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Logischee analyses van 
aa contrario-argumentatie 

4.11 Inleidin g 

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

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

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

dee voorgestelde analyses worden geëxpliciteerd. 

4.22 Voorgestelde analyses 

4.2.11 Klassieke a contrario-argumentatie 

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

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

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

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

pp —  q, dus 

—ipp —  —iq.84 

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

ven: : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schrijvingg geen noodzakelijke voorwaarde bevat voor het intreden van het 

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

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

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

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

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

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

nee a contrario-argumentatie worden verduidelijkt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senn van deze vraag: 

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

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

4.2.22 Moderne a contrario-argumentatie 

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

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

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

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

redeneringg een ongeldige redenering is:94 

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

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

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

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

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

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

bijj  moderne a contrario-argumentatie door de rechtsfeitomschrijving uit de 

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

hett rechtsgevolg: 

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

-«P P 
dus:: —iq.95 

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

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

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

kend. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

materiëlee implicatie als conditionele verbinding, terwijl het tegelijkertijd heel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berustt op een rechtsregel met een voldoende voorwaarde niet door logische 

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

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

dezee verantwoording in de rechtstoepassingscontext, maar de manier waarop ze 

dezee context formaliseren verschilt. 

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

clusiee over het intreden van het tegengestelde rechtsgevolg voor het concrete 

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

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

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

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

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

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

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

zwegenn premisse wordt geëxpliciteerd waarin is uitgedrukt dat er geen enkele 

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

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

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

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

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

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

termenn ziet de redenering er volgens Kaptein als volgt uit: 

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

dus:: —iq 

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

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

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

--P P 
dus:: —iq 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aann Jan Albert van Laar.) 



LogischeLogische analyses 93 3 

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

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

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



94 4 HoofdstukHoofdstuk 4 

4.4.11 Moderne a contrario-argumentatie en de uitsluitende rechtsregel 

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

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

vanvan gevallen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gevolgg bezitten — als repücaties of equivalenties worden beschouwd.111 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

principee dat uitzonderingen beperkt geïnterpreteerd moeten worden, geen uit-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pp -f q, en 
-,p. . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volgg leidt. 

Modernee a contrario-argumentatie onderscheidt zich dus van klassieke 

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

meee wordt vastgesteld dat het concrete geval niet tot de rechtsfeitomschrijving 

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

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

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

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

omschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is voor het rechtsgevolg. Doordat 

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

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

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

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

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

Betekentt dit dat moderne a contrario-argumentatie geen logisch probleem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geenn onderscheid maken tussen klassieke en moderne a contrario-

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

waarinn moderne eigenschappen worden gecombineerd met in ieder geval de 

klassiekee eigenschap dat de conclusie wordt getrokken dat voor het concrete 

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

verantwoordingg zoeken voor het trekken van deze conclusie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beoogdee rechtsgevolg alsnog kan worden verkregen.119 

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

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

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

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

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

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

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

waardoorr de rechtsfeitomschrijving van die regel als een noodzakelijke voor-

waardee voor het beoogde rechtsgevolg zou fungeren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

beoogdee rechtsgevolg uitblijft. 122 

Hett problematische aan de analyse van Kaptein is evenwel dat Kaptein 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.55 Conclusie 

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

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

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

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


