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Modernee a contrario-argumentatie: 
afwijzingg van analogie 

2.11 Inleiding 

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 



24 4 HoofdstukHoofdstuk 2 

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). 



26 6 HoofdstukHoofdstuk 2 

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 e n verklaring voor de indel ing in m e t h o d e n van rechtstoepass ing 

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. 


