hij a contrario-
argumentatiee van nature altijd zwak noemt, moet mijns inziens in dit licht wor-
denn geïnterpreteerd: 

Dee veronderstelling ligt eerder voor de hand dat men bij de redactie van het 
Verstrekkingenbesluitt slordig — verwijtbaar slordig — te werk is gegaan, waar-
doorr de inconsistentie in de formulering is ontstaan. (...) Om op deze slordige 
redactiee de sanctie onverbindendheid te stellen lijkt mij echter niet gerechtvaar-
digd,, (...) ook omdat die andere betekenis uitsluitend zou berusten op een (van 
naturee altijd zwakke) a contrario-mtenpietatie van dat art. 10 in zijn verhouding 
tott andere artikelen van het besluit. 

Systematischee a contrario-argumentatie heeft een inherent zwakke plek, doordat 
eenn van de vooronderstellingen die aan deze argumentatie ten grondslag ligt, 
namelijkk het opzettelijke zwijgen van de wetgever over het concrete geval, nooit 
afdoendee verdedigd kan worden op grond van het systematische argument. 
Daarvoorr is aanvullende argumentatie nodig, zoals een beroep op de ratio en op 
dee wetsgeschiedenis. 
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5.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik geprobeerd inzicht te geven in de analyse en beoordeling 
vann moderne a contrario-argumentatie, door te laten zien welke argumentatie-
structuurr er aan de argumentatie ten grondslag ligt als deze als een serieuze over-
tuigingspogingg wordt beschouwd. De door mij gepresenteerde argumentatie-
structurenn bevatten zowel elementen die vaak expliciet in concrete a contrario-
argumentatiee s voorkomen, als elementen die meestal impliciet blijven maar die 
daarinn wel degelijk moeten worden geëxpliciteerd. Op hoofdniveau is de argu-
mentatiestructuurr gerelateerd aan de dialogische context waarin moderne a con-
trario-argumentatiee wordt gebruikt. De kritische vragen die op hoofdniveau een 
roll  spelen, hebben dan ook te maken met de manier waarop de protagonist van 
hett tegengestelde standpunt - het standpunt dat de regel wel van toepassing is -
ditt standpunt verdedigt. Op dit niveau is het reconstructiemodel dan ook een 
reactiemode.\. reactiemode.\. 

Opp subniveau kunnen er verschillende typen modellen onderscheiden wor-
den.. In het model van het beroep op relevante verschillen is de gereconstrueer-
dee argumentatiestructuur het resultaat van anticipaties op mogelijke twijfel: een 
anticipatiemodéi.anticipatiemodéi. In het model van systematische a contrario-argumentatie moe-
tenn de gereconstrueerde elementen worden beschouwd als vooronderstellingen die 
aann een beroep op het systematische argument ten grondslag liggen. Het beroep 
opp een van de redenen om een regel strikt te interpreteren kan in a contrario-
argumentatiee verschillende rollen vervullen. Wanneer dit beroep ten doel heeft 
anderee argumentatie die tot het niet toepassen van de regel leidt te versterken, 
dann leidt dit niet tot een argumentatiestructuur waarin vooronderstellingen of 
anticipatiess kunnen worden geëxpliciteerd. Wanneer dit beroep als een impliciet 
argumentt fungeert in moderne e silentio-argumentatie, dan dient het ter onder-
steuningg van het (ook impliciet gebleven) argument dat de regel niet analoog 
magg worden toegepast. Beide argumenten fungeren dan als anticipatie op moge-
lijk ee kritiek die luidt dat als het concrete geval niet in de regel niet is genoemd, 
datt niet uitsluit dat de regel (analoog) kan worden toegepast. 

Dee kritische vragen die bij de subargumentatie kunnen worden gesteld, zijn 
gebaseerdd op de verschillende elementen die deel uitmaken van de gereconstru-
eerdee argumentatiestructuren. Bij het beroep op relevante verschillen en het be-
roepp op een van de redenen tot strikte regeltoepassing is de beantwoording van 
dee vragen altijd afhankelijk van de concrete invulling van de argumentatie in een 
bepaaldee situatie. Bij systematische a contrario-argumentatie is dat niet zo. Een 
vann de kritische vragen die bij deze argumentatie hoort, kan nooit afdoende be-
vredigendd beantwoord worden. De reconstructie van systematische a contrario-
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argumentatiee brengt dan ook de inherente zwakte van deze argumentatie aan het 
licht. . 

Hett pragma-dialectische analyse-instrumentarium is mijns inziens een waar-
devoll  instrument om inzicht te krijgen in de elementen die een rol spelen in de 
hoofd-- en subargumentatie van moderne a contrario-argumentatie en in de sa-
menhangg tussen deze elementen. Daarnaast is in dit hoofdstuk ook duidelijk 
gewordenn dat met behulp van een pragma-dialectische reconstructie een beroep 
opp relevante verschillen alleen kan worden gereconstrueerd als de argumentatie 
betrekkingg heeft op een negatief standpunt over een kwalificatie- of een leemte-
probleem.. Wanneer de argumentatie betrekking heeft op een standpunt over 
eenn interpretatieprobleem, is zo'n reconstructie niet mogelijk en kan alleen een 
'gewoon'' beroep op het teleologische argument worden gereconstrueerd. Op 
grondd van de reconstructie van a contrario-argumentatie waarin een beroep op 
hett teleologische argument wordt gedaan, wordt dus enig inzicht geboden in het 
onderscheidd tussen interpretatie en kwalificatie. 





6 6 

Reconstructiee van klassieke 
aa contrario-argumentatie 

6.11 Inleidin g 

Mett klassieke a contrario-argumentatie wordt uit een rechtsregel een tegen-
gesteldee regel afgeleid, die aan de feiten die niet onder de rechtsfeitomschrijving 
vann de oorspronkelijke regel vallen, het tegengestelde rechtsgevolg toekent. De 
omgekeerdee regel wordt geacht — zoals is besproken in hoofdstuk 3 — impliciet 
inn de expliciete regel besloten te liggen, en door de wetgever beoogd te zijn. 
Omdatt regelomkering een interpretatie van de rechtsregel vooronderstelt waar-
bijj  het rechtsgevolg uit de expliciete, om te keren regel bij uitsluiting voor de in 
diee regel genoemde feiten geldt, is een dergelijke argumentatiewijze niet snel 
aanvaardbaar.. Als iemand een beroep doet op regelomkering, dan zou deze daar 
duss argumenten voor moeten aanvoeren die zo'n interpretatie van de regel 
rechtvaardigen.. Volgens de rechtstheorie richt de beoordeling van regelomke-
ringg zich dan ook op de overtuigingskracht van de argumenten die worden aan-
gevoerdd ter ondersteuning van de interpretatie van de regel als een regel waarvan 
dee rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde is voor het rechtsge-
volg. . 

Inn dit hoofdstuk zal ik laten zien dat er meer factoren van invloed zijn op 
dee aanvaardbaarheid van klassieke a contrario-argumentatie in een concreet ge-
vall  dan alleen de interpretatie van de conditionele verbinding van de regel. Dat 
doee ik door regelomkering te relateren aan de juridische discussiecontext waarin 
dezee wordt gebruikt. In een discussiecontext is het van belang dat een a contra-
riorio geïnterpreteerde regel wordt toegepast op concrete feiten. Aan toepassing 
vann een omgekeerde regel liggen bepaalde elementen ten grondslag, die — in het 
kaderr van de beoordeling — alle ter discussie gesteld kunnen worden. In een re-
constructiemodell  zal ik laten zien welke elementen dat zijn. Het model is een 
weergavee van de argumentatiestructuur van de argumentatieve elementen die bij 
toepassingg van een omgekeerde regel op een concreet geval zijn voorondersteld. 
Doordatt een reconstructie van regelomkering een overzicht geeft van alle argu-
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mentatievee elementen die er deel van uitmaken, wordt de mogelijkheid gecre-
ëerdd om deze argumentatie op een systematische wijze te beoordelen. 

Inn de volgende paragraaf zal ik beschrijven welke argumentatieve functie 
regelomkeringg vervult in een discussie over de toe- of afwijzing van een vorde-
ring.. Daarbij zal ik aangeven in welke situaties partijen een beroep op een om-
gekeerdee regel kunnen doen. In paragraaf 6.3 zal ik het reconstructiemodel pre-
senterenn en verantwoorden. Vervolgens geef ik in paragraaf 6.4 aan welke facto-
renn een rol spelen bij de beoordeling van een omkering, door na te gaan welke 
kritischee vragen uit het model kunnen worden afgeleid. Ten slotte wordt in pa-
ragraaff  6.5 de relevantie van het model voor de praktijk gedemonstreerd. Daar-
toee zal ik drie arresten bespreken die ik beschrijf als de zogenoemde 'openbaar-
makingszaken'.. Aan de hand van deze arresten, waarin a contrario-argumentatie 
opp grond van een regel uit de Auteurswet ter discussie staat, zal ik laten zien dat 
dee kritiek die door de procespartijen en in de literatuur op deze argumentatie is 
gegeven,, kan worden vertaald in termen van de kritische vragen die bij het re-
constructiemodell  horen. 

6.22 Regelomkering in de dialogische context van een juridisch e discussie 

Hett doel van het omkeren van een regel door middel van klassieke a contrario-
argumentatiee is het toepassen van de omgekeerde regel op de concrete feiten. 
Uitt deze regeltoepassing vloeit een rechtsgevolg voort voor het concrete geval. 
Mett klassieke a contrario-argumentatie wordt dan ook een grondslag gegeven 
aann een rechtsbeslissing. Afhankelijk van het perspectief van de eiser, de rechter 
enn de gedaagde kan met klassieke a contrario-argumentatie een vordering wor-
denn ondersteund of worden toe- of afgewezen. Ik zal hierna aangeven welke 
situatiess daarbij denkbaar zijn.152 

Doordatt een a contrario geïnterpreteerde regel zelf als grondslag voor een 
beslissingg tot een rechtsgevolg kan fungeren, betreft deze argumentatie — in te-
genstellingg tot moderne a contrario-argumentatie — niet automatisch een reactie 
opp de regel die door een andere partij in de discussie naar voren is gebracht. Het 
iss namelijk mogelijk dat de eiser zelf een a contrario geïnterpreteerde regel als 
grondslagg voor zijn vordering gebruikt. Op dezelfde manier kan een rechter 
(ambtshalve)) een door hem a contrario geïnterpreteerde regel ten grondslag leg-

152.. Zoals ik bij paragraaf 5.2 (noot 123) heb aangegeven, gebruik ik in de beschrijving van de 
juridischee discussie de terminologie van het civiele recht, maar ga ik ervan uit dat de situa-
tiess waarin a contrario-argumentatie in het strafrecht kan worden gebruikt ongeveer gelijk 
zullenn zijn. 
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genn aan de toe- of afwijzing van de vordering.153 Ook de gedaagde kan een door 
hemm a contrario geïnterpreteerde regel aanvoeren. Dat kan een regel zijn die 
nooitt door de eiser is aangevoerd, maar volgens de gedaagde beter op de zaak 
vann toepassing is en op grond waarvan deze tot een rechtsgevolg concludeert 
datt tegengesteld is aan het rechtsgevolg dat de eiser vordert. Elke partij in een 
proces,, zowel de eiser, als de gedaagde en de rechter, kan dus protagonist zijn 
vann een standpunt over een rechtsgevolg dat wordt gemotiveerd met een a con-
trarioo geïnterpreteerde regel. 

Daarnaastt zijn er de situaties waarin de a contrario-interpretatie van de regel 
eenn reactie vormt op de argumentatie van een van de partijen in het proces die 
dezelfdee regel als een analoog toepasselijke regel heeft aangevoerd ter onder-
steuningg van de (toewijzing van een) vordering. Een voorbeeld daarvan is de 
argumentatiee van de eiser in cassatie in de Maimonideszaak (HR 22 januari 1988, 
NJNJ 1989, 891). In deze zaak moest worden beslist over de vordering van een 
joodsee vader tot toelating van zijn zoon Aram tot het joodse Maimonides Ly-
ceum.. De school weigerde de jongen toe te laten, omdat hij volgens haar maat-
stavenn niet joods was (de moeder werd geacht niet joods te zijn). Het hof wijst 
dee vordering toe met een argument ten overvloede waarin artikel 48 Wet op het 
voortgezett onderwijs analoog wordt toegepast.154 Dit artikel luidt: 

Indienn binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegen-
heidd bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag 
aann deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekos-
tigdee bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschou-
wing,, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leertingen. 

Hett hof leest in deze regel een bredere toepasbaarheid dan alleen voor het speci-
fiekee geval en leidt eruit af dat '(...) een uit de openbare kas bekostigde bijzon-
deree school niet onder alle omstandigheden leerlingen mag weigeren'. Kennelijk 
interpreteertt het hof dit artikel als een uitdrukking van één van meerdere rede-
nenn op grond waarvan een bijzondere school leerlingen niet mag weigeren. In 
dezee gedachtegang is de voorwaarde dat een leerling binnen een redelijke af-
standd van zijn woning onderwijs moet kunnen volgen een indicatie van een al-
gemeneree regel dat een bijzondere school niet onder alle omstandigheden een 
leerlingg mag weigeren. Dat Aram wél binnen een redelijke afstand van zijn wo-

153.. Zie bijvoorbeeld HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 en HR 12 november 1993, NJ 1994, 
230. . 

154.. De eigenlijke argumentatie betrof een belangenafweging. 
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ningg openbaar onderwijs kon volgen, was vanwege de bredere toepasbaarheid 

diee het hof in de regel las kennelijk geen belemmering van de toepasbaarheid 

ervann in dit geval. 

I nn cassatie reageert het Maimonides Lyceum op de ruime interpretatie van 

ditt artikel van het hof door daar een a contrario-interpretatie tegenover te stel-

len,, ter beargumentering van het eigen, tegengestelde standpunt: 

Uitt art. 48 lid 1 WVO volgt integendeel dat alleen indien binnen redelijke af-

standd van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen 

vann het onderwijs aan een openbare school, aan deze leerlingen de toegang tot 

eenn gelijksoortige uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet mag 

wordenn geweigerd op grond van de levensbeschouwing. Nu in het onderhavige 

gevall  niet is gesteld of gebleken dat er binnen redelijke afstand van de woning 

vann Aram Brucker niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs 

aann een openbare school, mag de Stichting hem op de hierboven vermelde 

grondenn toelating tot het Maimonides Lyceum weigeren. 

Naastt dit geval, waarin een van de partijen een regel die een rechter eerder heeft 

toegepastt a contrario interpreteert, kunnen er andere situaties worden onder-

scheidenn waarin met een a contrario-interpretatie van een regel wordt gerea-

geerdd op een ruime interpretatie van een regel die naar voren is gebracht door 

eenn andere partij. Wanneer bijvoorbeeld de eisende partij haar vordering met 

eenn ruime interpretatie van een regel ondersteunt, zodat deze regel betekenis 

heeftt voor de concrete feiten, kan de regel vervolgens door de gedaagde of de 

rechterr a contrario worden geïnterpreteerd ter ondersteuning van een afwijzing 

vann de vordering. Daarnaast kan ook de eiser in reconventie een regel die door 

dee gedaagde in het geschil is gebracht a contrario interpreteren.155 

Kor tom,, zowel een positief als een negatief standpunt over een vordering 

kann op klassieke a contrario-argumentatie zijn gegrond. In alle gevallen is de 

protagonistt van de a contrario geïnterpreteerde regel tegelijkertijd antagonist van 

hett standpunt dat is gebaseerd op een ruime interpretatie van dezelfde regel. 

155.. Een vordering in reconventie is een tegenvordering die de gedaagde instelt tegen de eiser 
(diee 'eiser in conventie' is). 
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6.33 Analyse van het toepassen van een omgekeerde regel 

6.3.11 De 'normale' situatie 

Opp grond van een a contrario geïnterpreteerde regel kan een vordering worden 

ondersteundd of worden afgewezen. In beide gevallen vormt de a contrario geïn-

terpreteerdee regel de grondslag voor een rechtsbeslissing waarin een rechtsge-

volgbepalingg op het concrete geval wordt toegepast. De omgekeerde regel kan 

daaromm worden gesitueerd op het niveau van de eerste orde-argumentatie van de 

argumentatiee voor of tegen een vordering (de hoofdargumentatie; vergelijk pa-

ragraaff  5.3.1, figuur 5.1).156 Het standpunt dat met klassieke a contrario-

argumentatiee wordt verdedigd, is dat het rechtsgevolg van de omgekeerde regel 

voorr de concrete feiten geldt. In de terminologie van kentekenargumentatie luidt 

ditt standpunt: Voor (concreet geval) X geldt (rechtsgevolg) met-Y.157 Rechtsgevolg niet-Y 

iss het rechtsgevolg van de a contrario geïnterpreteerde regel: de regel Voor Z geldt 

YY is omgekeerd tot Voor niet-Z geldt niet-Y. De hoofdargumentatie voor dit 

standpuntt bestaat uit een beroep op de feiten en een beroep op de omgekeerde 

regel.. In het beroep op de feiten worden de concrete feiten gesubsumeerd onder 

dee feiten van de omgekeerde regel: (concreet geval) X is (rechtsfeit) niet-Z. De brug 

tussenn standpunt en argument wordt door de omgekeerde regel zelf gelegd, die 

alss verzwegen argument in de argumentatie fungeert. Deze elementen leveren de 

volgendee argumentatiestructuur op: 

1 1 

Rechtsbeslissing g 

(Voor(Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & 1.1' 

Feitenn Omgekeerde rechtsregel 

(X(X is niet-Z) (Voor niet-Z geldt niet- Y) 

Kloosterhuiss (2002:116) noemt argument 1.1' de 'constructiebeslissing waarin 

eenn nieuwe rechtsregel wordt geformuleerd' (zie paragraaf 5.3.1, figuur 5.3). Ik 

156.. Regelomkering kan ook op een lager niveau in de argumentatiestructuur van een vorde-
ringg voorkomen; zie daarvoor paragraaf 6.3.2. 

157.. Zie paragraaf 5.3.2 voor de motivering van de keuze om de hoofdargumentatie van een 
juridischee beslissing als kentekenargumentatie te reconstrueren. 
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zall  deze structuur toelichten aan de hand van de Maimonides-zaak. Toegepast 

opp deze zaak krijgt de argumentatiestructuur de volgende invulling:158 

1 1 

Dee Stichting mag Aram toelating tot het Maimonides Lyceum 

weigerenn (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.1' ' 

Al ss binnen redelijke afstand van de wo-

ningg van de leerling de gelegenheid be-

staatt tot het volgen van onderwijs aan 

eenn openbare school, dan mag hem de 

toegangg tot een bijzondere school wor-

denn geweigerd (V'oor niet-Z geldt niet-Y) 

Beidee hoofdargumenten kunnen in een discussie in twijfel worden getrokken. 

Tenn eerste kan worden betwijfeld of de concrete feiten wel overeenkomen met 

dee feiten uit de omgekeerde regel. Ten tweede kan worden betwijfeld of de om-

gekeerdee regel wel aanvaardbaar is. Wanneer deze hoofdargumenten in reactie 

off  als anticipatie op kritiek nader worden beargumenteerd, levert dat bepaalde 

sub-- en subsubargumentatie op. Het beroep op de feiten wordt dan onder-

steundd met interpretatieve argumenten waarmee de concrete feiten als het 

rechtsfeitt kunnen worden gekwalificeerd of waarmee het rechtsfeit als de con-

cretee feiten kan worden geïnterpreteerd (argument 1.1.1). Overigens kan de on-

dersteuningg ook uit niet-interpretatieve argumenten bestaan, bijvoorbeeld uit 

bewijsmiddelenn of andere overwegingen op grond waarvan de feiten vastgesteld 

worden.. Wanneer het beroep op de omgekeerde regel, het tweede hoofdargu-

ment,, wordt ondersteund, is dat met argumentatie waarin de bestaande regel 

158.. De formulering van de argumentatie in de Maimonides-zaak kan verwarring wekken 
doordatt de formalisering van de rechtsfeitomschrijving van de omgekeerde regel een ne-
gatiee bevat {niet-Z), terwijl de niet-geformaliseerde weergave die negatie niet bevat ('het -
well  - binnen een redelijke afstand van de woning openbaar onderwijs kunnen volgen'). 
Eenn dergelijke incongruentie tussen de terminologie van de elementen van het model en 
dee concrete invulling die deze elementen kunnen krijgen op grond van de formulering van 
dee rechtsregel zal zich vaker in dit hoofdstuk voordoen, namelijk bij alle voorbeelden 
waarinn de rechtsfeitomschrijving of de rechtsgevolgbepaling van de oorspronkelijke regel 
eenn negatie bevat. Volgens mij kan ik dit probleem evenwel niet oplossen zonder andere 
verwarringg te introduceren en zal ik voor de eenduidigheid in dit hoofdstuk de oorspron-
kelijkee regel altijd als Voor Zgeldt Y weergeven, ook al bevat deze een negatie. 

1.11 & 

Aramm kan binnen een redelijke 

afstandd van zijn woning onder-

wijss aan een openbare school 

volgenn (X is niet-Z) 
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wordtt opgevat als een regel waarvan de rechtsgevolgbepaling bij uitsluiting voor 

dee genoemde feiten geldt. Ik analyseer deze argumentatie als een nevenschikking 

vann twee argumenten, waarbij het eerste argument (1.1'.la) de wettelijke regel 

weergeeftt en het tweede (1.1 Mb) de interpretatie van deze regel als een uitslui-

tendee regel. De schematische weergave van deze argumenten in een argumenta-

tiestructuurtiestructuur ziet er als volgt uit: 

1 1 
Rechtsbeslissingg (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.1 1 
Feiten n 
(X(X is niet-Z) 

& & 

1 1 

1.1' ' 
Omgekeerdee rechtsregel 
(Voor(Voor niet-Z geldt niet-Y) 

t t 
_^v v 

1.1.1 1 
Vaststellingg feiten 

(X(X moet worden gekwalifi-

ceerdceerd als niet-Z of niet-Z 

moetmoet worden geïnterpreteerd 

alsX) alsX) 

r r 
11 1' la 
Bestaann van oor-

spronkelijke e 

rechtsregel l 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

11 1' l b 

Interpretatiee van 

dee oorspronkelij-

kee regel als een 

uitsluitendee regel 

(Ygeldt(Ygeldt alleen poor 

Z) Z) 

Wanneerr de ondersteunende argumenten aan de hand van de Maimonides-zaak 

wordenn toegelicht, krijgt het model de volgende invulling: 
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1 1 

Dee Stichting mag Aram toelating tot het Maimonides Lyceum weigeren 

(Voor(Voor X geldt niet-Y) 

1.1 1 & & 
Aramm kan binnen een 

redelijkee afstand van 

zijnn woning onderwijs 

aann een openbare 

schooll  volgen 

(X(X is niet-Z) 

\ \ 
1.1.1 1 

Vaststelling g 

feiten n 

(X(X moet worden 

gekwalificeerdgekwalificeerd als 

niet-Zniet-Z oj niet-Z 

moetmoet worden geïn-

terpreteerdterpreteerd als X) 

1.1' ' 

Alss binnen redelijke afstand van de woning 

vann de leerling de gelegenheid bestaat tot het 

volgenn van onderwijs aan een openbare 

school,, dan mag hem de toegang tot een bij-

zonderee school worden geweigerd 

(Voor(Voor niet-Z geldt niet-Y) 

l . l ' . l a a 

Artikell  48 WVO luidt: 

Indienn binnen redelijke 

afstandd van de woning van 

dee leerling niet de gelegen-

heidd bestaat tot het volgen 

vann het onderwijs aan een 

openbaree school, mag aan 

dezee leerling de toegang tot 

eenn gelijksoortige, uit de 

openbaree kas bekostigde 

bijzonderee school niet wor-

denn geweigerd op grond 

vann levensbeschouwing 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

1.1Mb b 

Artikell  48 WVO moet 

wordenn geïnterpreteerd 

als:: Een uit de openbare 

kass bekostigde bijzonde-

ree school mag alleen een 

leerlingg weigeren als bin-

nenn redelijke afstand van 

dee woning van de leer-

lingg niet de gelegenheid 

bestaatt tot het volgen 

vann het onderwijs aan 

eenn openbare school 

(Y(Y geldt alleen voor Z) 

Dee subsubargumentatie, ten slotte, bestaat uit een ondersteuning van argument 

1.11 M b, waarin wordt gesteld dat de bestaande regel als een uitsluitende regel 

moett worden geïnterpreteerd. In paragraaf 3.3 is duidelijk geworden dat een 

dergelijkee interpretatie gebaseerd moet zijn op interpretatieve argumenten 

waarmeee aannemelijk kan worden gemaakt dat de wetgever de expliciete regel 

alss een om te keren regel heeft bedoeld, zoals een beroep op de ratio van de 

regell  of op het systeem van de wet. Wat in die bespreking opviel, was dat in de 

literatuurr het wetshistorische argument niet expliciet werd genoemd als mogelij-

kee ondersteuning (behalve dat dit argument wordt geïmpliceerd in Alexy's stel-
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lingg dat alle argumenten mogelijk zijn als ondersteuning van regelomkering). 

Hoewell  er in de literatuur altijd veel discussie is geweest over de waarde van het 

wetshistorischee argument, wordt er in de praktijk al sinds lang veelvuldig een 

beroepp op gedaan (Polak 1953:26, Snijders 1978:41).159 Inclusief de subargu-

mentatiee ziet het reconstructiemodel er als volgt uit: 

1 1 

Rechtsbeslissingg (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & -

Feitenn (X is niet-Z) 

r r 
ï . i . i i 
Vaststellingg feiten 

(X(X moet worden ge-

kwalificeerdkwalificeerd als niet-Z 

ofof niet-Z moet worden 

geïnterpreteerdgeïnterpreteerd als X) 

FiguurFiguur 6.1: Reconstructie van het toepassen van een omgekeerde regel 

6.3.22 Complexere situaties 

AA contrario geïnterpreteerde regels functioneren op dezelfde manier als 'gewo-

ne'' regels. De keuzemogelijkheden die bij andere regels bestaan gelden ook voor 

eenn omgekeerde regel. Dergelijke regels kunnen daarom ook analoog, a fortiori  en 

rechtsverfijnendd worden toegepast. Zo is het in hoofdstuk 3 behandelde voor-

beeldd over de lasthebber uit artikel 1843 BW (oud), die aansprakelijk is als hij 

niett voldoende kennis heeft gegeven van zijn volmacht (omgekeerde regel), te-

rugg te vinden in een rechterlijke uitspraak waarin deze omgekeerde regel analoog 

1599 Zowel Polak (1953:27) als Snijders (1978:40-46) verwijzen behalve naar hun jurisprudentie-
onderzoekk ook naar de discussie die in de literatuur over de waarde van het wetshistorische 
argumentt wordt gevoerd. Zie over deze discussie recenter ook Vranken (1995:93 e.v.). 

1.1' ' 
Omgekeerdee rechtsregel (Voor niet-Z geldt niet-Y) 

/ / 

l . l ' . l a a 
Bestaann van oor-

spronkelijkee regel 

(Voor(Voor Z geldtY) 

1.1Mb b 

Interpretatiee van de oor-

spronkelijkee regel als een 

uitsluitendee regel (Ygeldt 

alleenalleen voor Z) 

t t 
ï . r . i b .i i 

Eenn of meer interpre-
tatievee argumenten 
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wordtt toegepast. In de rechtszaak die destijds de aanleiding vormde voor het 
omkerenn van deze regel (zie HR 4 april 1913, NJ 1913, p. 679) gaat het namelijk 
helemaall  niet om een lasthebber die niet voldoende kennis heeft gegeven, maar 
omm iemand die überhaupt geen lasthebber is. Deze heeft zich als lasthebber 
voorgedaan,, terwijl een lastgevingsovereenkomst ontbreekt. De vraag die in de-
zee zaak centraal staat, is de vraag of er een rechtsbetrekking kan bestaan tussen 
dee lasthebber en de derde met wie wordt gehandeld. De beantwoording van 
dezee vraag is van belang omdat daarvan afhangt of de derde, wanneer deze 
schadee lijdt doordat de lastgever de last ontkent, éérst de lastgever in rechte 
moett aanspreken als hij deze schade wil verhalen — de lastgever kan dan vervol-
genss de vermeende lasthebber aanspreken — ofwel direct de vermeende lastheb-
berr kan aanspreken. In het laatste geval moet de lasthebber het bestaan van de 
lastt bewijzen en hoeft niet de derde het ontbreken van de last te bewijzen, wat 
moeilijkerr is. 

Dee rechter beslist dat artikel 1843 BW (oud) de grondslag vormt voor het 
erkennenn van een rechtsbetrekking tussen de (vermeende) lasthebber en de der-
de.. Het hof leidt die rechtsbetrekking af uit het omkeren van deze regel: 

(...)) daar uit de bepaling, dat de lasthebber, die behoorlijk kennis geeft van zij-
nee volmacht, in het algemeen niet aansprakelijk is ten aanzien van hetgeen bo-
venn zijne last is geschied, niet slechts valt af te leiden, dat de lasthebber die die 
kennisgevingg niet doet, voor dat meerdere wel aansprakelijk is, doch tevens, dat 
hijj  die zonder gemachtigd te zijn zich niettemin als lasthebber voordoet, de ge-
volgenn van dit optreden in persoon heeft te dragen (...). 

Dee omgekeerde regel, waarvan de rechtsfeitomschrijving betrekking heeft op de 
lasthebberr die niet voldoende kennis heeft gegeven van zijn volmacht, de last-
hebberr dus die de derde niet voldoende op de hoogte heeft gesteld van de gren-
zenn van de volmacht, geldt 'niet slechts' voor dit geval, maar wordt analoog 
('dochh tevens*) toegepast op de lasthebber die zich als lasthebber voordoet zon-
derr dat hij daar überhaupt toe gemachtigd is. De Hoge Raad bekrachtigt deze 
uitspraakk en gebruikt voor de toepassing van de omgekeerde regel op het con-
cretee geval de terminologie van a fortiori-argumentatie: 

(...)) dat het hof hierbij terecht een beroep heeft gedaan op art. 1843 B. W., 
omdatt daarbij het bovengestelde beginsel [de omgekeerde regel, HJ] wordt ge-
huldigdd voor het mindere (...). [Mijn cursivering, HJ] 
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Ui tt dit citaat kan worden afgeleid dat de regel die 'het mindere' regelt — namelijk 

hett geval dat er wel een lastgeving is, maar de lasthebber niets heeft gezegd over 

dee grenzen daarvan — van toepassing is op 'het meerdere', namelijk wanneer er 

helemaall  geen lastgeving is. 

Wanneerr een omgekeerde regel analoog of a fortiori  wordt toegepast, bestaat 

dee hoofdstructuur uit het afleiden van een rechtsbeslissing uit een regel die is 

geconstrueerdd met het oog op de onderliggende (analoge) feiten. Vervolgens 

wordtt deze geconstrueerde regel ondersteund met een beroep op de a contrario 

geïnterpreteerdee regel (ook een geconstrueerde regel) en wordt deze weer on-

dersteundd met een beroep op de oorspronkelijke rechtsregel. Weergegeven in 

eenn argumentatiestructuur ziet de argumentatie voor deze beslissing er als volgt 

uit: : 

11 Voor persoon X geldt dat hij aansprakelijk is voor zijn optreden 

(Voor(Voor X geldt niet-Y) 

& & 1.1 1 

XX is iemand die zich als 

lasthebberr voordoet, maar 

daartoee niet gemachtigd is 

(Feiten:(Feiten: X = A) 

1.1' ' 

Hijj  die zonder gemachtigd te zijn zich 

nietteminn als lasthebber voordoet, heeft 

dee gevolgen van dit optreden in persoon 

tee dragen (Analoge regel: Voor A geldt niet-Y) 

l . l ' . l l 

Dee lasthebber die niet behoor-

lij kk kennis geeft van zijn vol-

macht,, is i.h.a. niet aansprake-

lij kk voor hetgeen boven zijn 

lastt geschiedt (Omgekeerde regel: 

VoorVoor niet-Z geldt niet- Y) 

&&  l . l ' . l ' 

Watt voor de lasthebber geldt die 

niett behoorlijk kennis geeft van 

zijnn volmacht, geldt ook (of: nog 

sterker)) voor degene die zich als 

lasthebberr voordoet zonder ge-

machtigdd te zijn 

(Analogie-argument:(Analogie-argument: Niet-Z is verge-

lijkbaarlijkbaar met A) 

l . l ' . l . l a a 

Artikell  1843 BW (oud) luidt: 

Dee lasthebber die behoorlijk ken-

niss geeft van zijne volmacht, is 

i.h.a.. niet aansprakelijk voor het-

geenn boven zijn last is geschied 

(Oorspronkelijke(Oorspronkelijke regel: Voor Z geldt Y) 

l . l ' . l . l b b 

Artikell  1843 BW (oud) moet worden 

geïnterpreteerdd als: Niet aansprakelijk 

voorr hetgeen boven de lastgeving is ge-

schiedd is alleen de lasthebber die be-

hoorlijkk kennis geeft van zijn volmacht 

(Y(Y geldt alleen voor Z) 

FiguurFiguur 6.2: Reconstructie van het analoog of a fortiori toepassen van een omgekeerde regel 
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Inn ingewikkelder argumentatiestructuren — zoals de bovenstaande — waarin een 
omgekeerdee regel wordt gebruikt, heeft de omgekeerde regel geen plaats meer in 
dee eerste orde-argumentatie van een vordering.160 

6.44 Beoordeling van het toepassen van een omgekeerde regel 

Hett in paragraaf 6.3.1 gepresenteerde reconstructiemodel van de elementen die 
zijnn voorondersteld bij het a contrario toepassen van een regel (figuur 6.1), ver-
vultt zowel een heuristische als een kritische functie. Het model is heuristisch in 
dee zin dat het aangeeft welke impliciete elementen kunnen worden aangevuld in 
eenn concreet geval waarin een omgekeerde regel wordt toegepast. Het fungeert 
zoo als hulpmiddel bij de analyse van klassieke a contrario-argumentatie in een 
concreett geval. De kritische functie van het model bestaat eruit dat het de kriti -
schee vragen genereert die een rol spelen bij de beoordeling van de argumentatie. 
Inn eerste instantie vloeien de kritische vragen voort uit het ter discussie stellen 
vann de houdbaarheid van de elementen die deel uitmaken van de argumentatie. 
Daarnaastt vloeien ze ook voort uit de verzwegen argumenten die bij de sub- en 
subsubargumentenn geëxpliciteerd moeten worden. Ten slotte moeten mijns in-
zienss ook vragen gesteld worden bij het toepassingsniveau, dat wil zeggen bij de 
keuzee voor juist deze regel. Dit metaniveau komt niet in het model tot uiting, 
maarr is wel bij subsumptie voorondersteld (zie paragraaf 5.3.2). Ik zal hieronder 
hett model langslopen en steeds aangeven welke kritische reacties mogelijk zijn. 

Dee sub- en subsubargumenten uit het model laten zien welke criteria een rol 
spelenn bij het beoordelen van de houdbaarheid van de hoofdargumenten. Ze 
genererenn daardoor de subvragen bij de hoofdvragen. De houdbaarheid van het 
eerstee hoofdargument, argument 1.1, kan ter discussie worden gesteld met de 
vraag:: Is X inderdaad niet-Z?, oftewel: vallen de concrete feiten inderdaad onder 
dee rechtsfeitomschrijving van de omgekeerde regel? De beantwoording van deze 
vraagg hangt af van de vraag die uit subargument 1.1.1. voortvloeit: Kan X als niet-

ZZ worden gekwalificeerd en/ of kan niet-Z als X worden geïnterpreteerd? Wanneer degene 
diee een a contrario geïnterpreteerde regel toepast in zijn argumentatie, geen be-
roepp doet op argument 1.1.1 en argument 1.1 slechts stelt, dan zal de beoorde-
laarr voor zichzelf moeten nagaan of hij deze vraag bevredigend kan beantwoor-
den.. In het geval dat degene die een a contrario geïnterpreteerde regel toepast, 
argumentt 1.1.1 expliciet in zijn argumentatie heeft opgenomen, dient de beoor-

160.. In de terminologie van Kloosterhuis (2002:116) komen in figuur 6.2 twee constructiebe-
slissingenn (gecreëerde regels) voor, namelijk in argument 1.1' en in argument l . l ' . l . 
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delaarr na te gaan of hij de invulling van dit argument houdbaar vindt. Ook dient 

hijj  dan na te gaan of hij de invulling van dat argument voldoende en relevant 

vindtt om op grond daarvan te kunnen concluderen tot het substandpunt X is 

niet-Z.niet-Z. De beoordeling van de voldoendheid en relevantie van een argument is 

hett beoordelen van het bijbehorende verzwegen argument (1.1.1'). 

D ee houdbaarheid van het tweede hoofdargument, de omgekeerde regel (ar-

gumentt 1.1'), kan ter discussie worden gesteld met de vraag of de omgekeerde 

regell  wel aanvaardbaar is: Is bet wel %o dat met-Y voor niet-Z geldt? Ook deze vraag 

kann worden beantwoord aan de hand van subvragen die uit de subargumenten 

voortvloeienn waarmee dit argument in het model wordt beargumenteerd. Zo 

kann ten eerste de subvraag worden gesteld of de bestaande regel waaruit de a 

contrarioo geïnterpreteerde regel is afgeleid, wel een regel van geldend recht is. 

Dezee vraag betreft de houdbaarheid van het eerste deel van de nevenschikking 

diee de omgekeerde regel ondersteunt. Ten tweede kan de subvraag worden ge-

steldd of deze regel inderdaad als een regel mag worden beschouwd waarvan de 

rechtsfeitomschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is. Di t is een vraag met 

betrekkingg tot de houdbaarheid van het tweede deel van de nevenschikking die 

dee omgekeerde regel ondersteunt. Ten derde kan een subvraag worden gesteld 

overr de relevantie en voldoendheid van deze nevenschikking, namelijk of deze 

argumentenn relevant en voldoende zijn om op grond daarvan te kunnen conclu-

derenn tot de omgekeerde regel. Een vraag dus die het bijbehorende verzwegen 

argumentt ter discussie stelt. 

Dee eerste vraag is relevant omdat de regels die worden omgekeerd, niet al-

tij dd regels zijn die in een wetboek te vinden zijn. Het kunnen ook beleidsregels 

zijn,, of regels die uit de jurisprudentie zijn afgeleid.161 Ook opmerkingen uit de 

Memoriee van Toelichting kunnen a contrario worden geïnterpreteerd.162 In al 

161.. Van het laatste is bijvoorbeeld sprake in HR 11 december 1998, NJ 1999, 494, in welke 
zaakk de eiser in cassatie uit een aantal gewezen arresten de regel afleidt dat (dubbele) toet-
singg door de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening (RDA) niet nodig is als het ontslag-
beleidd volledig in handen van de overheid ligt. Deze regel wordt vervolgens a contrario 
toegepastt door te concluderen dat als het ontslagbeleid niet in handen van de overheid ligt 
(zoalss in het voorliggende geval), het beleid in alle gevallen door de RDA moet worden 
getoetst.. Een ander voorbeeld wordt gegeven in HR 18 februari 1997, NJ 1997, 500, waar 
inn het eerste cassatiemiddel een beroep wordt gedaan op het 'a contrario-belang' van de 
uitspraakk die de Hoge Raad doet in HR 29 maart 1994, NJ 1994, 577. 

162.. Dat gebeurt in het cassatiemiddel van de zaak Pikmeer I (HR 23 april 1996, NJ 1996, 
513).. In het middel wordt een beroep gedaan op de Memorie van Toelichting bij het toe-
passelijkee wetsartikel art. 51 Sr. Volgens de MvT kan een bepaalde bestuurder bij wie alle 
bestanddelenn van een strafbaar feit aanwezig zijn uit eigen hoofde, dus wegens een door 
hemm gepleegd delict, voor de strafrechter ter verantwoording worden geroepen. In het 
cassatiemiddell  wordt uit deze uitspraak afgeleid dat de feitelijke leidinggever en uitvoerder 
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dezee gevallen, en overigens ook in de gevallen dat de regel wel in een wetboek te 
vindenn is, is het de vraag of er niet een oude versie wordt gebruikt. Bovendien is 
hett bij regels uit een wetboek de vraag of het niet een versie betreft die niet is 
aangenomenn door de Kamer of een regel die tot overgangsrecht behoort dat in 
hett concrete geval niet van toepassing is. Dus: is de regel wel correct weergege-
venn en/of is de juiste versie wel gebruikt? 

Dee tweede subvraag die bij de aanvaardbaarheid van de a contrario geïnter-
preteerdee regel kan worden gesteld, is een vraag naar de houdbaarheid van ar-
gumentt 1.1 Mb, waarin wordt gesteld dat de expliciete wettelijke regel moet wor-
denn geïnterpreteerd als een regel waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodza-
kelijkee voorwaarde is voor de rechtsgevolgbepaling. De criteria op grond waar-
vann deze vraag moet worden beantwoord, kunnen worden afgeleid uit het 
subsubargumentt ( l . l ' . lb. l ) en het daarbij horende verzwegen argument 
(l.lMb.1').. Blijkens het subsubargument bestaan de criteria uit interpretatieve 
argumenten.. In de situatie dat een beoordelaar te maken krijgt met een ongemo-
tiveerdee regel-omkering, zal hij zelf moeten nagaan of een beroep op een of 
meerr van zulke argumenten inderdaad een interpretatie van de regel als uitzon-
deringsregell  rechtvaardigt. Wanneer hij te maken krijgt met een gemotiveerde 
omkering,, zal hij moeten nagaan of de betreffende argumenten correct zijn ge-
bruiktt (bijvoorbeeld: is de wetsgeschiedenis wel correct weergegeven?). 

Hett verzwegen argument dat bij dit subsubargument hoort vormt een crite-
riumm voor de beoordeling van de deugdelijkheid van de interpretatie van de re-
gell  als een uitsluitende regel doordat uit dit argument de kritische vraag kan 
wordenn afgeleid of de interpretatieve overwegingen die worden aangevoerd wel 
rechtvaardigingskrachtt bezitten. Deze vraag richt zich op de voldoendheid 
en/off  relevantie van het gebruikte interpretatieve argument. Een subvraag bij 
dezee vraag is bijvoorbeeld of er mogelijke tegenargumenten zijn. Als degene die een 
regell  omkeert, dit motiveert met een beroep op het systematische argument, dan 
kann een tegenargument zijn dat het doel van de regel (het teleologische argu-
ment)) juist tot de conclusie leidt dat de regel niet a contrario mag worden geïn-
terpreteerd. . 

Eenn andere subvraag naar de deugdelijkheid van de interpretatie van de oor-
spronkelijkee regel als equivalentie is de vraag naar de voor^tenbaarheid van het 
concretee geval. Een beroep op een interpretatief argument waarmee de wil van 
dee wetgever met betrekking tot de niet-geregelde gevallen achterhaald kan wor-
den,, is natuurlijk niet relevant als de wetgever het niet-geregelde geval helemaal 

diee niet zelf alle delictsbestanddelen heeft verwezenlijkt (en daarvan is hier sprake) dezelf-
dee immuniteit geniet als de publiekrechtelijk rechtspersoon. 
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niett heeft (kunnen) voorzien. In paragraaf 3.2 kwam al ter sprake dat de opmer-
kingg van Van Hoecke (1979:179) — dat a contrario-argumentatie op contradic-
toiree tegenstellingen moet zijn gebaseerd - mogelijk met voorzienbaarheid te 
makenn heeft. Bij contradictoire tegenstellingen is de klasse niet-geregelde geval-
lenn voorzienbaar (afgezien van het feit dat zich met betrekking tot die klasse 
kwalificatie-- of interpretatievragen kunnen voordoen), terwijl dat bij regels met 
eenn onoverzichtelijk toepassingsbereik veel minder het geval is. Ook als men het 
niett belangrijk vindt dat de wetgever het concrete geval heeft kunnen voorzien als 
lidd van de klasse niet-geregelde gevallen, dan kan er nog steeds een kritische 
vraagg worden gesteld naar voorzienbaarheid, namelijk naar de voorzienbaarheid 
vann de consequenties die regelomkering heeft voor toekomstige gevallen. 

Dee derde subvraag die naar de aanvaardbaarheid van de a contrario geïnter-
preteerdee regel kan worden gesteld, is een vraag naar het verzwegen argument 
datt rechtvaardigingspotentie geeft aan de nevengeschikte argumenten waarin de 
explicietee wettelijke regel wordt geïnterpreteerd als een regel die een uitzonde-
ringsgevall  regelt. Met deze vraag wordt de formele geldigheid van de afleiding 
vann de nieuwe regel uit de bestaande regel ter discussie gesteld. In de terminolo-
giee van het analysemodel is deze afleiding altijd geldig, omdat de regel A.lleen mor 

ZZ geldt Y equivalent is met de regel Voorniet-Z geldt met-Y. In de praktijk worden 
somss echter vreemde a contrario-interpretaties gemaakt, waarbij Z en niet-Z of Y 

enn niet-Y helemaal niet contradictoir tegengesteld zijn. Dat bleek bijvoorbeeld al 
inn hoofdstuk 3, waar Van Hoecke de ondeugdelijke omkering behandelde waar-
bijj  uit de regel die bepaalt dat dieven gestraft moeten worden, wordt afgeleid dat 
eerlijkee mensen een beloning moeten krijgen. Ook de annotator bij HR 13 de-
cemberr 1995, NJ 1995, 517 merkt op dat de Hoge Raad art. 6 lid 3 sub c EVRM 
opp een merkwaardige wijze a contrario interpreteert. Op grond van deze regel is 
hett niet toegestaan de raadsman niet toe te laten tot de verdediging in de feitelij-
kee instantie.163 De Hoge Raad heeft deze regel omgekeerd tot de regel dat het 
well  is toegestaan om de raadsman niet toe te laten tot de eerste van twee feitelij-
kee instanties.164 

Dee eis van de formele geldigheid van de afleiding, die stelt dat de rechtsfeit-
omschrijvingg en de rechtsgevolgbepaling van de omgekeerde regel contradictoir 
tegengesteldd moeten zijn aan de rechtsfeitomschrijving en de rechtsgevolgbepa-

163.. Artikel 6 lid 3 aanhef en sub c EVRM luidt letterlijk: 'Een ieder tegen wie een vervolging 
iss ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten (...) c, zich zelf te verdedigen of 
daarbijj  de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze (--.)'. 

164.. De achterliggende gedachte bij deze omkering is dat het EVRM niet verplicht tot een 
verdedigingg in twee feitelijke instanties. 
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lingg van de oorspronkeli jke regel, geldt ook voor de deontische operatoren. In 

H RR 25 mei 1982, NJ 1982, 637 vallen zowel de advocaat-generaal als de annota-

torr over een in dit opzicht ongeldige a contrario-argumentatie van het openbaar 

ministerie.. De omkering betreft artikel 6 van de Vreemdelingenwet. Volgens de 

advocaat-generaall  bepaalt deze regel dat vreemdelingen met een geldige ver-

blijfstitell  de toegang tot Nederland niet mag worden geweigerd en heeft het openbaar 

ministeriee daar ten onrechte uit afgeleid dat vreemdelingen zonder een geldige 

verblijfstitell  de toegang moet worden ont%egd.]65 De annotator noemt dit 'een eigen-

aardigee uideg van art. 6 Vw.', die volgens de wetsgeschiedenis onjuist blijk t te 

zijn,, maar die niettemin hier en daar ingang gevonden heeft in de rechtspraak. 

Afgezienn van de vragen die gerelateerd zijn aan de elementen die deel uitmaken 

vann de argumentatie, spelen bij de hoofdargumentatie ook kritische vragen van 

preliminairee aard een rol. De toepasbaarheid van een regel heeft niet alleen betrek-

kingg op de inhoud van de twee argumenten 1.1 en 1.1', maar ook op meta-

overwegingenn met betrekking tot de keuze voor het toepassen van de ene regel 

off  een andere regel. Soms wordt een regel toch niet toegepast omdat een andere 

regell  beter toepasbaar is of omdat toepassing tot ongewenste gevolgen leidt. Zo 

komm ik op grond van het model en de daarbij horende preliminaire overwegin-

genn tot de volgende lijst kritische vragen: 

Hoofdvraag: Hoofdvraag: 

Iss de regel toepasbaar? 

InhoudelijkeInhoudelijke subvragen: 

1.. Met betrekking tot de feiten (1.1): Is X inderdaad niet-Z? 

2.2. Met betrekking tot de a contrario-regel (1.1'): Geldt met-Y inderdaad voor 

niet-Z}niet-Z} (Is de omgekeerde regel aanvaardbaar?) 

Toepassingssubvragen: Toepassingssubvragen: 

3.. Is er niet een andere regel beter toepasbaar? 

4.. Leidt toepassing van de regel niet tot een ongewenst resultaat?166 

165.. Overigens maakt de advocaat-generaal een parafrase van artikel 6 Vreemdelingenwet. De 
regell  luidde letterlijk: 'Toegang tot Nederland hebben vreemdelingen aan wie het krach-
tenss een der bepalingen van de artikelen 8-10 is toegestaan in het land te verblijven en die 
voldoenn aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde vereisten ten 
aanzienn van het bezit van een document voor grensoverschrijding'. 

166.. Kloosterhuis (2002:109, 113) stelt bij de eerste orde-argumentatie vrijwel dezelfde vragen 
(alss 1-4) in het kader van een pragmatische beoordeling (in aanvulling op een logische be-
oordeling): : 
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SubvragenSubvragen bij de feiten (1.1): 

11 a. Kan X als niet-Z worden gekwalificeerd of kan niet-Z als X worden geïnter-

preteerd? ? 

lb .. Zijn de overwegingen op grond waarvan X als niet-Z kan worden gekwali-

ficeerdd of niet-Z als X kan worden geïnterpreteerd, voldoende en relevant? 

SubvragenSubvragen bij de a contrario-interpretatie (1'. 1'): 

2a.. Is Voor Z geldt Y een regel van geldend recht? 

2b.. Is Voor Z geldt Y een regel op grond waarvan Y bij uitsluiting aan Z 

wordtt toegekend? 

2c.. Is de afleiding van de regel Voor niet-Z geldt niet-Y uit de argumenten dat 

dee regel Voor Zgeldt Y geldend recht is en dat volgens deze regel Y al-

leenn voor Z geldt logisch geldig? 

SubtragenSubtragen bij de interpretatie van de regel als uitzonderingsregel (1.1'. 1b): 

2bl.. Is het beroep op het interpretatieve argument correct gebruikt? 

2b2.. Is het interpretatieve argument relevant en voldoende? 

2b2a.. Is de omkering niet onaanvaardbaar op grond van een ander interpreta-

tieftief argument? 

2b2b.. Heeft de wetgever X als invulling van niet-Z voorzien? 

2b2c.. Zijn de gevolgen voor de gevallen die onder niet-Z vallen voorzienbaar? 

SubvragenSubvragen bij de logische geldigheid van de omkering (1.1'. 1a-b'): 

2c2a.. Zijn Z en niet-Z contradictoir tegengesteld? 

2c2b.. Zijn Yen niet-Y contradictoir tegengesteld? 

2c2c.. Is de deontische operator uit de afgeleide regel contradictoir tegenge-

steldd aan die uit de wettelijke regel? 

(1)) Is de gekozen regel geldend recht? 
(2)) Is de gekozen regel toepasbaar op de feiten? 
(3)) Is er geen andere regel toepasbaar op de feiten van het geval? 
(4)) Is de kwalificatie van de feiten juist? 
(5)) Leidt de toepassing van de rechtsregel niet tot een ongewenst resultaat? 
Mijnss inziens laat mijn model zien dat deze vragen ongelijksoortig zijn. De vragen (1) en 
(4)) zijn gerelateerd aan de hoofdargumenten, respectievelijk argument 1.1' en 1.1. De an-
deree drie vragen betreffen preliminaire overwegingen die te maken hebben met de keuze 
voorr een bepaalde regel. Van deze drie vragen vormen de derde en de vijfde vraag sub-
vragenn bij de tweede vraag. (Overigens is vraag (1) alleen van toepassing op argument 1.1' 
alss daarin géén constructie- of interpretatiebeslissing wordt gegeven die nog niet eerder 
doorr een rechter is gemaakt. In mijn model is deze vraag bijvoorbeeld niet van toepassing 
opp de omgekeerde regel, omdat deze juist door de argumentatie wordt gecreëerd.) 
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6.55 Case study: 'Openbaar  maken' en artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet 

Magg een tijdschrift worden opgenomen in een leesportefeuille terwijl de uitgever 
datt met een tekst op de voorpagina heeft verboden? Mag een winkelier platen 
mett reproducties van Poortvliet uit een kalender knippen, op spaanplaat plakken 
enn verkopen zonder toestemming van de schilder en van de uitgever van de ka-
lenders?? En mag de Free Record Shop platen verhuren zonder toestemming van 
Stemra?1677 De beantwoording van deze vragen is afhankelijk van de vraag of de 
betwistee handelingen kunnen worden aangemerkt als 'openbaar maken' in de zin 
vann de Auteurswet 1912. Alleen de auteursrechthebbende mag namelijk open-
baarr maken, zoals is bepaald in artikel 1: 

Hett auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van let-
terkunde,, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit open-
baarr te maken en te verveelvoudigen. 

Alss de handelingen van de leesportefeuille-exploitant, de winkelier en de Free 
Recordd Shop kunnen worden aangemerkt als openbaar maken, dan wordt daar-
meee dus inbreuk gemaakt op het recht van de auteursrechthebbende. 

Watt openbaar maken precies is, is in de wet zelf niet expliciet omschreven 
(Pfeffer-Gerbrandyy 1973:90-91, Spoor 1976:66-67, Cohen Jehoram 1980:312). 
Well  valt in de Memorie van Toelichting te lezen dat 'ten aanzien van iedere 
soortt van letterkundig, wetenschappelijk of kunstwerk (...) het woord zijn na-
tuurlijkk begrip duidelijk aan[geeft]\ Volgens een toelichting die speciaal voor 
schriftelijkee werken en voor muziekstukken wordt gegeven, betekent openbaar 
maken:: 'in druk doen verschijnen' en 'voor het publiek verkrijgbaar stellen', 'uit-
geven'.. Verder geeft artikel 12 van de Auteurswet nog drie specifieke uitbreidin-
genn van het begrip. In lid 1 van dit artikel is bepaald dat onder de openbaarma-
kingg van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst mede wordt verstaan: 

l cc de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een ge-
deeltee van het werk; 

2ee de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene 
verveelvoudigingg daarvan, zoolang het niet in druk verschenen is; 

167.. Stemra is onderdeel van Buma/Stemra, de organisatie die in Nederland de belangen van 
componisten,, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt op het gebied van muziekau-
teursrecht.. Buma gaat over het openbaar maken van muziek (uitvoeringsrechten), zoals li -
ve-optredens,, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via internet en achtergrondmuziek 
bijj  horecabedrijven en winkels, terwijl Stemra zich op het vasdeggen en verveelvoudigen 
vann muziek richt (mechanische reproductierechten). 
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3CC de voordracht op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het 
geheell  of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan. 

Inn alledrie de rechtszaken die werden gevoerd naar aanleiding van de hierboven 
gesteldee vragen - die over de leesportefeuille, over het maken van posters van 
platenn uit een Poortvliet-kalender en over het verhuren van Lp's en muziekcas-
settess - speelt de a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 een rol. Een 
aa contrario-interpretatie van deze bepaling maakt van de voorwaarde \oolang het 
nietniet in druk verschenen if een unieke voorwaarde, zodat daaruit kan worden afge-
leidd dat wanneer het geheel of een gedeelte van een werk of een verveelvoudi-
gingg daarvan wel in druk verschenen is, een verbreiding daarvan geen openbaar-
makingg is. 

Ikk zal hieronder bespreken hoe de rechterlijke instanties hebben beslist in de 
genoemdee zaken, hoe de partijen die door een a contrario-interpretatie bena-
deeldd werden - de auteursrechthebbenden - in deze zaken hebben geargumen-
teerdd en welke kritiek er op de beslissingen van de Hoge Raad is geleverd in de 
rechtswetenschappelijkee literatuur. Ik zal daarbij laten zien hoe de argumenten 
vann de partijen en de argumenten die naar voren werden gebracht door de 
rechtswetenschapp kunnen worden geduid als reacties in termen van de kritische 
vragenn uit paragraaf 6.4, die horen bij het reconstructiemodel uit paragraaf 6.3.1 
(figuurr 6.1). 

6.5.11 Het Leesportefeuille-arrest 

Dee Leesportefeuillezaak speelt in 1952 (HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95). Het 
betreftt een conflict dat uitgever De Spaarnestad van de Libelle en de Panorama 
heeftt met leesportefeuille-exploitant Favoriet. Ondanks een uitdrukkelijk verbod 
daartoee op de voorpagina's van de bladen, heeft Favoriet de bladen zonder toe-
stemmingg van De Spaarnestad in zijn leesportefeuille opgenomen. De uitgever 
staptt daarop naar de rechter en eist schadevergoeding. De rechtbank verklaart 
dee vordering echter niet-ontvankelijk en het hof bekrachtigt deze uitspraak. 

Hett hof voert, evenals de rechtbank, als een argument ten overvloede voor 
zijnn uitspraak het omgekeerde artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet aan. In eerste 
instantiee doet het hof een beroep op het gewone taalgebruik en bepaalt het op 
grondd daarvan dat de tijdschriften al aan de openbaarheid zijn prijsgeven op het 
momentt dat De Spaarnestad ze verkrijgbaar heeft gesteld voor het publiek. Vol-
genss het hof zijn de tijdschriften dus al openbaar gemaakt. Daarom kan er in 
casuu niet van openbaarmaking worden gesproken en wordt er geen inbreuk ge-
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maaktt op het auteursrecht van de uitgever. De a contrario-interpretatie van arti-

kell  12 lid 1 sub 2 versterkt dit oordeel. De handeling van Favoriet moet namelijk 

wordenn beschouwd als het 'in breder kring verbreiden' van de tijdschriften. Wat 

datt verbreiden betreft overweegt het hof: 

dat,, naar de Rechtbank terecht heeft opgemerkt, het feit, dat de wet dit ver-
breidenn in meergenoemd art. 12 slechts dan mede onder 'openbaarmaking' ver-
staat,, als het werk niet in druk verschenen is, een argument te meer oplevert, 
omm aan te nemen, dat het verbreiden van een in druk verschenen werk of van 
eenn ver-veelvoudiging daarvan niet oplevert een openbaarmaking of verdere 
openbaarmakingg daarvan (...). [Mij n cursivering, HJ] 

Dee Spaarnestad gaat vervolgens in cassatie, maar de Hoge Raad verwerpt het 
cassatieberoepp en baseert zijn beslissing volledig op het a contrario toegepaste 
artikell  12 lid 1 sub 2, overigens zonder dit a contrario-argumentatie te noemen 
off  deze interpretatie te motiveren. De Hoge Raad suggereert dat het vanzelf 
duidelijkk is dat het tweede sublid van artikel 12 lid 1 deze betekenis heeft: 

datt uit het bij art. 12 Ie lid aanhef en onder 2e Auteurswet 1912 bepaalde volgt 
datt het opnemen, of doen opnemen, in een leesportefeuille van in druk ver-
schenenn uitgaven niet als openbaar maken in den zin dier wet is aan te merken. 

Dezee beslissing is in overeenstemming met de conclusie van advocaat-generaal 
Eggens.. Deze baseert zijn a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 op 
dee wetsgeschiedenis. Uit de wetsgeschiedenis kan worden opgemaakt dat de 
zinsnedee 'zoolang het niet in druk verschenen is' niet voorkwam in het oor-
spronkelijkee wetsontwerp, maar is toegevoegd nadat de Kamer het bereik van 
hett artikel als te ruim had gekritiseerd. Op grond van de oorspronkelijke formu-
leringg van sub 2 zou namelijk ook het uidenen van boeken door bibliotheken als 
openbaarr maken kunnen worden aangemerkt. De regel is echter bedoeld voor 
gevallenn waarin bijvoorbeeld een schrijver zijn manuscript in kleine kring laat 
circuleren.. Het doel van de regel is om in dergelijke situaties te verhinderen dat 
iemandd uit die kleine kring de inhoud naar buiten brengt zonder toestemming 
vann de auteur. Naar aanleiding van de kritiek van de Kamer voegde de regering 
dee desbetreffende zinsnede over het niet in druk verschenen zijn toe (Cohen 
Jehoramm 1961:345, Pfeffer-Gerbrandy 1973:97, Spoor 1976:73). Het Regerings-
antwoordd aan de Tweede Kamer luidt: 
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Ditt verbreiden zal intusschen dan alleen als eene openbaarmaking aangemerkt 
kunnenn worden, indien het met een niet tevoren in druk verschenen werk ge-
schiedt.. Het lid is op dien grond aangevuld en verduidelijkt, n.1. door toevoe-
gingg van de woorden: 'zoolang het niet in druk verschenen is'. [Mij n cursive-
ring,HJ] ] 

Inn de literatuur wordt het oordeel van de Hoge Raad in de Leesportefeuillezaak 
alss de 'uitputtingsleer' beschouwd (Cohen Jehoram 1980:313, 1987:27). Deze 
leerr houdt in dat het uitsluitend recht van de auteur om zijn eigen werken open-
baarr te maken op een bepaald moment is afgelopen, namelijk op het moment 
datt de werken rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. De verdere verbreiding 
vann in het verkeer gebrachte exemplaren kan daardoor niet meer als (verder) 
openbaarr maken worden beschouwd.168 

Inn figuur 6.3 (volgende pagina) geef ik de beslissing van de Hoge Raad weer 
inn termen van het reconstructiemodel, waarbij ik de argumentatie voor het ge-
makk heb aangevuld met de motivering (het beroep op de wetsgeschiedenis) van 
dee advocaat-generaal. In de volgende paragrafen zal ik aangeven welke kritiek er 
opp de a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 Aw is gegeven en laten 
zienn hoe de verschillende punten van kritiek kunnen worden vertaald in termen 
vann het reconstructiemodel. De eerste kritiek die ik zal bespreken is afkomstig 
vann de eisende partij De Spaarnestad, die zich in de laatste twee rechterlijke in-
stantiess tegen de a contrario-argumentatie van de rechtbank en van het hof 
diendee te verdedigen. Verderop zal ik de kritiek bespreken die in de rechtswe-
tenschappelijkee literatuur op het Leesportefeuille-arrest is geleverd. Tot slot zal 
ikk ook aangeven hoe in de twee latere openbaarmakingszaken toepassing van 
hett a contrario geïnterpreteerde artikel 12 lid 1 sub 2 Aw werd beargumenteerd 
en/off  aangevallen. 

6.5.22 Kritie k op de kwalificati e van de feiten 

Inn de Leesportefeuillezaak doen alledrie de rechterlijke instanties een beroep op 
dee a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2. De partij voor wie deze 
argumentatiee nadelig is, eisende partij uitgever De Spaarnestad, kan na de uit-
spraakk van de rechtbank op verschillende manieren reageren. Op het moment 

168.. Zie ook Spoor (1976:75), die stelt dat 'uitgeven' een aflopende handeling is: 'op een be-
paaldd ogenblik is het exemplaar uitgegeven en daarmee is deze vorm van openbaarmaking 
geëindigd'.. Het uitgeven is voltooid als het werk aan derden verkrijgbaar is gesteld; het cri-
teriumm is volgens hem de eigendomsoverdracht (bijvoorbeeld het doorverkopen van een 
boek). . 
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Voorr het opnemen van de Panorama en de Libelle in een leesporte-
feuillee geldt dat dit geen openbaar maken is (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & 
Dee tijdschriften zijn 
inn druk verschenen) 
(X(X is niet-Z 

1.1' ' 

Hett verbreiden van het geheel of een gedeelte 

vann een werk dat in druk verschenen is, is 

geenn openbaar maken (Voor niet-Z geldt niet-Y) 

l . l ' . l a a 

Artikell  12 lid 1 sub 2 luidt: Als 

openbaarr maken geldt de verbrei-

dingg van het geheel of een gedeel-

tee van het werk (...), zoolang het 

niett in druk verschenen is 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

1.1Mb b 

Artikell  12 lid 1 sub 2 moet worden 

geïnterpreteerdd als: Alleen voor niet 

inn druk verschenen werken geldt 

datt de verbreiding ervan openbaar 

makenn is (Ygeldt alleen voor Z) 

l . l ' . lb . l l & & 
Inn de wetsgeschiedenis valt te 

lezenn dat een verbreiding dan 

alleenalleen als een openbaarmaking 

aangemerktt kan worden, indien 

hett met een niet tevoren in druk 

verschenenn werk geschiedt 

(Wetshistorisch(Wetshistorisch argument) 

l . l ' . l b . l ' ' 

Al ss de wetgever expliciet heeft gezegd 

datt het verbreiden van het werk alleen 

openbaarr maken is als dat werk nog niet 

inn druk verschenen is, dan rechtvaardigt 

datt een interpretatie van de regel als Y 

geldtgeldt alleen voor Z 

(Als(Als het beroep op het interpretatieve argument 

houd-haarhoud-haar is, dan kan de rechtsregel worden 

geïnterpreteerdgeïnterpreteerd als: Ygeldt alleen voor Z) 

FiguurFiguur 6.3: Reconstructie van het'Lsesportefeuille-arrest 

datt hij in cassatie gaat, wordt het echter lastig om de a contrario-interpretatie 

vann artikel 12 lid 1 sub 2, waarvan zich dan al twee rechterlijke instanties hebben 

bediend,, aan te vallen. De Spaarnestad kiest in cassatie dan ook voor een verde-

digingg waarbij het argument X is niet-Z wordt gekritiseerd: hij bestrijdt dat de 

betreffendee tijdschriften kunnen worden gekwalificeerd als 'in druk verschenen'. 

Natuurlijkk moet hij erkennen dat de bladen wel al gedrukt en verspreid zijn. Aan 
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dee zinsnede 'zoolang het niet in druk verschenen is' moet zijns inziens echter 
eenn speciale betekenis worden toegekend, namelijk: zolang het werk niet voor 
hett publiek beschikbaar is gesteld waartoe de verspreiding %ich richt Ik citeer: 

(...)) welke laatste zinsnede [zolang het niet in druk verschenen is, HJ] in dit 
verbandd naar aard en strekking der Auteurswet betekent: zolang het niet in 
drukk verschenen is en niet voor het gehele publiek algemeen verkrijgbaar ge-
steldd is, althans niet voor dat deel van het publiek, tot hetwelk de verbreiding 
zichh richt, althans: zolang het niet in druk verschenen is en niet voor het pu-
bliekk verkrijgbaar gesteld is in de exploitatievorm waarin de verbreiding zich 
vertoontt (...)

Mett andere woorden: de bladen zijn wel openbaar gemaakt voor het publiek dat 
lossee nummers koopt, maar niet voor het publiek dat zich op een leesportefeuil-
lee abonneert. Dat betekent dat de bladen slechts 'beperkt' openbaar zijn ge-
maaktt en dat de handeling van Favoriet moet worden aangemerkt als een 'verde-
re'' openbaarmaking. De Hoge Raad gaat overigens — onbeargumenteerd — niet 
inn deze redenering mee en constateert dat'(...) een grond voor dit betoog in die 
wett niet valt te onderkennen'.169 

6.5.33 Kritie k op de a contrario-interpretati e 

Terwijll  in de rechtszaal de kwalificatie van de feiten in twijfel wordt getrokken, 
wordtt in de literatuur juist de a contrario afgeleide regel - argument (1.1'), Voor 

niet-Zniet-Z geldt met-Y — gekritiseerd. De kritiek heeft betrekking op de kritische vra-
genn die horen bij de ondersteuning van dit argument in het model. Ten eerste 
wordtt er kritiek geleverd op de deugdelijkheid van de formele gevolgtrekking 
(1.11 Ma-b'): men acht de a contrario-argumentatie logisch ongeldig. Ten tweede 
iss er kritiek op de interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet als een regel 
diee het rechtsgevolg bij uitsluiting aan de rechtsfeitomschrijving toekent. Kritiek 
opp deze interpretatie kan zich zowel op het direct ondersteunende interpretatie-
vee argument ( l . l ' . lb. l ; in dit geval het beroep op de wetsgeschiedenis) als op 
hett daarbij horende verzwegen argument (l.r.lb.1*) richten. Als de kritiek zich 

169.. Advocaat-generaal Eggens reageert wel. Volgens hem kan er in het concrete geval alleen 
sprakee zijn van beperkt openbaar maken als het verspreiden van tijdschriften zónder een 
verbodsclausulee op de voorpagina een verdere openbaarmaking zou zijn. Omdat dat laats-
tee niet zo is (op grond van de omkering van artikel 12 lid 1 sub 2), is het eerste ook niet 
zo,, want dat zou aan openbaar maken een betekenis geven die in strijd is met de Au-
teurswet.. (Zie ook Pfeffer-Gerbrandy 1973:100.) 
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opp het direct ondersteunende argument richt, heeft het betrekking op de correc-

tee invulling van dit argument. In de Leesportefeuillezaak zou de kritiek dan lui-

den:: klopt de weergave van de wetsgeschiedenis? Dergelijke kritiek wordt in de 

literatuurr echter niet gegeven; kennelijk vond men dat advocaat-generaal Eggens 

dee wetsgeschiedenis wel correct en /of volledig had beschreven. Al s de kritiek 

zichh op het verzwegen argument richt, heeft het betrekking op de rechtvaardi-

gingspotentiee - de voldoendheid en /of de relevantie - van het direct ondersteu-

nendee interpretatieve argument. In de Leesportefeuillezaak zou deze kritiek lui-

den:: is het wel zo dat als de wetgever expliciet heeft gezegd dat het verbreiden 

vann een werk alleen dan openbaar maken is als dat werk nog niet in druk ver-

schenenn is, dat een interpretatie van de regel als uitsluitende regel rechtvaardigt? 

Dergelijkee kritiek is wel — volop — in de literatuur te vinden als reactie op het 

Leesportefeuille-arrest. . 

KritiekKritiek op de formele deugdelijkheid van de omkering 

I nn een artikel in het Nederlands Juristenblad stelt Hirsch Ballin (1955:719) dat arti-

kell  12 lid 1 sub 2 Auteurswet niets over het opnemen van een tijdschrift in een 

leesportefeuillee zegt, simpelweg omdat de regel die daar wordt uitgedrukt be-

trekkingg heeft op werken die niet'm druk zijn uitgegeven, terwijl de Libelle en de 

Panoramaa wel in druk zijn uitgegeven: 

Dee wetgever immers erkent m.b.t. een vóórstadium (zolang het werk niet in 

drukk verschenen is) een auteursrechtelijke bevoegdheid van den auteur in het 

kaderr van zijn uitsluitend recht tot openbaarmaking, zijn werk aan een beperkte 

groepp verkrijgbaar te stellen. De Hoge Raad daarentegen had te beslissen om-

trentt de vraag, of in zeker nastadium, t.w. vanaf het ogenblik dat het werk wél 

inn druk was verschenen, de auteur een beperkte groep, t.w. de leesportefeuüle-

ondernemingen,, van een afgezonderde exploitatie dier geschriften kon uitslui-

tenn (...).170 

D o orr Pfeffer-Gerbrandy (1973:100) is deze kritiek opgevat als kritiek op de logi-

schee geldigheid van de a contrario-redenering. De kritiek zou van het type zijn: 

uitt de regel als p, dan q mag niet de omgekeerde regel als niet-p, dan niet-q worden 

170.. Pfeffer-Gerbrandy (1973:102) is die mening ook toegedaan: ''Art. 12, eerste lid onder 2e ziet 
alleenn op werken die, als ze verschijnen, in druk verschijnen, en dan op de fase vóór die 
verschijning'. . 
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afgeleid,, omdat daarmee de drogreden ontkenning van het antecedens wordt 

begaan.. Hij parafraseert de kritiek van Hirsch Ballin als volgt: 

Vóórr de verschijning in druk heeft de maker het recht om verbreiding te ver-

bieden;; daaruit kan logisch geen antwoord volgen op de vraag of hij na de ver-

schijningg de bevoegdheid heeft om het werk beperkt of onder voorwaarde ver-

krijgbaarr te stellen. 

Hoewell  de term 'a contrario' bij velen meteen de gedachte aan een logische fout 

opwekt,, wat bij Pfeffer-Gerbrandy kennelijk ook het geval is geweest, blijk t uit 

mijnn reconstructiemodel dat deze kritiek van Hirsch Ballin en van Pfeffer-

Gerbrandyy irrelevante kritiek is. De vooronderstell ing die aan regelomkering ten 

grondslagg ligt is dat de a contrario geïnterpreteerde regel als een regel is opgevat 

waarinn de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde is voor de 

rechtsgevolgbepaling.. Zowel Hirsch Ballin als Pfeffer-Gerbrandy negeren deze 

vooronderstell ing.. Dan is dergelijke kritiek inderdaad gemakkelijk te leveren: als 

jee de regel als een gewone materiële implicatie interpreteert, is regelomkering 

ongeldig.. Al s de argumentatie van de Hoge Raad echter als een serieuze overtui-

gingspogingg wordt beschouwd, dan moet ervan worden uitgegaan dat hij de 

rechtsfeitomschrijvingg van de regel als een noodzakelijke voorwaarde voor de 

rechtsgevolgbepalingg heeft geïnterpreteerd.171 Dat de Hoge Raad de regel zo 

interpreteert,, betekent uiteraard niet dat dit een geoorloofde interpretatie is, 

maarr wel dat kritiek op de omkering zich op deze interpretatie moet richten, wil 

zijj  als adequate kritiek gelden. Advocaat-generaal Franx wijst de kritiek van 

Hirschh Ballin en Pfeffer-Gerbrandy dan ook van de hand, wanneer hij in zijn 

conclusiee bij het (verderop besproken) Free Record Shop-arrest (HR 20 no-

vemberr 1987, NJ 1988, 280) reageert op het vorige citaat: 

Di tt betoog — van het type waarmee men iedere a contrario-interpretatie ten 

principalee kan bestrijden - overtuigt mij niet. De HR heeft, a contrario redene-

rend,, een wetsinterpretatie gegeven die noch logisch-dwingend noch in strijd 

mett de logica is. Die interpretatie berust op de visie dat de woorden 'in druk 

verschenen'' het beslissende criterium vormen. Dat heeft met logica weinig, en 

mett rechtsvinding alles te maken.172 

171.. Zie paragraaf 4.1: argumentatie moet als een serieuze overtuigingspoging worden geanaly-
seerd.. Voor een onvolledige redenering houdt dat in dat logische geldigheid is vooronder-
steld. . 

172.. Een logische benadering van juridische argumentatie heeft bij juristen lange tijd in een 
kwadee reuk gestaan, omdat men dacht dat logica tot dwingende conclusies zou leiden die 
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KritiekKritiek op de rechtvaardigingspotentie van de wetgeschiedenis 

Pfeffer-Gerbrandyy (1973:100) kritiseert de a contrario-interpretatie die advocaat-
generaall  Eggens als bedoeling van de wetgever uit de wetsgeschiedenis heeft 
afgeleid.. Ook al heeft de wetgever gezegd dat het verbreiden van een werk alleen 

dandan openbaar maken is als dat werk nog niet in druk verschenen is, dan recht-
vaardigtt dat volgens Pfeffer-Gerbrandy nog geen interpretatie van de regel als 
eenn regel waaraan een impliciete regel ten grondslag ligt. De wetgever zou hele-
maall  niet de bedoeling hebben gehad om auteurs een uitsluitend recht tot ver-
breidingg toe te kennen en dit recht bij nader inzien te beperken tot niet in druk 
verschenenn werken. Hij wilde slechts deze ene situatie regelen. De enige beteke-
niss die dit tweede sublid daarom heeft, is het regelen van de specifieke situatie 
waarinn een auteur ongepubliceerde exemplaren van zijn werk in beperkte kring 
verspreidt.. In zo'n situatie moet de zeggenschap over de verspreiding aan de 
auteurr zijn voorbehouden. De wetgever wilde met dit artikel dus niet in het 
algemeenn iets zeggen over openbaar maken en het in druk verschenen zijn van 
eenn werk, maar wilde slechts een bepaalde handeling tot openbaar maken be-
noemenn 'die het, zonder die wetsbepaling, niet zou zijn'.173 

Ookk Cohen Jehoram (1961:344) stelt het verzwegen argument dat bij het 
beroepp op de wetsgeschiedenis hoort ter discussie. Hij doet dat met een tegen-
argument,, namelijk met een beroep op de formulering van de aanhef van lid 1. 
Dezee aanhef bevat het woord 'mede', en dat wijst er volgens hem op dat het 
rechtsgevolgg openbaar maken niet aan een gelimiteerde rechts feïtomschrijving is 
verbonden: : 

(...)) in art. 12 [worden] slechts enkele wijzen van openbaarmaking genoemd 
(...),, hetgeen de wetgever bewust heeft aangeduid met de woorden 'onder de 
openbaarmakingg ... wordt mede verstaan' (volgen drie voorbeelden). 

Hett woord 'mede' geeft aan dat de wetgever de gevallen van openbaarmaking 

niett limitatief opsomt. Daaruit volgt weer dat de gevallen die wel zijn opgesomd 

juridischh gezien onaanvaardbaar zijn. Vermoedelijk verwijst Franx hier impliciet naar. Zie 
Kapteinn (1991) en Feteris (1994, hoofdstuk 3) over de vooroordelen en misverstanden die 
menn er met betrekking tot de logica op nahield. 

173.. Ondanks zijn afwijzing van de a contrario-interpretatie, concludeert Pfeffer-Gerbrandy 
(1973:101)) uiteindelijk echter dat het opnemen van tijdschriften in een leesportefeuille 
tochh géén openbaar maken is. Hij baseert dit oordeel ook op de wetsgeschiedenis van ar-
tikell  12 lid 1 sub 2, maar dan op een ander aspect ervan. Uit de wetsgeschiedenis blijk t dat 
dee reden dat men bibliotheekuitleen niet als openbaar maken wilde kwalificeren, is dat 'de 
lenerr slechts individueel gaat lezen' (p. 97). Ook een leesportefeuille is voor privégebruik. 
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geenn noodzakelijke voorwaarde vormen voor het kwalificeren van een bepaalde 
handelingg als openbaar maken. De conclusie dat in de niet-genoemde gevallen 
geenn sprake is van openbaarmaking is dus niet geoorloofd.174 In logische termi-
nologie:: een interpretatie van de rechtsregel als equivalentie is niet gerechtvaar-
digd,, omdat de wetgever het ter discussie staande rechtsgevolg — in dit geval: 
openbaarr maken — niet aan een uitdrukkelijke en gelimiteerde rechtsfeit-
omschrijvingg heeft verbonden. Cohen Jehoram valt het verzwegen argument 
duss aan door middel van een taalkundig tegenargument. Met dit argument wordt 
niett de correcte weergave van het wetshistorische argument weerlegd, maar wel 
dee voldoendheid ervan als reden voor de conclusie dat het sublid als een uitslui-
tendee regel geïnterpreteerd mag worden. Cohen Jehoram noemt de redenering 
vann de Hoge Raad dan ook 'volstrekt niet dwingend'.175 

Hett verzwegen argument kan ook ter discussie worden gesteld met de vraag 
off  het wetshistorische argument überhaupt wel waarde heeft. In zijn commen-
taarr op de Auteurswet vraagt Spoor (1976:73) zich bijvoorbeeld af of 'de bedoe-
lingg van de wetgever veertig jaar na de totstandkoming van de wet nog de door-
slagg kon geven'. Pfeffer-Gerbrandy (1973:97) heeft dezelfde bedenking. Spoor 
achtt het voor een beantwoording van zijn vraag van belang dat de wetgever een 
gevall  als het onderhavige moet kunnen hebben voorden. Zoals in 6.4 is vastge-
steld,, is voorzienbaarheid door de wetgever een criterium voor de deugdelijk-
heidd van regelomkering (kritische vraag 2b2b). Volgens de auteurs die klassieke 
aa contrario-argumentatie beschrijven, wordt regelomkering immers gerechtvaar-
digdd op grond van de bedoeling van de wetgever: deze zou de impliciete regel in 
dee expliciete regel hebben neergelegd. Als de wetgever echter geen goed beeld 
kann hebben gehad van de gevallen die mogelijkerwijs tot de klasse van niet-
genoemdee gevallen behoren, dan is een bedoeling van hem met betrekking tot 
dezee niet-voorziene gevallen niet aannemelijk. Regelomkering is in dergelijke 
gevallenn daarom minder of niet aanvaardbaar. Een zaak als die van de leesporte-
feuillee was volgens Spoor (1976:73) overigens te voorzien voor de wetgever van 

174.. Pfeffer-Gerbrandy (1973:91) ziet alleen in sub 1 en 3 van lid 1 van artikel 12 niet-limita-
tievee voorbeelden van wat de wetgever onder openbaarmaking verstaat; sub 2 geeft vol-
genss hem een duidelijke uitbreiding aan het begrip openbaarmaking door de daar ge-
noemdee verbreiding er ook toe te rekenen. 

175.. Toch acht hij - zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken — het resultaat van een dergelij-
kee redenering wél gerechtvaardigd, namelijk vanwege de wetsgeschiedenis die door Eg-
genss is aangehaald. Het beroep op de wetsgeschiedenis noemt hij echter geen (ondersteu-
ningg van een) a contrario-interpretatie. Het lijk t erop dat Cohen Jehoram onder a contra-
rio-argumentatiee een regelomkering verstaat die per definitie ongemotiveerd is. 
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dee Auteurswet, want commerciële uitlening was ook in 1912 al een bekend fe-

nomeen. . 

6.5.44 Kritie k op de toepasbaarheid van de a contrari o geïnterpreteerde 

regel l 

Inn de vorige paragraaf kwam ter sprake dat de kritiek van Hirsch Ballin op het 
Leesportefeuille-arrestt in de literatuur is opgevat als kritiek op de formele deug-
delijkheidd van de regelomkering. Het is mijns inziens echter de vraag of het be-
toogg van Hirsch Ballin wel als logische kritiek op de a contrario-argumentatie 
kann worden gekarakteriseerd. Een argument tégen een dergelijke karakterisering 
iss dat hij op grond van zijn vaststelling dat de rechtsfeitomschrijving (niet in 
drukk verschenen) niet overeenkomt met de concrete feiten (wel in druk ver-
schenen),, concludeert dat: '(...) de casuspositie zoals geregeld in art. 12 (2) 
Auteurswett geen doen heeft met de onderhavige - nog daargelaten, dat het ar-

gumentumgumentum ex contrario niet opgaat' (Hirsch Ballin 1955:719). Deze formulering 
impliceertt dat hij het niet opgaan van de a contrario-argumentatie niet beargu-
menteertt (ik kan dergelijke argumentatie ook niet ontwaren in het zeer ingewik-
keldee betoog van Hirsch Ballin) en dat hij er dus geen (logische) kritiek op heeft 
geformuleerd. . 

Waaromm legt hij dan zo'n nadruk op het feit dat artikel 12 lid 1 sub 2 Aw de 
openbaarmakingg van 'niet in druk verschenen' werken regelt, terwijl het in het 
onderhavigee geval juist om een wel in druk verschenen werk gaat? Omdat hij 
daarmeee wil aantonen dat het in deze zaak niet om de betekenis van 'openbaar 
maken'' gaat zoals die in dat sublid wordt gehanteerd. Hirsch Ballins betoog 
draaitt mijns inziens om het standpunt dat artikel 12 lid 1 sub 2 Aw geen beteke-
niss heeft voor de Leesportefeuillezaak. Volgens Hirsch Ballin laat de Memorie 
vann Toelichting van de Auteurswet twee betekenissen van openbaar maken zien. 
Artikell  12 eerste lid sub 2 heeft slechts betrekking op een van deze twee beteke-
nissen,, namelijk 'het licht doen zien'. 'Openbaar maken' heeft in deze betekenis 
betrekkingg op een eenmalige daad. Volgens Hirsch Ballin zijn de tijdschriften in 
dezee betekenis al openbaar gemaakt, en is dit sublid daarom niet van toepassing. 
Inn de Leesportefeuillezaak is juist de andere betekenis van 'openbaar maken' van 
belang,, namelijk de betekenis 'het in de openbaarheid houden' (uitgeven). In 
plaatss van een eenmalige daad gaat het in deze betekenis om een doorlopende 
bezigheid.. Volgens Hirsch Ballin staat in de Leesportefeuillezaak dan ook de 
vraagg centraal of het verspreiden van een tijdschrift via een leesportefeuille een 
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verdereverdere openbaarmaking is.176 Deze vraag moet op een andere manier dan via 
artikell  12 lid 1 sub 2 worden opgelost. 

Dee kritiek die Hirsch Ballin op het Leesportefeuille-arrest levert, betreft 
mijnss inziens het metaniveau van de kew%e voor een bepaalde regel. De kritiek 
richtt zich niet op een van de elementen uit het model, maar op de toepasbaarheid 

vann de regel — al dan niet a contrario geïnterpreteerd. Zijn kritiek heeft dus be-
trekkingg op een vooronderstelling bij het model, namelijk dat de toegepaste re-
gell  toepasbaar is in dit concrete geval. Volgens Hirsch Ballin is de keuze voor 
artikell  12 lid 1 sub 2 in de Leesportefeuillezaak een onjuiste keuze, omdat deze 
regell  niets zegt over het geval dat zich daar voordoet. 

Tott welk oordeel over de zaak komt Hirsch Ballin dan in deze zaak en op 
welkee gronden? Oftewel: welke regel is er wel van toepassing en tot welk resul-
taatt leidt toepassing van die regel? Volgens Hirsch Ballin is er geen enkele regel 
vann toepassing. Net zomin als artikel 12 lid 1 sub 2 als grondslag voor een uit-
spraakk in deze zaak kan dienen, is er verder in de Auteurswet ook geen grond te 
vindenn voor 'de (...) onbevredigende conclusie' dat de auteursrechthebbende 

176.. Spoor (1976:72), die wel vier betekenissen van 'openbaar maken' onderscheidt, vat het 
betoogg van Hirsch Ballin juist weer op als kritiek op de interpretatie van de regel als een 
regell  waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtsge-
volgbepalingg is (deze kritiek lijk t op de al besproken kritiek van Cohen Jehoram, die een 
dergelijkee interpretatie van de regel kritiseert op grond van het woord 'mede' in de aanhef 
vann artikel 12 lid 1). Spoor sluit zich daarbij aan: als een geval niet onder één van de door 
hemm onderscheiden vier betekenissen kan worden geschaard, brengt dat niet met zich mee 
datt er in dat geval dus niet is openbaar gemaakt, want het geval kan misschien nog onder 
eenn andere betekenis van openbaar maken worden geschaard: ) m e n [kan] pas (...) 
concluderenn dat een bepaalde handeling geen openbaarmaking is, als men haar aan alk be-
tekenissenn van 'openbaar maken' heeft getoetst. Uit de omstandigheid dat een handeling 
niett aan de criteria van art. 12 lid 1 sub 2e voldoet kan men niet a contrario afleiden dat 
hijj  dan ook niet aan de eisen voor een van de andere vormen van openbaar maken vol-
doet'.. Anders dan Hirsch Ballin concludeert Spoor (1976:73) desondanks dat er geen en-
kelee betekenis van 'openbaar maken' is waar het verspreiden van al in druk verschenen 
werkk verder nog onder valt. Hij baseert deze conclusie op het door Eggens geciteerde Re-
geringsantwoord:: 'Aldus [in het Regeringsantwoord, HJ] wordt duidelijk aangetoond, dat 
hett verder verbreiden van exemplaren van in druk verschenen werken onder geen enkele 
vann de vele vormen van openbaar maken valt, althans dat dit niet de bedoeling van de 
wetgeverr was'. Net als Cohen Jehoram vindt dus ook Spoor dat de a contrario-
argumentatiee met betrekking tot artikel 12 lid 1 sub 2 Aw ondeugdelijk is, maar vindt hij 
hett wel deugdelijk om dezelfde betekenis van de regel af te leiden uit de wetsgeschiedenis. 
Inn noot 175 suggereerde ik dat Cohen Jehoram kennelijk een concept van a contrario-
argumentatiee hanteert waarbij de regelomkering als een ongemotiveerde gevolgtrekking 
wordtt beschouwd. Een andere mogelijkheid is echter dat zowel Cohen Jehoram als Spoor 
dee a contrario-argumentatie afkeurt omdat de regel niet als een uitsluitende regel geïnter-
preteerdd kan worden en ze het beroep op de wetsgeschiedenis dan ook niet als een moti-
veringg van een dergelijke interpretatie beschouwen, maar als een zelfstandig argument. 
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tegenn zijn wil in moet 'gedogen' dat 'aldus een percentage potentiële kopers van 
lossee nummers in de nieuw geopende kanalen zouden kunnen afvloeien' (Hirsch 
Ballinn 1955:719). Met andere woorden: de Auteurswet zwijgt over deze specifie-
kee casus. En wanneer de wet zwijgt, dan geldt de 'normaalsituatie'. Hirsch Ballin 
(1955:720)) typeert die normaalsituatie als volgt: '(...) en matière de droits 
d'auteurr ... tout ce qui n'est pas autorisé est interdit', oftewel: wat betreft de 
rechtenn van de auteur is het zo dat alles wat niet is toegestaan [aan degene die 
inbreukk maakt, neem ik aan, HJ], is verboden. Op grond hiervan komt Hirsch 
Ballinn tot de conclusie dat De Spaarnestad zijn auteursrecht kan uitoefenen ten 
opzichtee van Favoriet. 

Ookk Cohen Jehoram (1961:344-345) constateert dat de wet zwijgt over het 
concretee geval. Hij is weliswaar van mening dat uit de wetsgeschiedenis duidelijk 
dee bedoeling van de wetgever met betrekking tot in druk verschenen werken 
blijkt ,, maar met de verbodsclausule die De Spaarnestad op de voorpagina's van 
dee tijdschriften heeft geplaatst, heeft deze bedoeling volgens hem niets te ma-
ken.. Evenals Hirsch Ballin is Cohen Jehoram dus van mening dat artikel 12 lid 1 
subb 2 niet van toepassing is op de Leesportefeuillezaak. Hoe lost Cohen Jeho-
ramm het rechtsprobleem dan op? Volgens hem is het belangrijk te zien dat de 
Auteurswett de auteur weliswaar niet het recht verleent om het uidenen van zijn 
werkk te verbieden, maar hem dat recht ook niet ontzegt. Er is gewoon geen regel 
diee specifiek op een geval als dit van toepassing is; weer dus de constatering dat 
dee wet zwijgt. De invulling die Cohen Jehoram vervolgens van de normaalsitua-
tiee geeft, is dat deze situatie door het overeenkomstenrecht wordt beheerst. Hij 
pastt dus een andere regel toe: 

Waarr de auteurswet dit eenvoudig niet regelt, blijf t de normale contracts vrijheid 
bestaan,, volgens welke men goederen onder allerlei voorwaarden kan verko-
pen.. De auteurswet is gemaakt om de auteur rechten te verlenen die hij zonder 
dezee wet niet zou hebben, de wet is niet gemaakt om hem rechten te ontnemen 
diee hij zonder deze wet wèl zou hebben. 

Dezee 'oplossingen' van Hirsch Ballin en Cohen Jehoram voor de rechtsvraag die 
inn de Leesportefeuillezaak centraal staat, laten mijns inziens duidelijk zien welke 
overwegingenn er bij de toepasbaarheid van een regel spelen. Beiden achten arti-
kell  12 lid 1 sub 2 niet van toepassing. Volgens Hirsch Ballin omdat die regel een 
anderee betekenis van openbaar maken regelt dan waarvan in deze zaak sprake is. 
Eenn a contrario-interpretatie van die regel acht hij daarom niet relevant. Cohen 
Jehoramm beschouwt de omgekeerde regel weliswaar als een aanvaardbare aflei-
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dingg uit de oorspronkelijke regel — hoewel hij dat geen a contrario-argumentatie 
will  noemen, wijst de wetsgeschiedenis volgens hem duidelijk op deze bedoeling 
vann de wetgever - maar acht deze toch niet toepasbaar op de specifieke feiten 
vann het onderhavige geval. In dit geval zou immers de verbodsbepaling op de 
voorpaginaa van de tijdschriften doorslaggevend zijn, en daarover zegt artikel 12 
lidd 1 sub 2 niets. Beiden maken dus de keuze om de regel niet toe toepassen. 
Vervolgenss spelen andere meta-overwegingen een rol. Volgens Hirsch Ballin 
staatt er in dit geval geen enkele regel in de weg aan het uitsluitend recht op 
openbaarmakingg dat de auteursrechthebbende heeft op grond van artikel 1 van 
dee Auteurswet. Cohen Jehoram past ander recht toe. 

6.5.55 Het Poortvliet-arrest: rechtsverfïjning op de a contrari o geïnterpre-
teerdee regel 

Inn de tweede openbaarmakingszaak, het in 1979 gewezen Poortvliet-arrest (HR 
199 januari 1979, NJ 1979, 412), wordt de omgekeerde regel die is afgeleid uit 
artikell  12 lid 1 sub 2 rechtsverfijnend geïnterpreteerd. De Hoge Raad past de a 
contrarioo afgeleide regel niet toe op de concrete feiten in deze zaak. In geschil is 
hett volgende. Poortvliet heeft met Unieboek een overeenkomst gesloten om 13 
schilderijenn beschikbaar te stellen die als reproductie in een kalender worden 
opgenomen.. Een derde, Hovener, koopt een aantal van deze kalenders, knipt de 
platenn uit, plakt ze op spaanplaat en verkoopt ze. Volgens Unieboek en Poort-
vliett is dit onrechtmatig handelen. In een rechtszaak eisen ze stopzetting van 
Hovenerss handel. De rechtbank wijst de vordering af, omdat volgens haar de 
verkoopp en de levering van de kalender ervoor hebben gezorgd dat de open-
baarmakingg is voltooid, waardoor het uitsluitend recht op openbaarmaking van 
dee auteursrechthebbende is uitgeput. Een dergelijke uitspraak viel te verwachten 
mett het Leesportefeuille-arrest als precedent, waarin de Hoge Raad immers had 
bepaaldd dat de verbreiding van werken die al in druk zijn verschenen geen 
openbaarr maken is. 

Hett hof oordeelt echter anders in het hoger beroep dat Poortvliet heeft in-
gesteld.. Het meent dat het recht dat Poortvliet aan Unieboek heeft gegeven uit-
sluitendd betrekking heeft op de kalenders en niet op de daarvan gemaakte 
spaanplaatreproducties.. Hovener exploiteert dus een recht dat Poortvliet niet 
heeftt overgedragen, waardoor er naar het oordeel van het hof tóch is openbaar 
gemaakt.. In het cassatieberoep, dat vervolgens door Hovener wordt ingesteld, 
doett deze uiteraard een beroep op schending van (het a contrario geïnterpre-
teerde)) artikel 12 lid 1 sub 2 Aw: het werk is in druk verschenen en dus al open-
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baarr gemaakt. De feiten geven volgens Hovener niet voldoende aanleiding om 

inn casu te concluderen tot (een nieuwe) openbaarmaking. De Hoge Raad beslist 

evenwell  ten gunste van Poortvliet, met zijn oordeel dat het hof artikel 12 lid 1 

subb 2 niet heeft geschonden. Hij acht, evenals het hof, de andere vorm waarin Ho-

venerr de platen in de handel heeft gebracht doorslaggevend: 

Daaraann [dat het hof artikel 12 lid 1 sub 2 niet heeft geschonden, HJ] doet niet 

aff  dat de door Hovener gekochte kalenders in druk waren verschenen, nu Ho-

venerr aan de reprodukties die onderdeel waren van de kalenders — naar hun 

aardd slechts gedurende een korte periode voor en in het jaar waarvoor zij be-

stemdd waren, op normale wijze verkoopbaar — , een andere vorm heeft gegeven 

enn ze in die vorm afzonderlijk onder het publiek heeft verspreid. [Mij n cursive-

ring,, HJ] 

Neemtt de Hoge Raad met deze uitspraak afstand van de a contrario-

interpretatiee van artikel 12 lid 1 sub 2? Annotator Wichers Hoeth meent van 

wel;; volgens hem is deze met dit arrest 'gelukkig van de baan'.177 In zijn conclu-

siee bij de derde openbaarmakingszaak, het Free Record Shop-arrest (HR 20 no-

vemberr 1987, NJ 1988, 280) komt advocaat-generaal Franx echter tot een ander 

oordeel.. Deze is van mening dat ook met dit arrest de omgekeerde regel gewoon 

blijf tt bestaan. Al s er in deze zaak namelijk geen sprake was geweest van een 'an-

deree vorm', dan had gewoon de regel gegolden dat in druk verschenen werken 

openbaarr zijn gemaakt.178 De nieuwe vorm fungeert dus als een extra, beper-

177.. Ondanks het feit dat Wichers-Hoeth vervolgt met de hiermee strijdige opmerking dat het 
Leesportefeuille-arrestt niet door Poortvliet is achterhaald, zijn deze woorden duidelijk van 
invloedd geweest op de uitspraak van de rechtbank in de derde openbaarmakingszaak, de 
hiernaa besproken Free Record Shop-zaak (HR 20 november 1987, NJ 1988, 280). In deze 
zaakk waagt de rechtbank zich niet aan toepassing van een a contrario geïnterpreteerd arti-
kell  12 lid 1 sub 2, omdat het in deze zaak niet van belang zou zijn of de werken (Lp's en 
muziekcassettes)) nu wel of niet in druk zijn verschenen. 

178.. Franx: 'Als ik het goed zie is in dit arrest opnieuw, net als in het leesportefeuille-arrest, de 
leerr tot uiting gebracht dat art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e Auteurswet 1912 ook een 
regell  geeft voor reeds in druk verschenen werken, nl. de regel dat "de verbreiding" daar-
vann geen afzonderlijke, nieuwe openbaarmaking is. Hovener deed in onderdeel 1 van zijn 
cassatiemiddell  een beroep op de a contrario-regel. De HR verwerpt dat, echter niet door 
dee a contrario-regel zelf te denonceren, maar door te wijzen op de "andere vorm". Als 
Hovenerr aan de reprodukties niet een "andere vorm" had gegeven, enz., zou de omstan-
digheidd dat de door hem gekochte kalenders "in druk" waren "verschenen", kennelijk wel 
afdoenn aan de redenering: dan zou op grond van de hier vermelde wetsbepaling van 
openbaarmakingg geen sprake zijn. Opnieuw dus de a contrario-interpretatie (...). (...) Een 
enn ander zo zijnde zie ik in het Poortvliet-arrest niet een terugkomen op het leesporte-
feuille-arrest,, waarin van een "andere vorm" van de werkexemplaren immers geen sprake 
was.' ' 



ReconstructieReconstructie van klassieke a contrario-argumentatie 189 9 

kendee toepassingsvoorwaarde, waarmee de omgekeerde regel moet worden aan-
gevuld.1799 Mijns inziens betekent een restrictie op een a contrario geïnterpre-
teerdee regel dat er sprake is van rechts verfijning ten opzichte van de a contrario 
geïnterpreteerdee regel.180 De regel wordt dus niet toegepast. De term uit de regel 
waaropp de rechtsverfijning betrekking heeft, is de term 'werk'. De restrictie op 
dezee term die uit het Poortvüet-arrest kan worden afgeleid, is dat dit begrip niet 
betekentt werk ponder meer, maar werk in dezelfde vorm}%x 

6.5.66 Het Free Record Shop-arrest: nogmaals kwalificati e van de feiten 

Dee derde openbaarmakingszaak, het in 1988 gewezen Free Record Shop-arrest 
(HRR 20 november 1987, NJ 1988, 280), laat een herhaling zien van enkele van 
dee relevante kritische vragen die een rol bleken te spelen bij de twee hiervoor 
besprokenn openbaarmakingsarresten. Daarvan zal ik er één behandelen. De zaak 
betreftt een geschil tussen de Free Record Shop en Stemra, omdat de eerste Lp's 
enn muziekcassettes verhuurt zonder toestemming van de laatste, die auteurs-
rechthebbendee is.182 Nadat de rechtbank zich - waarschijnlijk onder invloed van 
hett Poortvlietarrest — niet waagt aan de toepassing van een a contrario geïnter-
preteerdd artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet, stellen beide partijen sprongcassatie 
in.. Stemra omdat de rechtbank deze instelling in het ongelijk stelde; de Free 
Recordd Shop omdat deze vindt dat de rechtbank haar beslissing op een ondeug-
delijkee grondslag heeft gebaseerd. 

Advocaat-generaall  Franx adviseert de Hoge Raad om, net als in het Lees-
portefeuille-arrest,, op grond van het a contrario geïnterpreteerde artikel 12 lid 1 
subb 2 te concluderen dat de Lp's en muziekcassettes al openbaar zijn gemaakt en 

179.. Volgens Franx moet de restrictie op de omgekeerde regel luiden: 'voor zover deze wet 
niett anders bepaalt'. Hij pareert hiermee kritiek van anderen die de a contrario-
interpretatiee van artikel 12 lid 1 sub 2 niet deugdelijk vinden omdat deze - zoals blijk t uit 
hett Poortvüet-arrest - niet altijd opgaat. 

180.. Ook Cohen Jehoram (1987:27; 1980:313) noemt deze uitspraak van de Hoge Raad een 
Verfijning'' op de auteursrechtelijke uitputting. 

181.. Deze analyse lijk t mij niet in strijd met de opvatting die procureur-generaal Van Oosten in 
dezee zaak heeft, namelijk dat artikel 12 lid 1 sub 2 hier niet van toepassing is en dat er 
sprakee is van openbaar maken op grond van het eerste sublid van artikel 12. Door rechts-
verfijningg is artikel 12 lid 1 sub 2 niet van toepassing. Dat laat het antwoord op de vraag 
off  er sprake is van openbaarmaking open. De grondslag voor een antwoord op die vraag 
wordtt gevormd door artikel 12 lid 1 sub 1. 

182.. Net als op de tijdschriften Libelle en Panorama, die centraal stonden in de Leesportefeuil-
lezaak,, is op de 'geluidsdragers' een mededeling aangebracht. Die luidde dat de verveel-
voudigingg van de geluidsdragers uitsluitend voor de verkoop in het verkeer wordt ge-
bracht. . 
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datt er met het verhuren ervan dus geen inbreuk op het Auteursrecht wordt ge-

maaktt (een advies dat de Hoge Raad overneemt). Voor dit advies moeten de 

concretee feiten wel als 'in druk verschenen' kunnen worden gekwalificeerd, dus 

argumentt 1.1 (X is niet-Z) - het beroep op de feiten dat aan toepassing van een 

omgekeerdee regel ten grondslag ligt - moet houdbaar zijn. Deze argumentatie is 

vereistt omdat Stemra had betoogd dat de terminologie 'in druk' betrekking heeft 

opp schriftelijke werken en niet op 'geluidsdragers'.183 Franx gaat daar niet in mee 

enn vindt dat 'in druk' weliswaar de terminologie van schriftelijke werken heeft, 

maarr dat deze terminologie analoog op geluidsdragers kan worden toegepast. 

Hi jj  baseert deze conclusie op een systematisch argument waarmee wordt verwe-

zenn naar artikel 47 lid 3 Auteurswet, waarin allerlei soorten werken - waaronder 

ookk muziekwerken - worden opgesomd (regelanalogie). Indien dit argument 

niett zou worden aanvaard, kan de analogie worden gegrond op de vergelijkbaar-

heidd die schriftelijke en muziekwerken in maatschappelijk opzicht hebben: 

Hett vorenstaande houdt in dat ik, met pleiter voor FRS, van mening ben dat de 

onderhavigee geluidsdragers gezegd kunnen worden 'in druk verschenen' te zijn 

inn de zin van laatstgenoemde bepaling. Met die woorden heeft de wetgever niet 

eenn beperking tot het technisch procédé van het vervaardigen van 'drukwerk' 

(geschriften)) op het oog gehad. (...) Ik wil niet zo ver gaan dat ik verdedig dat 

art.. 12 eerste lid aanhef en onder 2e toepasbaar is op alle in art. 10 opgesomde 

'werken'.. Wel acceptabel lijk t de in art. 47 lid 3 beschreven gelijkstelling van 'in 

drukk verschenen' werken met het daarop volgende 'zodanig aanbod van exem-

plaren'' enz., ook voor art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e te aanvaarden; an-

derss gezegd: 'in druk verschenen' in die bepaling kan worden gelezen als 'uitge-

geven'' in de zin van art. 47. Vindt men ook dit te ver gaan, dan meen ik, ten 

subsidiaire,, dat de in dit geding bedoelde geluidsdragers waarvan sommige (nl. 

dee grammofoonplaten en de CD's) 'geperst' worden en andere (de muziekcas-

settes)) het resultaat van een andere produküetechniek zijn — allemaal onder 

dezelfdee regels, nl. die van art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e, vallen en gelijk-

gesteldd moeten worden aan geschriften. Ook in de maatschappelijke betekenis 

vann geluidsdragers enerzijds en geschriften anderzijds zie ik hier geen relevant 

verschil. . 

183.. Spoor (1976:68) signaleert dat de formulering 'zoolang het niet in druk verschenen is' een 
dergelijkee strikte interpretatie (namelijk schriftelijke werken betreffend) in de hand werkt 
enn acht deze daarom een ongelukkige: 'De wet bepaalt dat deze bevoegdheid eindigt als 
hett werk "in druk verschenen is", een weinig gelukkige formulering, want er is geen aan-
leidingg om hier onderscheid te maken tussen een divulgarie [openbaarmaking, HJ] door de 
drukk en de andere manieren waarop een werk het licht kan zien'. 
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6.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik duidelijk willen maken dat in een concrete discussiecon-
textt meer overwegingen een rol spelen bij het beoordelen van klassieke a contra-
rio-argumentatiee dan alleen de logische overwegingen die in de rechtstheorie 
wordenn genoemd, op grond waarvan de a contrario geïnterpreteerde regel moet 
kunnenn worden opgevat als een replicatie of equivalentie. Daarvoor heb ik een 
reconstructiemodell  voor klassieke argumentatie opgesteld, waarmee deze a con-
trario-argumentatiee in een concreet geval geanalyseerd en beoordeeld kan wor-
den.. Het model is gebaseerd op de functie die klassieke a contrario-argumentatie 
inn een discussiecontext vervult. In deze context is het doel van a contrario-
argumentatiee het toepassen van de omgekeerde regel op concrete feiten. Aan 
eenn dergelijke regeltoepassing ligt bepaalde argumentatie ten grondslag en deze 
hebb ik gereconstrueerd in een argumentatiestructuur. Op het hoofdniveau van 
dezee structuur wordt de omgekeerde regel op de concrete feiten toegepast, op 
subniveauu worden de concrete feiten en de afleiding van de omgekeerde regel 
uitt de expliciete regel beargumenteerd en op subsubniveau wordt de interpreta-
tiee van de expliciete regel beargumenteerd als een regel waarvan de rechtsfeit-
omschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is. 

Mett het reconstructiemodel kan klassieke a contrario-argumentatie in een 
concreett geval worden geanalyseerd, omdat het model aangeeft welke plaats de 
explicietee elementen ten opzichte van elkaar innemen in de argumentatiestruc-
tuurr en omdat het laat zien welke impliciete elementen daaraan moeten worden 
toegevoegd.. Doordat het model een overzicht geeft van de argumentatie die ten 
grondslagg ligt aan het toepassen van een omgekeerde regel, biedt het een syste-
matischh beoordelingskader om er klassieke a contrario-argumentatie in een con-
creett geval mee te kunnen beoordelen. Uit het model kunnen namelijk kritische 
vragenn worden afgeleid waarmee klassieke a contrario-argumentatie in een con-
creett geval kan worden beoordeeld. 

Aann de hand van een case study heb ik laten zien hoe de argumenten waarmee 
naarr aanleiding van drie openbaarmakingszaken de a contrario-interpretatie van 
artikell  12 lid 1 sub 2 Auteurswet ter discussie werd gesteld, kunnen worden op-
gevatt als kritische reacties in termen van het reconstructiemodel. In de praktijk 
blijkenn inderdaad meer aspecten een rol te spelen bij de beoordeling van regel-
omkeringg dan alleen de interpretatie van de conditionele verbinding van de regel 
diee a contrario wordt geïnterpreteerd. Zo werd niet alleen de motivering voor de 
aa contrario-interpretatie - het beroep op de wetsgeschiedenis - in twijfel getrok-
ken,, maar ook de kwalificatie van de feiten en toepasbaarheid van de regel. Ten 
slottee laat de case study ook zien dat omgekeerde regels net zo als 'gewone' regels 
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functioneren.. In het Poortvliet-arrest werd de omgekeerde regel rechtsverfïj-
nendd geïnterpreteerd. Dat doet niet de a contrario-interpretatie teniet, maar dat 
betekentt dat de omgekeerde regel in dit concrete geval niet wordt toegepast. 
Ookk al eerder had ik in dit hoofdstuk aan de hand van het lasthebbervoorbeeld 
latenn zien dat a contrario geïnterpreteerde regels als gewone regels functioneren 
doordatt ze ook analoog en a fortiori kunnen worden toegepast. 
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7.11 Het verricht e onderzoek 

Dezee studie had een tweeledige doelstelling. De eerste was duidelijkheid schep-
penn over wat er in de literatuur onder de term 'a contrario-argumentatie' valt. 
Dee tweede was het opstellen van een analyse- en beoordelingsinstrumentarium 
voorr deze argumentatie. De hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn op de realisering 
vann de eerste doelstelling gericht. In deze hoofdstukken evalueer ik de rechts-
theoretischee inzichten die er met betrekking tot a contrario-argumentatie zijn. 
Dee tweede doelstelling is in de hoofdstukken 5 en 6 gerealiseerd, door een 
pragma-dialectischee reconstructie te maken van a contrario-argumentatie. Ik zal 
hieronderr aangeven wat mijn belangrijkste bevindingen zijn. 

BevindingenBevindingen met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag 

Onderr de benaming a contrario-argumentatie gaan in de literatuur twee funda-
menteell  verschillende argumentatiewijzen schuil, die ik als klassieke en moderne a 
contrario-argumentatiee heb getypeerd. In klassieke a contrario-argumentatie 
wordtt uit een bepaalde rechtsregel een tegengestelde regel afgeleid, op grond 
waarvann aan alle niet-genoemde gevallen het tegengestelde rechtsgevolg wordt 
toegekend.. De tegengestelde regel is een impliciete regel die aan de expliciete 
regell  ten grondslag ligt. Omdat de regel als het ware wordt 'omgekeerd', duid ik 
dezee argumentatiewij ze ook wel aan als 'regelomkering'. Moderne a contrario-
argumentatiee is de argumentatie die gegeven wordt voor het afwijzen van analo-
gee toepassing van de regel. Met moderne a contrario-argumentatie wordt het 
standpuntt verdedigd dat een regel niet wordt toegepast op een geval dat niet 
expliciett in die regel is genoemd. De term a contrario-argumentatie heeft be-
trekkingg op de argumentatie die voor dat standpunt naar voren wordt gebracht, 
zoalss een beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval en de in de 
regell  genoemde klasse(n) van gevallen of een beroep op een reden om de regel 
striktt toe te passen (zoals het analogieverbod in het strafrecht). 
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Mett behulp van een logische analyse van beide argumentatiewij zen kan wor-
denn gedemonstreerd welke verschillende implicaties de twee argumentaties heb-
ben.. In klassieke a contrario-argumentatie wordt uit de regel als p, dan q, de regel 
alsals niet-py dan niet-q afgeleid. Wanneer een regel wordt omgekeerd, dan moet deze 
alss een regel worden beschouwd waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodza-
kelijkee voorwaarde vormt voor de rechtsgevolgbepaling. De regel wordt ge-
interpreteerdd als (altijd en) alleen alsp, dan q (replicatie, equivalentie). Alleen wan-
neerr een regel deze logische status heeft, kan er een tegengestelde regel uit wor-
denn afgeleid. Een logische analyse van moderne a contrario-argumentatie wijst 
daarentegenn uit dat de redenering stopt wanneer wordt geconstateerd dat het 
concretee geval niet onder p valt. Dat betekent dat de regel geen geldings kracht 
heeftt voor dit geval en daarom niet van toepassing is. 

Uitt het voorgaande volgt dat een belangrijk verschil tussen klassieke en mo-
dernee a contrario-argumentatie is dat bij de eerste wel een conclusie over een 
rechtsgevolgg kan worden getrokken (het tegengestelde rechtsgevolg) en een der-
gelijkee conclusie op grond van moderne a contrario-argumentatie niet mogelijk 
is.. In de literatuur wordt door sommigen die a contrario-argumentatie op de 
modernee manier — als afwijzing van analogie-argumentatie — beschrijven, echter 
tochh een standpunt aan deze argumentatie toegekend waarin het rechtsgevolg 
voorr het concrete geval wordt ontkend. Dergelijke beschrijvingen van moderne 
aa contrario-argumentatie zijn inconsistent. De redenen die in de literatuur voor 
hett gebruik van moderne a contrario-argumentatie worden genoemd rechtvaar-
digenn namelijk geen interpretatie van de regel als een regel waarvan de rechts-
feitomschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtsgevolgbepaling 
vormt.. Deze redenen rechtvaardigen alleen een beslissing over de betekenis van 
dee regel met betrekking tot het concrete geval, niet over de betekenis van de regel 
inn het algemeen. Door een beroep te doen op relevante verschillen wordt het con-
cretee geval vergeleken met de in de regel genoemde klas se (n) van gevallen en 
geconcludeerdd dat het concrete geval onvoldoende met die klasse(n) vergelijk-
baarr is. Daaruit volgt niet dat de regel alleen geldt voor dat wat in rechtsfeit-
omschrijvingg is genoemd — een ander niet-genoemd geval zou hiermee wel ver-
gelijkbaarr kunnen zijn - en al helemaal niet dat het rechtsgevolg daar alleen voor 
geldt.. Ook het beroep op een van de redenen op grond waarvan een regel strikt 
moett worden toegepast, rechtvaardigt geen interpretatie van de regel als een 
regell  waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde bevat 
voorr het intreden van de rechtsgevolgbepaling. Uit de regels of beginselen 
waaropp deze redenen zijn gebaseerd, mag alleen worden afgeleid dat voorzich-
tigheidd moet worden betracht bij de interpretatie van bepaalde regels. Een strik-
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tee interpretatie van een regel is evenwel iets anders dan concluderen dat de 
rechtsgevolgbepalingg uit die regel bij uitsluiting voor de in de regel genoemde 
gevallenn geldt. Mag een strikte interpretatie al tot de conclusie leiden dat de regel 
alleenn voor de genoemde gevallen geldt, dan is dat immers nog iets anders dan 
concluderenn dat de rechtsgevolgbepaling uit die regel alleen voor de genoemde 
gevallenn geldt. 

Dee inconsistente omschrijvingen van moderne a contrario-argumentatie zijn 
waarschijnlijkk te wijten aan het feit dat er na afwijzing van analoge toepassing 
vann de regel weliswaar geen logische conclusie over het niet intreden van een 
rechtsgevolgg kan worden getrokken, maar dat in praktisch opzicht het rechtsge-
volgg in zo'n geval toch veelal uitblijft . Op basis van deze ogenschijnlijke over-
eenkomstt met klassieke a contrario-argumentatie kan worden verklaard dat het 
onderscheidd tussen klassieke en moderne a contrario-argumentatie door de 
meestee auteurs niet wordt onderkend. Een andere reden daarvoor lijk t mij de 
ambiguïteitt van een specifiek voorbeeld dat vaak wordt aangehaald door (Ne-
derlandse)) auteurs die moderne a contrario-argumentatie beschrijven: het voor-
beeldd op grond van de regel dat vrouwen niet binnen 306 dagen na de ontbin-
dingg van hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen (artikel 1:34 lid 1 BW 
(vervallen)).. In dit voorbeeld wordt op grond van een teleologische interpretatie 
vann de regel aangetoond dat de regel niet voor mannen geldt. Analoge toepas-
singg van de regel wordt dus afgewezen. Dat heeft in dit specifieke geval als con-
sequentiee dat deze regel alleen voor vrouwen geldt. Het voorbeeld wekt daardoor 
dee suggestie dat op grond van deze regel met een logisch geldige redenering ge-
concludeerdd kan worden dat mannen wél binnen 306 dagen na de ontbinding 
vann hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen. Dat het woord 'alleen' aan 
dee regel kan worden toegevoegd, is echter uitsluitend het gevolg van het tweele-
digee potentiële toepassingsbereik van de regel. Dat betekent niet automatisch 
datt de regel een noodzakelijke voorwaarde bevat, noch dat er de impliciete regel 
aann ten grondslag ligt dat mensen in het algemeen wél binnen de gestelde perio-
dee mogen hertrouwen. Aan de oppervlakte vallen deze complicaties echter niet 
opp en daarom heeft het voorbeeld mijns inziens, in ieder geval in de Nederland-
see discussie, bijgedragen aan het op één lijn stellen van klassieke en moderne a 
contrario-argumentatie. . 

Naastt de zojuist genoemde redenen zijn er andere waarom een onderscheid 
tussenn klassieke en moderne a contrario-argumentatie veelal niet wordt onder-
kend.. De meest in het oog springende reden is dat klassieke en moderne a con-
trario-argumentatiee een rol spelen in dezelfde rechts toepassingscontext, namelijk 
dee context waarin het concrete geval niet in de regel is genoemd en zich de 
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vraagg voordoet of analoge toepassing mogelijk is. Een andere reden is dat 2owel 
hett gebruik van klassieke als van moderne a contrario-argumentatie met een 
beroepp op de ratio van de regel kan worden gemotiveerd. Veelal wordt daarbij 
niett onderkend dat de ratio in het ene geval iets zegt over de betekenis van de 
regell  in het algemeen en in het andere geval alleen over de betekenis van de re-
gell  met betrekking tot het concrete geval. Ook in dit opzicht is het voorbeeld 
vann de regel die bepaalt dat vrouwen niet binnen 306 dagen na de ontbinding 
vann hun huwelijk door de dood mogen hertrouwen ambigu. Omdat deze regel 
eenn tweeledig toepassingsbereik heeft, kan de teleologische interpretatie van de 
regell  met betrekking tot het concrete geval tegelijkertijd worden opgevat als een 
interpretatiee van de regel in het algemeen. 

Datt met dezelfde terminologie naar twee verschillende argumentatiewij zen 
wordtt verwezen, is uiteraard nogal vreemd. Daarom heb ik geprobeerd te ver-
klarenn hoe dit heeft kunnen gebeuren. Mijn hypothese is dat klassieke a contra-
rio-argumentatiee op een gegeven moment is verward met de voorloper van mo-
dernee a contrario-argumentatie, een argument dat ik 'e silentio-argumentatie' 
noem.. E silentio-argumentatie is een argumentatiewij ze die in de literatuur als 
kenmerkendd wordt beschouwd voor het legisme: het argument waarmee een 
beroepp op het zwijgen van de wet over het concrete geval wordt gedaan door te 
stellenn dat de regel niet van toepassing is omdat het concrete geval niet in de regel 
iss genoemd. Klassieke a contrario-argumenten en e silentio-argumentatie lijken 
opp elkaar doordat het gebruik van beide argumenten een leemtecontext vooron-
dersteltt in de zin dat het concrete geval in de optiek van degene die het argu-
mentt gebruikt in semantisch opzicht duidelijk buiten het bereik van de regel 
valt.. Daarnaast lijk t het resultaat van het niet toepassen van een regel in prak-
tischh opzicht meestal sterk op het resultaat van het omkeren van een regel. Als 
eenn regel niet van toepassing is, zoals bij e silentio-argumentatie, dan is het feite-
lijk ee gevolg daarvan vaak dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt. Praktisch 
gezienn is dat resultaat vaak weer hetzelfde als wanneer een tegengesteld rechts-
gevolgg wordt toegepast. 

Vanwegee de gelijkenissen zouden klassieke a contrario-argumentatie en e 
silentio-argumentatiee op een bepaald moment als dezelfde argumentatiewijze 
kunnenn zijn opgevat. Vervolgens heeft e silentio-argumentatie heeft zich onder 
dee naam a contrario-argumentatie verder ontwikkeld tot moderne a contrario-
argumentatie,, doordat in vrijer wordende opvattingen over rechtsvinding de 
beslissingg om een regel niet op een concreet geval toe te passen beter moet 
wordenn gemotiveerd: een beroep op het zwijgen van de wet volstaat dan niet 
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meer.. Een dergelijke ontwikkeling kan verklaren waarom de term a contrario 
well  betekenis heeft bij redeneren op grond van tegenstellingen ('a contrario' 
betekentt immers 'vanuit het tegengestelde'), maar niet bij het niet toepassen van 
eenn regel op een niet expliciet in de regel genoemd geval. 

Dee ontwikkeling van moderne a contrario-argumentatie uit e silentio-
argumentatiee heeft er voor de nieuwe argumentatiewij ze toe geleid dat deze niet 
meerr specifiek kan worden verbonden met een leemtecontext. In de literatuur 
gebeurtt dat niettemin nog steeds. Daar wordt onderscheid gemaakt tussen inter-
pretatie-- en leemteproblemen. Problemen van de eerste soort zouden kunnen 
wordenn opgelost met behulp van interpretatiemethoden en problemen van de 
tweedee soort met behulp van redeneerwijzen. Nu a contrario-argumentatie ech-
terr geen zelfstandige redeneerwijze meer is, zoals het e silentio-argument wel 
was,, en er bij deze argumentatie een beroep op andere argumenten moet wor-
denn gedaan waarmee kan worden beargumenteerd dat de regel niet van toepas-
singg is, is de koppeling van dit argument aan een leemtecontext niet meer ge-
rechtvaardigd.. De argumenten waarop in a contrario-argumentatie een beroep 
kann worden gedaan, dus de argumenten waarmee de beslissing om een regel niet 
toee te passen kan worden gemotiveerd, worden namelijk ook in een interpreta-
tiecontextt gebruikt. Dit betekent dat dezelfde manier van redeneren (dezelfde 
constellatiee van argumenten waarop een beroep wordt gedaan) wel als a contra-
rio-argumentatiee wordt beschouwd als het concrete geval in semantisch opzicht 
duidelijkk is afgebakend van de wel geregelde gevallen, maar niet als de vraag of 
hett concrete geval onder de regel valt als een interpretatieprobleem wordt be-
schouwd.. Vanuit een argumentatief oogpunt is er echter geen enkele reden om 
eenn dergelijk onderscheid te maken. Het onderscheid is overigens ook niet goed 
hanteerbaar,, omdat de grenzen tussen een interpretatie- en een leemtecontext 
niett scherp kunnen worden getrokken. 

BevindingenBevindingen met betrekking tot de tweede onderzoeksvraag 

Omm de twee soorten a contrario-argumentatie te kunnen analyseren en beoorde-
len,, heb ik reconstructiemodellen gemaakt waarin de elementen zijn geëxplici-
teerdd die aan klassieke en aan moderne a contrario-argumentatie ten grondslag 
liggen.. Deze modellen zijn gerelateerd aan de rol die beide argumentatiewijzen 
inn de discussiecontext van een juridisch proces vervullen. Daarom ben ik eerst 
nagegaann door welke partij deze argumentatie in welke stadia van een juridisch 
process naar voren kan worden gebracht. Met moderne a contrario-argumentatie 
wordtt altijd gereageerd op de argumentatie van een andere partij (de tegenpartij 
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off  een vorige rechter) die stelt dat een regel moet worden toegepast. Met klas-
siekee a contrario-argumentatie kan, maar hoeft niet te worden gereageerd op de 
doorr een andere partij voorgestelde regeltoepassing. Omdat bij regelomkering 
dee omgekeerde regel als grondslag kan fungeren voor het doen intreden van een 
beoogdd rechtsgevolg, kan klassieke a contrario-argumentatie ook worden aange-
voerdd door degene die een rechtszaak begint om op grond van de omgekeerde 
regell  het door hem beoogde rechtsgevolg te verkrijgen. 

Uitt de analyse van de functie van de twee typen a contrario-argumentatie is 
naarr voren gekomen dat de standpunten die met deze argumentaties worden 
verdedigd,, zich in principe op een verschillend niveau in een argumentatiestruc-
tuurr voor de toe- of afwijzing van een vordering bevinden (complexe situaties 
buitenn beschouwing latend). Met klassieke a contrario-argumentatie wordt een 
rechtsgevolgbepalingg op een concreet geval toegepast; op grond van deze argu-
mentatiee kan dus een rechtsbeslissing worden genomen. Het standpunt van 
klassiekee a contrario-argumentatie komt daardoor overeen met het hoofdstand-
puntt van een vordering. Met moderne a contrario-argumentatie wordt het 
standpuntt verdedigd dat de regel niet van toepassing is. Dit standpunt bevindt 
zichh per definitie op een lager niveau in de structuur: het is het hoofdargument 
voorr het hoofdstandpunt over de toe- of afwijzing van de vordering (meestal 
afwijzing,, maar een vordering kan natuurlijk op grond van een andere regel 
alsnogg worden toegewezen - voor de beoordeling van moderne a contrario-
argumentatiee maakt het niet uit welk standpunt over de vordering wordt inge-
nomen)) . 

Ondankss deze verschillende posities van het standpunt in de argumentatie-
structuur,, bevindt de regel waarop beide argumentaties betrekking hebben zich in 
principee wel op hetzelfde niveau, namelijk op het niveau van de hoofdargumen-
tatie:: de eerste orde-argumentatie van de argumentatiestructuur voor de toe- of 
afwijzingg van een vordering. De omgekeerde regel waarop met klassieke a con-
trario-argumentatiee een beroep wordt gedaan, fungeert als grondslag voor de 
vorderingg en is in deze hoofdargumentatie het verzwegen argument dat de aflei-
dingg van de conclusie uit de feiten logisch geldig maakt. Ook het standpunt van 
modernee a contrario-argumentatie, namelijk dat de regel niet van toepassing is, 
iss een hoofdargument in de argumentatiestructuur voor een vordering. 

Doorr a contrario-argumentatie in een discussiecontext te plaatsen, wordt 
inzichtt verkregen in de elementen die expliciet en impliciet aan deze argumenta-
tiee ten grondslag liggen. Doordat moderne a contrario-argumentatie altijd een 
reactiee vormt op andere argumentatie, zijn er verschillende reconstructies van de 
hoofdargumentatiee mogelijk, afhankelijk van de argumentatie die naar voren is 
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gebrachtt door de opponent, die het standpunt verdedigt dat de betreffende regel 
well  van toepassing is. De reconstructie van deze hoofdargumentatie kan dan 
ookk als een reactiemodel worden beschouwd. De reconstructies van een beroep 
opp het teleologische argument, van een impliciet beroep op een van de redenen 
omm een regel strikt toe te passen (subargumentaties bij moderne a contrario-
argumentatie)) en van het gebruik van klassieke a contrario-argumentatie moeten 
daarentegenn worden beschouwd als anticipatiemodeïïen. De argumentatiestructu-
renn die van deze argumentaties zijn gereconstrueerd bevatten elementen waar-
meee wordt geanticipeerd op mogelijke twijfel of kritiek. De reconstructie van 
systematischee a contrario-argumentatie ten slotte is noch gerelateerd aan een 
reactiee op een tegengesteld standpunt, noch aan anticipatie op mogelijke kritiek. 
Inn deze reconstructie is de argumentatiestructuur het resultaat van de geëxplici-
teerdee vooronderstellingen die aan het beroep op het systematische argument ten 
grondslagg liggen. 

Uitt de reconstructiemodellen kan worden afgeleid welke elementen in een 
concreett geval deel kunnen of moeten uitmaken van een bepaald type a contra-
rio-argumentatie.. De modellen vervullen daardoor een heuristische en een kriti -
schee functie: vanwege het inzicht dat ze in de argumentatie geven maken ze het 
mogelijkk argumentatie in een concreet geval te analyseren en uit de aldus verkre-
genn argumentatiestructuren kritische vragen af te leiden waarmee a contrario-
argumentatiee in een concreet geval kan worden beoordeeld. Of de vragen in een 
concreett geval ook bevredigend beantwoord worden, is een zaak van de jurist. 
Eenn pragma-dialectische analyse verschaft alleen de mogelijkheden om systema-
tischtisch de juiste vragen te stellen. Alleen voor systematische a contrario-
argumentatiee geldt dat de deugdelijkheid van dit argumentatietype niet alleen 
afhankelijkk is van de manier waarop deze in een concreet geval is gebruikt. Re-
constructiee van de vooronderstellingen die aan deze argumentatie ten grondslag 
liggen,, heeft duidelijk gemaakt dat systematische a contrario-argumentatie een 
inherentt zwak argument is, omdat een van de vooronderstellingen nooit af-
doendee kan worden beargumenteerd. 

Vanwegee hun heuristische en kritische functie hebben de in deze studie ge-
presenteerdee reconstructies niet alleen theoretische waarde, maar zijn ze ook van 
nutt voor de juridische praktijk. Ze kunnen een handvat vormen voor de jurist 
diee in een rechtszaak met a contrario-argumentatie wordt geconfronteerd. Ener-
zijdss kan deze aan de hand van de modellen bepalen hoe hij kritisch op de a 
contrario-argumentatiee van zijn opponent kan reageren, anderzijds hoe hij zijn 
eigenn a contrario-argumentatie in voorkomende gevallen sterker kan maken. 
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7.22 Aanbevelingen voor  verder  onderzoek 

Dezee studie biedt diverse aanknopingspunten voor verder onderzoek, op grond 
waarvann verfijndere analyses en beoordelingen van klassieke en moderne a con-
trario-argumentatiee kunnen worden gegeven. In de eerste plaats kan er nader 
onderzoekk worden gedaan naar de ondersteunende argumenten die kunnen 
wordenn gebruikt ter motivering van de beslissing om de regel a contrario toe te 
passen.. Voor moderne a contrario-argumentatie heb ik in paragraaf 5.5.2 al aan-
gegevenn dat onderzocht zou moeten worden in welke gevallen het aanvaardbaar 
iss om een impliciet beroep te doen op een van de redenen voor strikte toepas-
singg van een regel en verdere argumentatie achterwege te laten ('moderne e 
silentio-argumentatie').. Onderzocht zou moeten worden wat de argumentatieve 
waardee van elk van de genoemde redenen voor een strikte interpretatie is en 
welkee andere factoren daarmee interfereren, zoals de aard van het recht, het 
rechtsgebied,, de procesrechtelijke context en de stand van de discussie (deze 
contextuelee factoren ondeen ik aan Vranken 1995:148 e.v., die onderzoek naar 
dergelijkee factoren aanbeveelt in het kader van onderzoek naar de motiverings-
plicht). . 

Ookk een andere vorm van subargumentatie die deel kan uitmaken van mo-
dernee a contrario-argumentatie, het beroep op relevante verschillen, verdient 
naderr onderzoek. In de literatuur wordt een beroep op relevante verschillen al-
tijdd in verband gebracht met het teleologische argument, maar in de rechtsprak-
tijkk blijkt dat er ook andere criteria zijn op grond waarvan gevallen verschillend 
wordenn genoemd. Nader onderzoek zou inzicht moeten geven in de vraag welke 
vergelijkingscriteriaa er onderscheiden kunnen worden en welke deugdelijkheids-
normenn gelden voor de toepassing van die criteria. 

Watt de ondersteuning van klassieke a contrario-argumentatie betreft, is uit 
mijnn onderzoek niet duidelijk naar voren gekomen met behulp van welke inter-
pretatievee argumenten regelomkering gemotiveerd kan worden. Vrijwel alle au-
teurss die de klassieke versie van a contrario-argumentatie beschrijven, hebben de 
opvattingg dat regelomkering aannemelijk moet worden gemaakt met een beroep 
opp de wil van de wetgever. Ze noemen daarvoor een aantal argumenten, zoals 
hett taalkundige, het teleologische en het systematische argument, maar geven 
daarbijj  geen voorbeelden. Voorbeelden van dergelijke ondersteuningen ben ik in 
dee jurisprudentie ook niet tegengekomen; regelomkering gebeurt meestal onge-
motiveerd.. Naast onderzoek naar de mogelijkheden van deze argumenten als 
subargumentatiee bij regelomkering, zou moeten worden onderzocht of, zoals 
Alexyy (1989:280) stelt, een regel ook kan worden omgekeerd op grond van 
overwegingenn die niets met de wil van de wetgever te maken hebben. Een eerste 
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onderzoeksvraagg zou moeten zijn welke argumenten een mogelijke ondersteu-
ningg kunnen vormen van regelomkering. Een tweede onderzoeksvraag, die 
daaruitt voortvloeit, is hoe het gesteld is met de deugdelijkheid van die onder-
steuningen.. Er zou moeten worden nagegaan hoe een dergelijke ondersteuning 
err uitziet en aan welke deugdelijkheidseisen deze precies moet voldoen. 

Onderzoekk naar een van deze argumenten in het bijzonder, namelijk het 
systematischee argument, zou bovendien licht moeten werpen op de overeen-
komstenn die er tussen klassieke a contrario-argumentatie en systematische a con-
trario-argumentatiee (een van de subvarianten van moderne a contrario-
argumentatie)) bestaan. Volgens Diephuis (1869:115) is regelomkering gerecht-
vaardigdd wanneer de regel anders overbodig blijkt te zijn — een beroep op het 
systematischee argument. Wellicht bestaan er raakvlakken tussen systematische a 
contrario-argumentatiee en de manier waarop er in systematische a contrario-
argumentatiee een beroep wordt gedaan op het systematische argument. En wel-
lichtt kan er, uitgaande van deze raakvlakken, meer duidelijkheid worden ver-
schaftt over de vraag welk standpunt nu precies met systematische a contrario-
argumentatiee wordt verdedigd. In paragraaf 3.7.3 heb ik aangestipt dat systema-
tischee a contrario-argumentatie op klassieke a contrario-argumentatie lijk t door-
datt met de systematische a contrario-argumentatie vaak een verdergaand stand-
puntt lijk t te worden verdedigd dan alleen het 'moderne' standpunt dat de regel 
niett van toepassing is. Het lijk t zinnig om na te gaan hoe dat standpunt precies 
luidtt en of de invulling ervan per context varieert. 

Tott slot zou het interessant zijn om na te gaan of met behulp van een prag-
ma-dialectischee analyse het onderscheid tussen interpretatie en kwalificatie in 
meerr algemene zin kan worden verhelderd. Bij de reconstructie van het beroep 
opp relevante verschillen is gebleken dat deze alleen kan worden gemaakt wan-
neerr met het teleologische argument kwalificatie of analoge uitbreiding van de 
regell  wordt beargumenteerd, en niet wanneer daarmee de stipulatie van een in-
terpretatiee van een term uit de regel wordt beargumenteerd. Een pragma-
dialectischee reconstructie van de andere interpretatieve argumenten zou moeten 
uitwijzenn of er ook in die gevallen dergelijke toepas sings verschillen bestaan. 

Dee suggesties voor verder onderzoek die ik tot nu toe heb gedaan, betreffen 
onderzoekk naar argumentatie in een juridische context, waarvan de resultaten in 
dee eerste plaats voor die specifieke context van belang zijn. Dit proefschrift 
vormtt ook het resultaat van dergelijk onderzoek. In mijn inleiding heb ik even-
well  aangegeven dat onderzoek naar juridische argumentatie ook gericht kan zijn 
opp het verkrijgen van meer algemeen inzicht in argumentatietheoretische ver-
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schijnselen.. Vanwege de gereglementeerdheid van een juridische context kunnen 
daarinn vaak verschijnselen worden geduid die in een onbepaalde context veel 
minderr eenvoudig te duiden zijn. Een voor de hand liggende verdere onder-
zoeksvraagg zou daarom kunnen zijn in hoeverre de bevindingen van dit proef-
schriftt zijn te vertalen naar algemene, niet-juridische situaties. Ik denk daarbij in 
hett bijzonder aan de inzichten die ik heb opgedaan over regelomkering. Het zou 
interessantt zijn om bijvoorbeeld na te gaan hoe de deugdelijkheid van de omke-
ringg van ethische normen die discussianten als gemeenschappelijk uitgangspunt 
hebben,, kan worden beoordeeld. 

Daarnaastt is mijns inziens ook een andere onderzoeksmogelijkheid van be-
lang.. In deze studie heb ik 'het zwijgen van' regels bestudeerd en wat daaruit kan 
wordenn afgeleid over het verzwegene. Regels betreffen echter een bepaald type 
uitspraken,, namelijk normatieve uitspraken. Ook in descriptieve uitspraken kan, door 
ietss anders uitdrukkelijk te stellen, nadrukkelijk over iets worden gezwegen. Aan 
eenn dergelijke gevolgtrekking refereerde ik al in mijn voorwoord. En wat te den-
kenn van de volgende opmerking van H.J.A. Hofland in een van zijn columns in 
NRC-HandelsbladNRC-Handelsblad (28 augustus 2002): 'De burger moest mondig worden, zonder 
zijnn besef van verantwoordelijkheid als staatsburger te verliezen. Het eerste is 
gelukt'.. Mogen we hieruit concluderen dat het tweede volgens Hofland niet is 
gelukt?? Onderzoek zou moeten uitwijzen op welke manier rechtstheoretische 
inzichtenn over a contrario-argumentatie kunnen bijdragen aan de analyse en be-
oordelingg van dergelijke gevolgtrekkingen in een niet-juridische context. Op zijn 
beurtt zou pragma-linguïstisch onderzoek, dat in een onderzoek naar de omke-
ringg van descriptieve uitspraken noodzakelijk is, wellicht weer een bijdrage kun-
nenn leveren aan het verfijnen van het beoordelingsinstrumentarium voor juri-
dischee a contrario-argumentatie. 
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Summary y 

Inn this study a reconstruction of e contrario reasoning has been made in order 
too create a set of instruments for the evaluation of this judicial argumentation 
scheme.. The reason for the research is the often mentioned unsoundness of this 
argumentt type in jurisprudence and in the practice of law, plus the lack of clarity 
off  why the argument would be unsound. This study shows that one of the main 
causess of this vagueness is the ambiguity of the concept of e contrario reasoning 
inn literature. Closer reading of literature reveals that different authors have dif-
ferentt notions of the type of reasoning e contrario reasoning actually consists of, 
whilee at the same time no one seems to notice the confusion. 

Thiss study argues that two fundamentally different types of reasoning are 
hiddenn behind the term 'e contrario reasoning'. I have called these modern and 
classicclassic e contrario reasoning. In chapter two modern e contrario reasoning is de-
scribed.. This is the kind of reasoning in which one refuses to apply a certain 
legall  rule analogically. Modern e contrario reasoning is defined by the context in 
whichh the reasoning occurs and by the conclusion that it defends. The context 
concernss the legal question that has arisen, the question whether facts that are 
nott explicitly mentioned in the disputed legal rule can be dealt with correspond-
ingly.. The conclusion drawn by e contrario reasoning is that the legal rule must 
nott be applied to these facts. The term modern e contrario reasoning refers to 
thee arguments that support this decision. 

Thee literature does not mention any restrictions for the type of arguments 
thatt can be part of e contrario reasoning. However, argument types that are 
mentionedd by many authors are an appeal to relevant differences between the 
factss at hand and the legal facts, as well as an appeal to one or more reasons that 
requiree a strict interpretation of a legal rule, like the prohibition of analogy in 
criminall  law. An example of modern e contrario reasoning which uses the first 
kindd of argument concerns the legal rule that prohibits women to remarry 
withinn 306 days after the annulment of their marriage by death of their husband. 
Thee arguments for the decision that this legal rule is not applicable to men who 
lostt their wives by death could be called e contrario reasoning. In the supporting 
argumentss could be stated that men and women differ in relevant respects with 
respectt to this rule, for women give birth to children and men don't and there-
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foree the problem of legal uncertainty of parenthood only exists when women 
remarryy while being pregnant of their former husband. 

Thee description of classic e contrario reasoning is the subject of chapter 
three.. In classic e contrario reasoning an implicit legal rule is deduced from an 
explicitt legal rule. The implicit legal rule is the reversal of the explicit one for it 
connectss the opposite legal consequence to the opposite legal facts. An example 
cann be made on the basis of the legal rule that setdes that a private school is not 
allowedd to refuse access to a student if that student is not able to attend a state 
schooll  within a reasonable distance from his home. If one concludes from this 
legall  rule that if a student is able to attend a state school within a reasonable 
distancee from his home, the private school is allowed to refuse access to this 
student,, one uses classic e contrario reasoning. Formalised the argument runs as 
thee following illogical argument: the legal rule if p, then q is supposed to contain 
anotherr legal rule ifnot-p, then not-q. 

Itt is important to distinguish between these two types of reasoning, because 
bothh require a different analysis and evaluation. Chapter four shows how e con-
trarioo reasoning is analysed by authors who use a classic description and those 
whoo use a modern description of e contrario reasoning. Both make use of a 
similarr logical analysis, in which a logical problem is noticed for the deduction 
off  the conclusion from the premise(s). In classic e contrario reasoning the de-
ductionn of the reversed legal rule is only valid if the existing legal rule can be 
interpretedd as if the legal facts (the antecedent, p) are a necessary condition for 
thee legal consequence (the consequent, q). This analysis has implications for the 
evaluationn of the argument: in deciding on the soundness of a particular case of 
classicc e contrario reasoning one has to judge the correctness of this interpreta-
tionn of the logical status of the legal rule. 

Authorss who describe modern e contrario reasoning generally analyse this 
argumentt in rather the same way, i.e. with a legal rule containing the same logical 
status.. It is argued that this analysis does not hold. The reason for this is that the 
standpointt defended by e contrario reasoning is not a standpoint concerning the 
applicabilityy of a legal consequence but concerning the applicability of a legal 
rule.. This is because the supportive arguments modern e contrario reasoning 
cann consist of, can only defend such a standpoint and cannot defend a stand-
pointt in which the legal consequence of the legal rule is reversed. 

Onee can say that it is rather odd that one term covers two fundamentally 
differentt types of reasoning. Chapter three also presents a possible explanation 
forr this. It is suggested that in the period of legalism classic e contrario reason-
ingg might have been mixed up with the predecessor of modern e contrario rea-
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sorting,, the argument of'silence. While both types of reasoning are very alike at first 
sight,, it seems plausible that when modern e contrario reasoning developed 
fromm the argument of silence, this happened under the name e contrario reason-
ing.. Explaining modern e contrario reasoning as a result of confusing of the 
argumentt of silence with the classic e contrario argument would explain why the 
expressionn 'e contrario' does not seem to have any meaning for the modern e 
contrarioo argument. After all, modern e contrario reasoning does not contain a 
specificc kind of reasoning based on contrasts, but is only defined by the context 
inn which it occurs and the standpoint it defends. In contrast, classic e contrario 
reasoningg might very well be represented by the phrasing 'reasoning from con-
trasts',, for it concerns the reversal of a legal rule. 

Chapterr three also gives an explanation for the fact that the existence of two 
notionss of e contrario reasoning have been overlooked so often. Various rea-
sonss can be mentioned, such as the vague descriptions and mixed up versions of 
ee contrario reasoning in literature, the similar context in which both arguments 
occurr (the actual facts are not mentioned in the legal rule), standpoints that 
seemm to be similar (due to the fact that the non applicability of the legal rule very 
oftenn entails a situation similar to the situation reached on the basis of a reversal 
off  the legal rule), ambiguous examples that can be explained in both ways, and 
lastt but not least, specific subtypes of modern e contrario reasoning that seem to 
matchh classic e contrario reasoning. 

Thee findings of the chapters two, three and four form the basis of the de-
velopmentt of a set of instruments for the analysis and evaluation of e contrario 
reasoning.. This is done in the chapters five and six. The method used here is the 
pragma-dialecticall  theory of argumentation. In this theory argumentation is 
viewedd as a speech act, the soundness of which depends on the critical reactions 
itt resists. In order to obtain the critical questions by which modern and classic e 
contrarioo reasoning must be evaluated, reconstructions have been made of the 
argumentationn structure of these reasoning types. The aim of this reconstruction 
iss to get an overview of the explicit and implicit elements that are part of e con-
trarioo reasoning and of their connection to each other and to the standpoint. A 
reconstructionn generates the critical questions that are relevant for the evalua-
tion,, for each element of the argumentation structure can be questioned. 

Inn chapter five the role that modern e contrario reasoning fulfil s in a judicial 
processs is examined. Modern e contrario reasoning can be characterised as a 
responsee to the standpoint of the opponent in which is stated that a legal rule 
mustt be applied. Therefore, the protagonist of modern e contrario reasoning 
generallyy is the defending party or the judge who rejects the claim of the plain-
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tiff .. The standpoint of e contmrio reasoning functions as a main argument in 
suchh a structure. This argument can be maximally defended by coordinatively 
compoundd argumentation, in which the first argument states that the legal rule 
iss not literally applicable to the facts at hand and the second argument that the 
legall  rule must not be applied analogically to those facts. Whether this maximal 
defencee is needed in a certain case depends on the dialogical context, i.e. the 
questionn whether the opponent defended his standpoint to apply the legal rule 
bothh with literal applicability and with analogical applicability. 

Chapterr five also examines how certain subarguments that can be part of 
modernn e contrario reasoning must be reconstructed. Besides the two argu-
mentss already mentioned — the appeal to relevant differences between the facts 
att hand and the facts mentioned in the legal rule, and the appeal to reasons that 
requiree a strict interpretation of the legal rule - the appeal to the systematic 
argumentt is also dealt with here. Systematic e contrario reasoning has been men-
tionedd in chapter three as one of the reasons for the confusion between modern 
andd classic e contrario reasoning. The analyses of the subarguments of modern e 
contrarioo reasoning point out that the soundness of the first and second sub-
argumentt depends on the satisfaction that the answers to the critical questions 
inn the actual case may give. In contrast, the analysis of systematic e contrario 
reasoningg shows that this type of reasoning is inherendy weak. One of the 
necessaryy critical questions can never be answered satisfactorily. 

Chapterr six examines which role a reversed rule plays in the argumentation 
inn support of the allowance or rejection of a legal claim. In contrast to modern e 
contrarioo reasoning, classic e contrario reasoning is not necessarily a reaction to 
aa standpoint in which it is stated that a legal rule must be applied. A reversed 
rulee can be the foundation for a conclusion about a legal consequence. There-
fore,, the reversed legal rule might also be used by the plaintiff to sustain his 
claim.. The argumentative role of the legal rule then is being a suppressed prem-
isee in the main argumentation by which a legal consequence can be obtained 
fromm an appeal to the facts at hand and the rule that covers these facts. How-
ever,, the reversed rule can also play a part at another level in the argumentation 
structuree in defence of a legal claim. It is shown that a reversed legal rule can be 
usedd in the same manner as a 'normal' legal rule: it can also be applied analogi-
cally,, a fortiori  and in a reductive way. 

Thee pragma-dialectical reconstruction of classic e contrario reasoning shows 
thatt the evaluation includes more than just the logical structure of the legal rule 
inn which the legal facts are supposed to be a necessary condition for the occur-
rencee of the legal consequence. The reconstruction made in this study gives an 
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overvieww of all elements that are presupposed in the application of a legal rule in 
aa legal procedure. All these elements generate their own critical questions. On 
thee basis of an analysis of the legal discussion about Supreme Court judgements 
whichh are based on the application of a reversed rule, one can conclude that 
thesee critical questions are indeed relevant in the practice of law. By means of 
thee reconstruction model it can also be decided which critical reactions are ade-
quatee and which are not. 
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