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3 3 

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: 
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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). 



RedenerenRedeneren op grond van tegenstellingen 71 1 

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). 
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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. 




