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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

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

Jansen, H.

Publication date
2003

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


5 5 

Reconstructiee van moderne 
aa contrario-argumentatie 

5.11 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

civielee rechtszaak.123 

Wanneerr de gedaagde een beroep doet op moderne a contrario-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.33 De argumentatiestructuur van een vordering 

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

126.. 'Verdedigingsplicht' is een argumentatietheoretische notie. De rechter heeft ook een wet-
telijkee motiveringsplicht (zie Plug 2000:19-25). 
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ondersteunt,, omdat met deze argumentatie een van de gronden voor de (toewij-

zingg van de) vordering in twijfel wordt getrokken. Alleen in een geval als de 

Winterthur-zaakk ondersteunt a contrario-argumentatie niet een negatief maar 

eenn positief standpunt over de vordering, omdat in zo'n geval de a contrario-

argumentatiee wordt gebruikt om de toepasselijkheid van een door de gedaagde 

voorgesteldee regel te ontkrachten. In deze paragraaf zal ik aangeven hoe moder-

nee a contrario-argumentatie samenhangt met andere elementen die deel uitma-

kenn van de argumentatiestructuur van argumentatie op grond waarvan een vor-

deringg wordt afgewezen. In de literatuur is de argumentatiestructuur van de ar-

gumentatiee voor een negatief standpunt over een vordering — het standpunt dat 

dee vordering moet worden afgewezen — nog niet eerder geanalyseerd. Ik zal 

daaromm eerst aangeven hoe argumentatie voor (toewijzing van) een vordering op 

pragma-dialectischee wijze kan worden geanalyseerd. Vervolgens zal ik uitleggen 

hoee op basis van deze analyse argumentatie ter ondersteuning van de afwijzing 

vann een vordering kan worden geanalyseerd. 

5.3.11 E e n posit ief standpunt over een vordering 

Dee hoofdargumentatie voor het toewijzen van een vordering bestaat altijd uit 

eenn beroep op de feiten en een beroep op de rechtsregel waaronder die feiten 

vallen.. Deze argumentatie wordt eerste orde-argumentatie genoemd en kan als volgt 

wordenn gereconstrueerd:127 

1 1 

Rechtsbeslissing g 

1.11 & 1.1' 

Feitenn Rechtsregel 

(Als(Als [rechtsfeitomschrijving], dan [rechtsgevolgbepaling]) 

FiguurFiguur 5.1: Reconstructie van de eerste orde-argumentatie waarin een positief standpunt over een 
vorderingvordering wordt beargumenteerd 

Toepassingg op een concreet voorbeeld waarin tot een veroordeling in de kosten 

wordtt besloten resulteert in de volgende reconstructie: 

127.. Deze reconstructie is gebaseerd op Feteris (1996:199) en Kloosterhuis (2002:104). 
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1 1 
Dee gedaagde wordt in de kosten veroordeeld 

1.11 & 1.1' 
Dee gedaagde is de in De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt ge-

hett ongelijk gestelde steld, wordt in de kosten veroordeeld (artikel 237 
partijj  lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) 

Dezee reconstructie bestaat, net als de reconstructie vanuit een logisch perspec-

tieff  die in hoofdstuk 4 is besproken, uit een subsumptie van de feiten onder de 

regel,, op grond waarvan tot het rechtsgevolg wordt geconcludeerd. Ook een 

pragma-dialectischee reconstructie moet aan een logische deugdelijkheidsnorm 

voldoen,, want logische geldigheid is naast pragmatische deugdelijkheid een 

pragma-dialectischee beoordelingsnorm voor enkelvoudige argumentatie, uitge-

druktt in discussieregel 8 (Van Eemeren en Grootendorst 1992:169; Van Eeme-

ren,, Grootendorst en Snoeck Henkemans 1997:388). Logische geldigheid is ech-

terr geen afdoende rechtvaardiging voor een reconstructie als deze, want geldig-

heidd kan evengoed in een andere reconstructie worden bereikt door een juiste 

aanvullingg van (de) verzwegen premisse(n). Al s het standpunt luidt dat de bij 

vonniss in het ongelijk gestelde partij in de kosten moet worden veroordeeld en 

wanneerr daarvoor als argument 1.1 wordt aangevoerd dat artikel 237 lid 1 Rv 

vann toepassing is, dan ontstaat er evengoed een logisch geldige redenering wan-

neerr als verzwegen argument wordt toegevoegd: Als artikel 237 lid 1 Rp van toe-

passingpassing is, moet de partij die bij vonnis in bet ongelijk is gesteld in de kosten worden veroor-

deeld.deeld. Wat daarentegen in het algemeen wél als rechtvaardiging wordt gezien 

voorr de bovenstaande reconstructie, is dat daarin de rechtsregel het verzwegen 

argumentt vormt. Dat betekent dat de reconstructie voldoet aan de eis van de 

generaliseerbaarheidd van de beslissing: 

(...)) dat oordelen waarin een verplichting tot uitdrukking wordt gebracht alleen 

gerechtvaardigdd zijn als ze berusten op een universele norm. De eis dat de be-

slissingg op een universele rechtsregel moet berusten, draagt bij aan de consis-

tentiee van de beslissing met het recht en daarmee aan het in acht nemen van de 

beginselenn rechtvaardigheid en rechtszekerheid. (Kloosterhuis 2001:110)128 

128.. Deze eis is gebaseerd op het universaliseerbaarheidseis van Hare (1963); zie Feteris 
1994:17. . 
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Dee subargumentatie voor de rechtsbeslissing — tweede orde-argumentatie genoemd — 

heeftt betrekking op de ondersteuning van argument 1.1 en van argument 1.1'. 

Welkk argument moet worden ondersteund, hangt af van het rechtsprobleem dat 

terr discussie staat (Kloosterhuis 2001:113).129 Is er sprake van een kwalificatie-

probleem,, dan vereist argument 1.1 — het beroep op de concrete feiten in ter-

menn van de toepasselijke regel — ondersteuning. Zo 'n ondersteuning kan uit een 

beroepp op een of meer interpretatieve argumenten bestaan of uit andere argu-

mentenn (zoals een beroep op bewijsmiddelen):130 

11 Rechtsbeslissing 

1.11 & 

Tussenbeslissing: Tussenbeslissing: 

kwalificatiebeslissingg dat 
feitt f kan worden gekwali-
ficeerdficeerd als F 

t t 
1.1.1 1 
Argumentatiee waarin een of 
meerr interpretatieve of andere 
argumentenn worden gebruikt 

FiguurFiguur 5.2: Reconstructie van de argumentatie voor een positief standpunt over een vordering 
waarinwaarin op het tweede niveau een kwalificatiebeslissing wordt beargumenteerd 

Iss er sprake van een interpretatie- of een leemteprobleem, dan moet argument 

1.1'' worden ondersteund (Kloosterhuis 2001:115-116). Bij een dergelijk rechts-

probleemm geeft argument 1.1' de geïnterpreteerde of de voor het niet-genoemde 

gevall  geconstrueerde rechtsregel weer, zodat de rechtsfeitomschrijving uit die 

regell  overeenkomt met de concrete feiten, genoemd in argument 1.1. De onder-

steuningg van de geïnterpreteerde rechtsregel bestaat uit een beroep op een of 

129.. In hoofdstuk 2 heb ik beschreven dat - vanwege het ontbreken van semantische grenzen 
-- het type rechtsprobleem niet altijd objectief kan worden vastgesteld. Het is daarom pre-
ciezerr om te zeggen: welk argument moet worden ondersteund, hangt af van hoe degene 
diee argumenteert dit probleem opvat. 

130.. Volgens Kloosterhuis (2001:114), op wie deze en de volgende reconstructie is gebaseerd, 
bestaatt deze argumentatie uit het beroep op een rechtsregel of op een of meer interpreta-
tiemethoden.tiemethoden. Mijns inziens is er sprake van systematische argumentatie als een beroep 
wordtt gedaan op een rechtsregel. 

1.1' ' 

Rechtsregell  eerste orde-argumentatie 

tweedetweede orde-argumentatie 
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meerr interpretatieve argumenten of andere argumenten (zoals het beroep op een 

vann de redenen om een regel strikt toe te passen): 

1 1 
Rechtsbeslissing g 

1.1' ' 

Tussenbeslissing: Tussenbeslissing: 

-- interpretatiebeslissing waarin een interpre-

tatiee wordt toegekend aan een bestaande 

rechtsregel,, óf 

-- constructiebeslissing waarin een nieuwe 

rechtsregell  wordt geformuleerd 

t t 
l . l ' . l l 
Argumentatiee waarin een of meer interpre-
tatievee argumenten worden gebruikt 

FiguurFiguur 5.3: Reconstructie van de argumentatie voor een positief standpunt over een vordering waarin 

opop het tweede niveau een interpretatie- of een constructiebeslissing wordt beargumenteerd 

Dee neutrale terminologie die in de hier besproken structuren wordt gebruikt, 

zoalss 'rechtsbeslissing' en 'feiten', wekt misschien de suggestie dat deze recon-

structiess alle beargumenteerde beslissingen over een vordering kunnen represen-

teren,, ook negatieve, maar dat is niet zo. In de volgende paragraaf maak ik dui-

delijkk welke problemen bij de reconstructie van een negatief standpunt over een 

vorderingg optreden. 

5.3.22 E e n negat ief standpunt over een vordering 

Wanneerr een negatief standpunt over de vordering is gebaseerd op de argumen-

tatiee dat de voorgestelde rechtsregel niet van toepassing is, ontstaat er een inge-

wikkelderr argumentatiestructuur dan wanneer een (positief) standpunt over de 

vorderingg is gebaseerd op de argumentatie dat de regel wel van toepassing is. 

Hett negatieve standpunt over een vordering bevat een negatie; in dit standpunt 

wordtt immers gesteld dat het beoogde rechtsgevolg niet intreedt. Daarnaast be-

vatt ook argument 1.1 een negatie, omdat met dit argument wordt gesteld dat de 

1.11 — 
Feiten n 

& & 



ReconstructieReconstructie van moderne a contrario-argumentatie 115 5 

feitenn niet in termen van de regel kunnen worden gekwalificeerd. Al in hoofd-
stukk 4 is duidelijk geworden dat uit het feit dat de concrete feiten niet in termen 
vann de rechtsfeitomschrijving gekwalificeerd kunnen worden, niet op logisch 
geldigee wijze mag worden geconcludeerd tot de ontkenning van het rechts-
gevolgg uit die regel voor die feiten. Daarvoor moet eerst worden nagegaan of 
ookk andere regels met hetzelfde rechtsgevolg niet van toepassing zijn. In een 
logischh perspectief levert dit een reconstructie op met een extra premisse waarin 
wordtt gesteld dat er geen andere regel van toepassing is (zie de analyse van Kap-
teinn (1991, 1993), besproken in paragraaf 4.2.2). Ook in een pragma-dialectische 
reconstructiee kan aan de hoofdargumenten een extra verzwegen argument met 
eenn dergelijke inhoud worden toegevoegd. Mijns inziens is een andere analyse 
echterr inzichtelijker en moet deze analyse, juist omdat het pragma-dialectische 
instrumentariumm hiertoe de mogelijkheid biedt, ook gemaakt worden. Ik zal 
eerstt laten zien waarom ik niet kies voor een 'vertaling' van de reconstructie van 
Kapteinn naar een pragma-dialectische reconstructie, vervolgens presenteer en 
motiveerr ik mijn eigen reconstructie. 

Eerstt nog een opmerking over de notatiewijze. In mijn reconstructies zal ik 
gebruikmakenn van de notatiewijze waarmee in de pragma-dialectiek een argu-
mentatieschemaa wordt geformaliseerd (Van Eemeren, Grootendorst en Snoek 
Henkemanss 2001). Dit doe ik met het oog op de negaties die in de argumentatie 
voorr het afwijzen van een vordering voorkomen. Met de notatiewijze van een 
argumentatieschemaa kan duidelijk worden gemaakt op welk onderdeel van een 
argumentt de negatie betrekking heeft. Het argumentatieschema dat van toepas-
singg is op de hoofdargumentatie betreft een kentekenrelatie (symptomatische 
argumentatie;; zie Van Eemeren en Grootendorst 1992:97 e.v.). In dit argumen-
tatieschemaa is de relatie geëxpliciteerd die in de hoofdargumentatie gelegd wordt 
tussenn het standpunt en het argument, namelijk een relatie waarin het optreden 
vann het rechtsgevolg als symptomatisch wordt gezien voor het zich voordoen 
vann bepaalde feiten.131 In deze kentekenargumentatie zijn de variabelen X, Yen 
ZZ als volgt gedistribueerd: 

1 1 
Voorr X geldt Y 

1.11 & 1.1' 
Voorr X geldt Z Y is kenmerkend voor Z 

131.. Zie ook Kloosterhuis (2001:109, 123). 
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Inn dit schema staat 1 voor het standpunt dat voor het concrete geval X rechts-
gevolgg Y geldt, bijvoorbeeld: voor de bij vonnis in het ongelijk gestelde partij 
(X)(X) geldt dat deze in de kosten wordt veroordeeld (Y). Argument 1.1 geeft weer 
datt concreet feit X als rechtsfeit Z gekwalificeerd kan worden, bijvoorbeeld: 
voorr partij A (X) geldt dat deze bij vonnis in het ongelijk is gesteld (Z). Argu-
mentt 1.1' geeft de rechtsregel weer: rechtsgevolg Y geldt voor rechtsfeit Z, of-
tewel:: de partij die bij vonnis in het ongelijk is gesteld (Z), wordt in de kosten 
veroordeeldd (Y). 

Wanneerr in een pragma-dialectische reconstructie van het afwijzen van een 
vorderingg 'Kapteins verzwegen argument' wordt opgenomen om de argumenta-
tietie logisch geldig te maken, dan verandert de enkelvoudige argumentatie van het 
argumentatieschemaa in complexe argumentatie, zoals hieronder is weergegeven. 
Inn deze argumentatie vervangt 1.1a het oorspronkelijke argument 1.1 en 1.1b 
hett oorspronkelijke argument 1.1'. Kapteins argument is opgenomen als 1.1c, 
waarbijj  met Fi-n wordt gedoeld op de eventuele rechtsfeitomschrijving(en) F 

vann een andere regel of van andere regels: 

1 1 
Voorr (concreet feit) X geldt (rechtsgevolg) Y niet 

1.1aa 1.1b (1.1c 
XX is geen Voor Z geldt Y X is geen Fl-n op 
(rechtsfeit)) Z (weergave grond waarvan Y 

rechtsregel)rechtsregel) ook geldt) 

Hoewell  de bovenstaande reconstructie aan de eis van logische geldigheid vol-
doett en is gerelateerd aan een model voor subsumptie, waardoor ook rekening is 
gehoudenn met de universaliseerbaarheid van de beslissing, acht ik haar niet ade-
quaat.. De complexiteit van de bovenstaande structuur komt de inzichtelijkheid 
niett ten goede en deze zal nog minder worden wanneer het standpunt dat de 
regell  niet moet worden toegepast niet alleen wordt beargumenteerd met een 
kwalificatiee van de feiten, maar ook met de argumentatie dat de regel niet ana-
loogg kan worden toegepast. In de bovenstaande structuur is uitsluitend rekening 
gehoudenn met de situatie waarin alleen wordt beargumenteerd dat het concrete 
gevall  niet als de rechtsfeitomschrijving kan worden gekwalificeerd (X is geen Z). 
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Degenee die de vordering afwijst, kan daarnaast — of in plaats daarvan — echter 

ookk beargumenteren dat Z niet analoog mag worden toegepast, dus dat Z niet 

moett worden uitgebreid met X.132 Een dergelijk argument moet in deze analyse 

alss argument l . l d worden toegevoegd: 

1 1 
Voorr (concreet feit) X geldt (rechtsgevolg) Y niet 

t t 
1.1aa 1.1b (1.1c l . l d 

XX is geen Voor Z geldt Y X is geen Fl-n op Z moet niet worden 

(rechtsfeit)) Z (weergave grond waarvan Y uitgebreid met con-

rechtsregel)rechtsregel) ook geldt) creet feit X 

Eenn dergelijke reconstructie is niet erg inzichtelijk doordat er op hoofdniveau 

zoveell  elementen van verschillende orde moeten worden opgenomen. De ele-

mentenn waar het om gaat — de elementen die aangeven waarom de regel niet van 

toepassingg is, 1.1a en l . l d — worden aan het zicht onttrokken door de elementen 

diee nodig zijn om de argumentatie logisch geldig te maken: 1.1b en 1.1c. Vanuit 

hett in dit hoofdstuk gekozen perspectief is een nog belangrijker bezwaar tegen 

dezee reconstructie dat het standpunt waarop a contrario-argumentatie betrek-

kingg heeft, namelijk dat de regel niet van toepassing is, in deze reconstructie im-

pliciett blijft . Di t komt mijns inziens doordat een logische analyse niet alle aspec-

tenn van regeltoepassing kan vatten, omdat zo'n analyse alleen op het proposit io-

nelee niveau betrekking heeft. Regeltoepassing veronderstelt echter meer dan 

alleenn maar regels (proposities) en feiten die onder die regels vallen. Er hoort 

eenn extra toepassingniveau bij , namelijk het niveau waarop de keu^e wordt gemaakt 

omm de desbetreffende regel al dan niet toe te passen.133 Mijns inziens moet dit 

132.. Hoewel ik in hoofdstuk 2 heb betoogd dat de grens tussen rechtstreekse en analoge toe-
passelijkheidd moeilijk kan worden getrokken, neemt dat niet weg dat degene die de toe-
passelijkheidd van een regel of juist de afwijzing daarvan beargumenteert, zelf van mening 
kann zijn dat er in het concrete geval een onderscheid tussen beide kan worden gemaakt of 
meentt dat zijn argumentatie sterker wordt als hij voor twee ankers gaat liggen. 

133.. Zie ook Hage (1997:113, 120), die een onderscheid maakt tussen de toepasselijkheidvan de 
regell  en de toepassing ervan. Het eerste heeft te maken met het al dan niet voldoen aan de 
feitelijkee voorwaarden en het tweede met de handeling van het toepassen (een regel kan 
toepasselijkk zijn, maar toch niet worden toegepast, bijvoorbeeld bij rechtsverfijning). 
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toepassingsniveauu in de reconstructie van het afwijzen van een vordering wor-

denn opgenomen, omdat anders nooit duidelijk kan worden gemaakt dat het niet 

toepassenn van de regel een van de gronden is waarop de vordering kan worden 

afgewezen.. Al s het niet toepassen van de regel als een tussenstap wordt inge-

bouwd,, dan levert dat de volgende hoofdstructuur voor het afwijzen van een 

vorderingg op:134 

1 1 

Dee vordering moet worden afgewezen 

1.1aa 1.1b 
Rechtsregell  R is niet In casu zijn er ook geen andere regels van 

vann toepassing toepassing op grond waarvan de vordering 
kann worden toegewezen 

Substandpuntt 1.1a kan vervolgens met behulp van twee nevengeschikte argu-

mentenn worden verdedigd: ten eerste het argument dat de regel niet rechtstreeks 

vann toepassing is (X is geen Z) en ten tweede het argument dat de regel niet ana-

loogg van toepassing is (Z moet niet worden uitgebreid met'X): 

1.1a a 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
l . la . laa l . la . lb 
XX is geen Z Z moet niet worden uitgebreid met X 

FiguurFiguur 5.4: Reconstructie van ie hoofdargumentatie voor de afwijking van een vordering 

134.. Feteris (1989:41) gebruikt de tussenstap van de toepasselijkheid van de regel ook in haar 
reconstructiee van het toewijzen van een vordering. Overigens maakt een reconstructie 
waarinn de stap van de toepassing van de regel is geëxpliciteerd juist inzichtelijk dat het 
standpuntt dat met moderne a contrario-argumentatie wordt verdedigd, het standpunt dat 
dee regel niet van toepassing is op het concrete geval, niet automatisch ter ondersteuning 
dientt van het standpunt dat de vordering wordt afgewezen (een voorbeeld daarvan is de 
Winterthur-zaak,, besproken in paragraaf 5.2). 
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Eenn dergelijke reconstructie geeft een beter inzicht in de subargumentatie, om-
datt er nu niet te veel ongelijksoortige elementen op een bepaald niveau van de 
argumentatiee zijn opgenomen en zich daar ook geen elementen bevinden die 
irrelevantt zijn voor de beoordeling van de a contrario-argumentatie zelf, zoals 
hett argument dat er geen andere regels van toepassing zijn (dit argument is niet 
relevantt voor het standpunt waarop a contrario-argumentatie betrekking heeft, 
hett standpunt dat de regel niet van toepassing is). In deze reconstructie zijn al-
leenn de elementen opgenomen die deel uitmaken van moderne a contrario-
argumentatie,, dus de argumentatie voor het standpunt dat de regel niet van toepassing is. 

Eenn dergelijke reconstructie is naar mijn mening ook geen schending van de eis 
vann universaliseerbaarheid. Ook in deze reconstructie zijn conclusies over 
rechtsgevolgenn gebaseerd op regeltoepassing. Dat de regel in de reconstructie 
niett de plaats inneemt van het verzwegen argument, doet daaraan niet af. Ik acht 
dezee reconstructie om deze redenen een goed uitgangspunt voor de in de vol-
gendee paragraaf te bepalen verdedigingslast voor de hoofdargumentatie, die ik 
zall  relateren aan de dialogische situatie waarin de argumentatie naar voren wordt 
gebracht. . 

5.44 Analyse en beoordeling van de hoofdargumentatie 

5.4.11 Het a contrario toepassen van de rechtsfeitomschrijving 

Zoalss hiervoor is gebleken vormt het standpunt dat de regel niet van toepassing 
iss op het concrete geval een hoofdargument in de structuur van de argumentatie 
voorr het afwijzen van een vordering. Dit standpunt kan vervolgens in de meest 
uitgebreidee vorm met behulp van twee nevengeschikte argumenten worden ver-
dedigd:: de argumentatie dat de regel niet rechtstreeks van toepassing is (X is geen 

Z)Z) kan desgewenst worden aangevuld met de argumentatie dat de regel ook niet 
analoogg van toepassing is (Z moet niet worden uitgebreid met X). Beide nevenge-
schiktee hoofdargumenten kunnen vervolgens worden ondersteund met bijvoor-
beeldd een beroep op relevante verschillen, een beroep op een van de redenen 
omm een regel strikt toe te passen of een beroep op het systematische argument. 
Dezee vormen de subargumentatie. Uiteraard kunnen de hoofdargumenten ook 
mett andere argumenten worden ondersteund en kan de ondersteuning ook be-
staann uit een combinatie van de genoemde en andere argumenten. Ik zal in mijn 
reconstructiess in paragraaf 5.5 over de subargumentatie bij a contrario-
argumentatiee evenwel alleen aandacht besteden aan de hierboven genoemde 
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argumenten,, die in de hoofdstukken 2 en 3 als specifieke invullingen van mo-
dernee a contrario-argumentatie zijn besproken. 

Hett is afhankelijk van de concrete dialogische situatie of degene die een be-
roepp doet op moderne a contrario-argumentatie van een uitgebreide verdediging 
gebruikk maakt, dus door middel van afwijzing van rechtstreekse én van analoge 
toepasselijkheid.. Vaak zal alleen een beroep op afwijzing van rechtstreekse toe-
passelijkheidd worden gedaan of wordt alleen afwijzing van analoge toepassing 
beargumenteerd.. Bovendien zal vaak in het midden worden gelaten welke van 
beidee hoofdargumenten wordt beargumenteerd. Pas wanneer de protagonist van 
hett standpunt dat de regel wel van toepassing is zowel rechtstreekse als analoge 
toepasselijkheidd heeft verdedigd, moet de antagonist beide verdedigingslijnen 
ontkrachten.. Per dialogische situatie verschilt dus de verdedigingslast van de 
protagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is. 

Inn deze paragraaf zal ik nagaan welke dialectische mogelijkheden er zijn om 
rechtt te doen aan de minimale verdedigingslast waaraan de protagonist van het 
standpuntt dat de regel niet van toepassing is, gehouden is. Dat houdt in dat de 
argumentatiestructurenn die ik zal presenteren, normatief gerelateerd zijn aan de 
bijbehorendee dialogische situaties. Deze structuren geven weer wat in een be-
paaldee situatie de noodzakelijke reactie op de argumentatie van de tegenstander 
is.. Wat betreft de hoofdargumentatie is het reconstructiemodel dus een reactie-
modell  en géén anticipatiemodel. Dat is het gevolg van de aard van de rol die de 
protagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is in een juridi-
schee discussie vervult: deze reageert op een voorgestelde toepassing van een 
regell  en zal niet uit zichzelf de niet-toepasselijkheid van een regel gaan beargu-
menterenn als die regel niet eerst door een andere partij is voorgesteld.135 

Dee structuren voor de verschillende dialogische situaties leid ik af uit de - in 
dee vorige paragraaf besproken — argumentatiestructuur (figuur 5.4), waarin op 
hoofdniveauu voor de meest uitgebreide verdediging is gekozen: de argumentatie 
waarmeee zowel rechtstreekse als analoge toepasselijkheid wordt afgewezen. De-
zee structuur geeft een maximale uitbuiting van mogelijkheden weer waarmee een 
beroepp op de subargumenten kan worden gedaan:136 

135.. Theoretisch is het mogelijk dat een partij anticipeert op een verwachte regeltoepassing. In 
zo'nn geval is het aan hem hoe hij zijn verdediging wil vormgeven, althans zolang de ver-
wachtee regeltoepassing inderdaad nog niet door de andere partij is voorgesteld. 

136.. In figuur 5.4 is de notatiewijze aangehouden die de argumenten hebben als onderdeel van 
dee argumentatiestructuur van een negatief standpunt over een vordering. In de rest van 
ditt hoofdstuk doe ik dit niet en laat ik het standpunt van a contrario-argumentatie begin-
nenn met nummer 1 in plaats van 1.1a. 
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1 1 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
1.1aa 1.1b 
XX is geen Z Z mag niet worden uitgebreid met X 

AA A 

l.la.11 l. lb.1 
Eenn of meer subargumenten Een of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.5: Reconstructie van de meest uitgebreide verdediging van moderne a contrario-

argumentatie argumentatie 

Eenn voorbeeld van deze meest uitgebreide structuur van moderne a contrario-

argumentatiee is een arrest waarin de Hoge Raad beslist dat de verjaringstermij-

nenn van de regeling voor 'vakantie en verlof zonder behoud van loon' niet van 

toepassingg zijn op de ATV-regeling (HR 6 februari 1998, NJ 1998, 351). Het 

gaatt in deze zaak om een werknemer die, toen hij nog werkte, volgens de toe-

passelijkee CAO recht had op 12 roostervrije dagen per jaar in het kader van 

ATV .. Zij n werkgever heeft hem daar echter nooit van op de hoogte gesteld. Pas 

naa de beëindiging van het dienstverband hoort hij over zijn voormalige recht en 

vordertt hij een uitkering in geld ter compensatie van niet-genoten roostervrije 

dagen.. De werkgever verweert zich met een beroep op verjaring. Hij stelt dat de 

kortee verjaringstermijnen van de vakantieregeling — artikel 7A:163811 BW (oud) — 

rechtstreekss dan wel analogisch van toepassing zijn. De Hoge Raad wijst beide 

verdedigingslijnenn echter af: 

(...)) de Rechtbank [heeft] terecht geoordeeld dat een ATV-regeling als de on-

derhavigee naar aard en strekking onderscheiden dient te worden van de dwin-

gendrechtelijkee vakantieregeling, bedoeld in de art. 7A:1638bb tot en met 

7A:1638mmm (oud). Het vorenstaande betekent immers dat een dergelijke rege-

lingg niet, zoals de vakantieregeling, ten doel had de werknemer in verband met 

dee werkbelasting die op hem drukt betaald verlof te verschaffen, doch gehan-

teerdd werd om extra arbeidsplaatsen te creëren. Uit een en ander volgt dat in 

gevallenn als het onderhavige de korte verjaringstermijnen van art. 7A:163811 

(oud)) niet rechtstreeks van toepassing %ijn, terwijl voorts voor een analogische toepassing uit 

eenn oogpunt van rechtszekerheid geen plaats is. [Mij n cursiveringen, HJ] 
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Dezee uitspraak kan als volgt in termen van het reconstructiemodel worden 

weergegeven: : 

1 1 

Artikell  163811 BW (oud) is niet van toepassing op de ATV-regeling 

(Rechtsregel(Rechtsregel R is niet van toepassing op concreet gevat' X) 

t _ _ 
1.1a a 
Dee ATV-regeling komt niet over 
eenn met het verlof uit artikel 
7A:1638111 BW (oud) (X is geen Z) 

A A 

l.la.1 1 

Hett verlof geregeld in artikel 

7A:1638111 BW (oud) en de ATV-

regelingg verschillen naar aard en 

strekking g 

Naastt deze meest uitgebreide beargumentering van het standpunt dat de regel 

niett van toepassing is, zijn ook eenvoudiger situaties mogelijk. Wanneer de pro-

tagonistt van het standpunt dat de regel wel van toepassing is alleen een beroep 

doett op rechtstreekse toepasselijkheid, dan zal de antagonist slechts X is geen Z 

hoevenn te beargumenteren. In het strafrecht is dit de standaardsituatie, omdat 

analogee uitbreiding van een regel daar ongeoorloofd is. De argumentatiestruc-

tuurr bestaat dan alleen uit de linker verdedigingslijn van het model: 

1 1 
Rechtsregell  R is niet van toepassing op concreet geval X 

A A 

1.1 1 
XX is geen Z 

! ! 
ï . i . i i 
Eenn of meer subargumenten 

1.1b b 

Hett verlof uit artikel 7A: 163811 

BWW (oud) moet niet worden uit-

gebreidd met de ATV-regeling 

(Z(Z moet niet worden uitgebreid met X) 

l. lb.1 1 
Datt is in strijd met de 
rechtszekerheid d 

FiguurFiguur 5.6: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin alleen de afwijking van recht-
streeksestreekse toepasselijkheid wordt beargumenteerd 
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Dee argumentatie kan ook slechts bestaan uit de rechter verdedigingslijn van het 

uitgebreidee model. De dialogische situatie is dan zodanig dat de protagonist van 

hett standpunt dat de regel aWvan toepassing is, in zijn argumentatie alleen heeft 

ingezett op analoge toepassing van de regel. Wanneer deze dat doet, acht hij het 

voorr beide partij en prima facie duidelijk dat de concrete feiten niet overeenkomen 

mett de rechtsfeitomschrijving. Het rechtsprobleem dat ter discussie staat, wordt 

dann door hem als een leemteprobleem beschouwd. In deze situatie moet de pro-

tagonistt van het standpunt dat de regel niet van toepassing is (de protagonist van 

dee a contrario-argumentatie), gebruikmaken van deze concessie van zijn tegen-

stander,, omdat deze concessie zijn verdedigingslast verlicht. Hij hoeft dan im-

merss niet meer aan te tonen dat de regel niet rechtstreeks van toepassing is. Het 

iss dus strategisch voor hem om de concessie X is geen Z over te nemen, waar-

doorr hij slechts nog de afwijzing van analoge uitbreiding van het toepassingsbe-

reik,, het argument Z moet niet worden uitgebreid met X, moet beargumenteren. Het 

argumentt X is geen Z fungeert in dergelijke argumentatie als een gemeenschappe-

lij kk uitgangspunt, terwijl de subargumentatie betrekking heeft op de afwijzing 

vann de uitbreiding van Z met X. 

1 1 
Rechtsregell  R is niet van toepassing op X 

t t 
1.1aa 1.1b 
XX is geen Z (prima facie) Z moet niet worden uitgebreid met X 

t t 
l . lb.1 1 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.7: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin alken de afwijking van een 
analogeanaloge uitbreiding wordt beargumenteerd 

I nn de laatste twee dialogische situaties is het natuurlijk niet zo dat de maximale 

verdedigingsstructuurr niet kan ontstaan. De protagonist van het standpunt dat 

dee regel niet van toepassing is, kan best zowel afwijzing van rechtstreekse toe-

passingg als afwijzing van analoge toepassing beargumenteren, ook al maakt de 

dialogischee situatie dat niet per se noodzakelijk. Tot een dergelijke uitgebreide 

verdedigingslastt is hij echter niet gehouden en in de laatste dialogische situatie 
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waarinn argument X is geen Z een concessie is, is het — zoals hiervoor is uiteenge-
zett — in strategisch opzicht ook niet aanbevelenswaardig. 

Datt de verschillende structuren uit het uitgebreide model zijn afgeleid, maakt 
hett mogelijk een beter inzicht te krijgen in de elementen die zijn voorondersteld 
inn de structuren waarin een van beide hoofdargumenten wordt verdedigd. Het 
modell  vervult wat dit betreft een heuristische functie. Een element dat in con-
cretee gevallen vaak impliciet zal blijven, maar dat altijd is voorondersteld, is X is 

geengeen Z (het concrete geval valt niet onder de rechtsfeitomschrijving). Dit argu-
mentt is voorondersteld wanneer het standpunt dat de regel niet van toepassing 
iss direct wordt ondersteund met interpretatieve argumenten. Dit argument is 
tevenss als een gemeenschappelijk uitgangspunt voorondersteld wanneer iemand 
expliciett analoge toepassing afwijst. De structuren laten dus zien dat X is geen Z 

eenn centraal element is in de argumentatie, ook al blijf t het impliciet. 

Mett een reconstructie van de argumentatie in de verschillende dialogische 
situatiess wordt ook een kritisch doel nagestreefd. Doordat de analyse van a con-
trario-argumentatiee laat zien welke elementen in de verschillende toepassingen 
vann a contrario-argumentatie vereist en voorondersteld zijn, wordt de beoorde-
laarr in staat gesteld de juiste kritische vragen te stellen bij de verschillende ele-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatie. De kritische vragen kunnen 
wordenn afgeleid uit de mogelijke dialogische situaties. Wanneer in een concreet 
gevall  bijvoorbeeld alleen X is geen Z wordt beargumenteerd, dan is de vraag ge-
rechtvaardigdd of de protagonist van het standpunt dat de regel wel van toepas-
singg is, niet ook analoge toepassing heeft beargumenteerd. En wanneer in een 
concreett geval afwijzing van analoge toepassing wordt beargumenteerd, en X is 

geengeen Z daarbij wordt gepresenteerd als een gemeenschappelijk uitgangspunt, dan 
iss de vraag gerechtvaardigd of de protagonist van het standpunt dat de regel wel 
vann toepassing is, deze concessie inderdaad heeft gedaan. De kritische vragen 
zijnn dus vragen die bij de mogelijke structuren kunnen worden gesteld en die de 
toepasselijkheidd van de gebruikte argumentatiestructuur in de concrete dialo-
gischee situatie ter discussie stellen. 

Uiteraardd kunnen er ook kritische vragen worden gesteld naar de aanwezig-

heidheid van subargumentatie voor beide hoofdargumenten. In een serieuze overtui-
gingspogingg moeten de hoofdargumenten worden beargumenteerd op het mo-
mentt dat zij in twijfel worden getrokken. Dat ze in twijfel worden getrokken 
staatt vast: omdat a contrario-argumentatie een reactie vormt op de argumentatie 
vann degene die het tegengestelde standpunt motiveert, is de protagonist van dit 
standpuntt automatisch de antagonist van de a cotntrario-argumentatie. In mijn 
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reconstructiess is evenwel voorondersteld dat minimaal een van de hoofdargu-
mentenn is ondersteund: zonder subargumentatie waarmee het niet toepassen van 
dee regel wordt gemotiveerd bestaat a contrario-argumentatie niet. Uiteindelijk 
komm ik in deze paragraaf daarom uit op twee kritische vragen, die gerelateerd 
zijnn aan de structuren waarin slechts één van de hoofdargumenten wordt onder-
steund.. Deze vragen hebben betrekking hebben op de afwezigheid van het ar-
gumentt waarmee afwijzing van analoge toepassing wordt beargumenteerd en op 
hett voorondersteld zijn van X is geen Z als gemeenschappelijk uitgangspunt. De 
vragenn luiden: 

1.. (In de situatie waarin alleen X is geen Z wordt beargumenteerd:) heeft de 
protagonistt van het standpunt dat de regel wel van toepassing is zijn 
standpuntt niet op analoge toepasselijkheid gegrond? 

2.. (In de situatie waarin alleen Z moet niet worden uitgebreid met X wordt bear-
gumenteerd:)) is X is geeft Z een gemeenschappelijk uitgangspunt? 

5.4.22 Het a contrarie» toepassen van de rechtsgevolgbepaling 

Hett is niet alleen mogelijk om een discussie te voeren over het analoog dan wel 
aa contrario toepassen van de rechtsfeitomschrijving van een rechtsregel; deze 
discussiee kan ook worden gevoerd met betrekking tot de rechtsgevolgbepaling. 
Kloosterhuiss (1994) noemt daarvan als voorbeeld de zaak die draait om de in-
terpretatiee van het woordje 'aan' in de rechtsgevolgbepaling van artikel 56 Wet-
boekk van Strafvordering, waarin een bevoegdheid tot onderzoek aan het lichaam 
wordtt verleend aan de officier van justitie of de hulpofficier (HR 8 november 
1988,, NJ 1989, 667). Destijds luidde dit artikel (inmiddels is de formulering ge-
moderniseerd): : 

Indienn er tegen de verdachte ernstige bezwaren bestaan, dan kan de officier van 
justitiee of de hulpofficier voor wien de verdachte wordt geleid of zelf den ver-
dachtee heeft aangehouden, bepalen dat hij aan zijn lichaam of aan zijne kleding 
zall  worden onderzocht. 

Dee rechtsvraag die in deze zaak moest worden beantwoord, is of het rectaal 
touchee onder de betekenis van deze rechtsgevolgbepaling valt, dus onder onder-
zoekk 'aan' het lichaam. Een arts had het touche uitgevoerd bij een vliegtuig-
passagierr van wie werd vermoed dat hij drugskoerier was. Er werden inderdaad 
drugss aangetroffen in de anus van de verdachte. In de strafzaak tegen de ver-
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dachtee beriep de verdediging zich op het feit dat het touche onrechtmatig was, 
omdatt artikel 56 Sv een dergelijke handeling niet zou toestaan. Een rectaal tou-
chee is immers een onderzoek in het lichaam en niet aan het lichaam. 

Alss een rechtsvraag betrekking heeft op het analoog dan wel a contrario toe-
passenn van een rechtsgevolgbepaling, staat eigenlijk niet ter discussie of de 
rechtsregell  nu wel of niet van toepassing is op de concrete feiten, zoals bij een 
rechtsvraagg die betrekking heeft op het analoog dan wel a contrario toepassen 
vann een rechtsfeitomschrijving het geval is. Dat de regel van toepassing is, is 
voorondersteld,, want aan de rechtsfeitomschrijving van de regel is voldaan. Wat 
wéll  ter discussie staat, is de betekenis die de rechtsgevolgbepaling uit die rechtsre-
gell  voor het concrete geval heeft. In zo'n discussie is er altijd één partij die vindt 
datt aan de rechtsgevolgbepaling een betekenis kan worden toegekend die ruimer 
iss dan wat de expliciete formulering met zich meebrengt, terwijl een andere par-
tijj  deze betekenis bestrijdt. Ik zal hierna, wanneer ik spreek over de ruime inter-
pretatiee die een bepaalde partij wil geven aan het rechtsgevolg, over 'beoogd 
rechtsgevolg'' spreken. 

Wanneerr a contrario-argumentatie betrekking heeft op een discussie over de 
rechtsgevolgbepaling,, luidt het standpunt: Rechtsgevolg X kan niet intreden op grond 

vanvan rechtsregel R. Bij de verdediging van dit standpunt kunnen dezelfde argumen-
tatiestructurenn worden onderscheiden als bij a contrario-argumentatie die be-
trekkingg heeft op de rechtsfeitomschrijving. Uiteraard verschilt de precieze for-
muleringg van de elementen, maar wat overeenkomt is dat de argumentatie kan 
dienenn ter afwijzing van rechtstreekse toepasselijkheid, van analoge toepasselijk-
heidd en van beide. Evenals bij de structuren van de argumentatie ter verdediging 
vann het standpunt dat de rechtsregel niet van toepassing is op het concrete ge-
val,, is het centrale element in de argumentatie dat het beoogde gevolg niet expli-
ciett wordt genoemd in de rechtsgevolgbepaling van de rechtsregel. Dit centrale 
elementt luidt: X is geen Y, waarbij X staat voor het beoogde rechtsgevolg en Y 

voorr het in de regel omschreven rechtsgevolg. Dat X geen Y is, kan door de 
discussiantenn als een interpretatiekwestie worden opgevat, maar ook als een 
kwestiee die betrekking heeft op analoge uitbreiding. In het geval dat X is geen Y 

eenn interpretatiekwestie is, kan de interpretatie van Y worden ondersteund met 
eenn of meer subargumenten, zoals een beroep op relevante verschillen tussen 
hett beoogde rechtsgevolg en het in de regel geformuleerde rechtsgevolg, een 
beroepp op het feit dat de regel om redenen van rechtszekerheid restrictief ge-
ïnterpreteerdd moet worden of een beroep op het systematische argument. De 
structuurr ziet er dan als volgt uit: 
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1 1 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

t t 
1.1 1 
XX is geen Y 

! ! 
ï . i . i i 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.8: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin de afwijking van een ruime inter-

pretatiepretatie van de rechtsgevolgbepaling wordt beargumenteerd 

Datt X geen Y is, kan natuurlijk ook zijn voorondersteld. De discussie is dan het 

gevolgg van het feit dat een van de partijen een interpretatie aan het rechtsgevolg 

geeftt die door deze als een overschrijding wordt beschouwd van de semantische 

grenzenn van de rechtsgevolgbepaling. Deze partij laat de toepasselijke regel dan 

alss grondslag fungeren voor een rechtsgevolg dat anders luidt dan het rechtsge-

volgg dat wel expliciet in de regel is geformuleerd. In HR 21 juni 1985, NJ 1986, 

2599 vordert hypodieekkantoor Amfas nietigheid van de hypotheek- en transpor-

takte,, omdat de koper de hypotheeklasten niet betaalt en onvindbaar is. Amfas 

grondtt haar vordering op de artikelen 25 en 26 van de (inmiddels vervangen) 

Wett op het Notarisambt. In artikel 25 was bepaald dat degenen die in de akten 

wordenn genoemd bekend moeten zijn aan de notaris of zich bekend moeten 

hebbenn gemaakt.137 Deze regel gaf aan welke maatregelen de notaris in het on-

derhavigee geval had moeten nemen, maar kennelijk niet heeft genomen, nu 

blijk tt dat de koper een gefingeerde naam en woonplaats heeft opgegeven. In 

artikell  26 lid 3 stond dat de sanctie (het rechtsgevolg) op niet-naleving van het 

vorigee artikel een boete is van tien gulden: 'Bij overtreding van een of meer der 

bijj  dit en het vorige artikel vastgestelde bepalingen, zal de notaris voor elk der-

137.. Volgens de letterlijke tekst van het artikel moeten bij de bekendmaking twee getuigen 
aanwezigg zijn, en dat was in het onderhavige geval niet gebeurd. Het hof oordeelde daar-
overr echter — en dat is door de Hoge Raad niet weersproken - dat 'in de huidige tijd de 
notariss op aanmerkelijk grotere schaal wordt geconfronteerd met personen die niet aan 
hemm persoonlijk bekend zijn, en dat notarissen bij twijfel omtrent de identiteit deze aan de 
handd van paspoort, rijbewijs of andere documenten plegen te verifiëren en niet op de 
doorr de wetgever van 1842 in art. 25 voorgeschreven wijze'. 
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zelvee verbeuren eene boete van tien gulden (...)'  Nietigheid is hier niet als sanc-

tietie genoemd. Amfas stelt echter dat de sanctie op niet-naleving van artikel 25 

analoogg moet worden behandeld aan de nietigheidssancties die zijn gesteld op 

anderee overtredingen van vormvoorschriften door de notaris. 

Wanneerr X is geen Y i s voorondersteld, wordt het standpunt dat rechtsgevolg 

XX niet kan intreden op grond van rechtsregel R beargumenteerd met het hoofd-

argumentt dat Y niet moet worden uitgebreid met X. Di t hoofdargument kan 

vervolgenss worden beargumenteerd met een of meer subargumenten. De vol-

gendee structuur maakt dat inzichtelijk: 

1 1 
Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

t t 
// > 

1.1aa 1.1b 

XX is geen Y Y moet niet worden uitgebreid met X 

(gemeenschappelijk(gemeenschappelijk uitgangspunt) A 

l.lb.1 1 
Eenn of meer subargumenten 

FiguurFiguur 5.9: Reconstructie van a contrario-argumentatie waarin de afwijking van een analoge 
uitbreidinguitbreiding van de rechtsgevolgbepaling wordt beargumenteerd 

Uiteraardd kunnen beide hoofdargumenten - afwijzing van rechtstreekse toepas-

selijkheidd van het rechtsgevolg en afwijzing van analoge uitbreiding daarvan — 

ookk tegelijkertijd verdedigd worden. In de zaak die was aangespannen door het 

benadeeldee hypotheekkantoor ondersteunt de Hoge Raad zijn beslissing bij-

voorbeeldd met beide nevengeschikte argumenten, maar zonder dat expliciet aan 

tee geven (argument 1.1b blijf t impliciet): 

Anderss dan ter zake van de niet-inachtneming van een aantal andere in de Wet 

opp het Notarisambt voorkomende voorschriften, is deze sanctie niet in art. 25 

opgenomen.. Zij zou wegens de onzekerheden waartoe zij, mede voor derden, 

kann leiden, ook niet stroken met de aard van de - notariële - authentieke akte, 

zowell  als bewijsmiddel als in verband met haar functie in het kader van de 

vormvereistenn voor overdracht en bezwaring van registergoederen. 
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Mett het eerste argument, dat de sanctie niet in artikel 25 is opgenomen, wordt 
geïmpliceerdd dat X geen Y is (nietigheid is geen boete van tien gulden): argu-
mentt 1.1a. Met het tweede argument dat daarop volgt, het argument waarin op 
dee onwenselijke consequenties wordt gewezen van het koppelen van een derge-
lij kk rechtsgevolg aan de onderhavige rechts feiten, wordt beargumenteerd waar-
omm uitbreiding van het toepassingsbereik van Y niet aan de orde is: argument 
l . lb.1.. De Hoge Raad zegt niet expliciet dat hij met dit argument op uitbreiding 
vann het toepassingsbereik anticipeert. Argument 1.1b blijf t dus achterwege, maar 
ligtt wel impliciet aan de argumentatie ten grondslag. 

Nett als bij a contrario-argumentatie die betrekking heeft op de rechtsfeitom-
schrijving,, heeft de analyse van a contrario-argumentatie die betrekking heeft op 
dee rechtsgevolgbepaling zowel een heuristische als een kritische functie. Ook 
hierr is het voor een serieuze overtuigingspoging niet noodzakelijk het standpunt 
zowell  via argument 1.1a als via argument 1.1b te beargumenteren en hangt een 
keuzee voor een van beide of voor beide af van de dialogische context.138 

5.55 Analyse en beoordeling van subargumentatie 

Nett als bij de hoofdargumentatie, bevat de subargumentatie elementen die niet 
altijdd expliciet in het betoogde tot uiting komen, maar die wel in de argumenta-
tiestructuurr kunnen worden geëxpliciteerd. Het gaat dan om mogelijke anticipa-
tiess op kritiek of om vooronderstellingen die aan de argumentatie ten grondslag 
liggen.. In paragraaf 5.5.1 zal ik aangeven welke argumentatieve elementen ten 
grondslagg liggen aan een beroep op relevante verschillen dat is gebaseerd op het 
teleologischee argument en welke kritische vragen bij die elementen kunnen wor-
denn gesteld. In 5.5.2 doe ik hetzelfde voor het beroep op de redenen op grond 
waarvann bepaalde typen rechtsregels strikt geïnterpreteerd moeten worden en in 
5.5.33 voor een beroep op het systematische argument. 

5.5.11 Het beroep op relevante verschillen 

Inn de reconstructies die ik in de voorgaande paragrafen heb laten zien, dienen de 
subargumentenn ter ondersteuning van de hoofdargumenten op grond waarvan 
eenn regel niet wordt toegepast, namelijk ter ondersteuning van een interpretatie 
vann de regel of een kwalificatie van de feiten (X is geen Z) of ter ondersteuning 
vann het hoofdargument dat de regel niet analoog mag worden uitgebreid (Z moet 

138.. Voor de bijbehorende kritische vragen verwijs ik naar paragraaf 5.4.1. 
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nietniet worden uitgebreid met X). Uit de reconstructie die ik in deze paragraaf van het 
beroepp op relevante verschillen maak, blijkt dat deze subargumentatie deze drie 
functiess — kwalificatie, interpretatie en analoge uitbreiding - niet allemaal kan 
vervullen.. In paragraaf 2.5 leek het zo te zijn dat op grond van het teleologische 
argumentt altijd een beroep op verschillen kan worden gereconstrueerd. Met an-
deree woorden: wanneer het teleologische argument wordt gebruikt, kan dit altijd 
fungerenn als criterium voor een vergelijking tussen het concrete geval en de in 
dee regel genoemde klasse(n) van gevallen. In deze paragraaf zal blijken dat dit 
eenn onjuiste veronderstelling is. Een beroep op verschillen is alleen reconstru-
eerbaarr bij kwalificatie en bij analoge uitbreiding. Bij interpretatie wordt een be-
tekeniss gestipuleerd. Het beroep op het doel van de regel vervult dan niet de 
functiee van vergelijkingscriterium en een beroep op verschillen is er in zo'n ge-
vall  niet uit af te leiden. Een pragma-dialectische analyse maakt dit inzichtelijk. 

5.5.1.11 Kwalificatie en analoge uitbreiding 

Dee argumentatiestructuren die ik in deze paragraaf zal presenteren, zijn het re-
sultaatt van anticipaties op mogelijke twijfel. In tegenstelling tot de hoofdargumentatie 
heeftt de subargumentatie van a contrario-argumentatie geen inhoudelijke relatie 
mett de subargumentatie die door de tegenpartij is aangevoerd voor het stand-
puntt dat de regel wel van toepassing is. De subargumentatie vormt niet een re-
actiee in de zin dat het van de argumentatie van de opponent afhangt welke ar-
gumentatievee elementen op dit niveau noodzakelijk zijn. Ter verduidelijking: het 
beroepp op relevante verschillen hoeft helemaal niet een reactie te zijn op een 
beroepp op relevante overeenkomsten door de opponent, want ook als deze an-
deree argumentatie heeft aangevoerd, kan de protagonist van het standpunt dat 
dee regel niet van toepassing is een beroep op relevante verschillen doen. Er is 
duss geen relatie tussen de elementen die bij het beroep op relevante verschillen 
kunnenn worden gereconstrueerd, en de argumenten die de opponent naar voren 
heeftt gebracht. De ratio op grond waarvan ik een reconstructie maak van de 
elementenn die ten grondslag liggen aan het beroep op verschillen is dus een an-
dere,, namelijk dat moderne a contrario-argumentatie als een geslaagde overtui-
gingspogingg moet worden beschouwd. Op grond van deze ratio worden de ele-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatiestructuur van de subargumentatie 
geëxpliciteerdd als anticipaties op mogelijke twijfel aan de houdbaarheid van de 
anderee elementen. Het reconstructiemodel op subniveau is dus een anticipatie-
model. . 
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D ee structuur van een beroep op het doel van de regel waaruit een beroep op 

relevantee verschillen tussen concreet geval X en rechtsfeitomschrijving Z of 

rechtsgevolgbepalingg Y kan worden gereconstrueerd, heeft als hoofdargument: 

XX verschilt op relevante punten van Z/Y. Op zijn beurt fungeert dit hoofdargument 

uiteraardd weer als subargument in een uitgebreidere structuur, waarin het stand-

puntt dat de regel niet op het concrete geval moet worden toegepast of dat het 

beoogdee rechtsgevolg niet op grond van deze regel kan intreden, wordt onder-

steundd met een van de twee of beide nevengeschikte hoofdargumenten waarmee 

rechtstreeksee en analoge toepasselijkheid worden afgewezen. Het argument X 

verschiltverschilt op relevante punten van Z/Y kan dus zowel ter ondersteuning van X is geen 

Z/YZ/Y (1.1a) of ter ondersteuning van Z/Y moet niet worden uitgebreid met X (1.1b) 

dienen.. Het hoofdargument van het beroep op relevante verschillen moet daar-

omm als l . la .1 of als 1.1b.1 worden genummerd. 

Hett hoofdargument van het beroep op relevante verschillen, het argument 

waarinn is uitgedrukt dat die verschillen er zijn, wordt ondersteund door een ne-

venschikking,, waarbij in het eerste argument wordt beweerd dat met Z of Y een 

bepaaldd doel wordt nagestreefd en in het tweede argument dat het concrete ge-

vall  (of het beoogde rechtsgevolg) niet onder het bereik van dit doel valt.139 

Wanneerr deze nevenschikking ter discussie wordt gesteld, levert dat de volgende 

ondersteunendee subargumenten op. In de ondersteuning van het eerste argu-

mentt wordt gemotiveerd dat het genoemde doel ook daadwerkelijk het doel van 

dee regel is. In het geval van het subjectief teleologische argument moet een be-

roepp op de wetsgeschiedenis worden gedaan, en moet een schriftelijke bron 

wordenn aangevoerd waaruit kan worden afgeleid welke bedoeling de wetgever 

mett de regel had. In het geval van het objectief teleologische argument moet een 

beroepp worden gedaan op het functioneren van de regel in de huidige maat-

1399 Het is lastig om een geschikte algemene formulering voor dit argument te vinden. Soms 
wordtt er gezegd dat dit doel het concrete geval niet beschermt (bijvoorbeeld: het binnen-
dringenn in een woning die feitelijk in gebruik is wordt niet beschermd door het doel van 
artikell  138 Wetboek van Strafrecht, namelijk bescherming van de huisvrede); soms wordt 
err gezegd dat het concrete geval het doel niet schendt (bijvoorbeeld: het binnendringen in 
eenn woning feitelijk in gebruik schendt de huisvrede niet). Overigens blijkt in de rechts-
praktijkk dat het vergelijkingscriterium niet per se uit het doel van de regel hoeft te bestaan. 
Dee advocaat-generaal in de zaak van hypotheekkantoor Amfas tegen de notaris hanteert 
bijvoorbeeldd een ander criterium: 'De vergelijking die Amfas maakt met het niet nakomen 
vann andere wettelijke vormvoorschriften waarop in de Wet op het Notarisambt wel de 
sanctiee van nietigheid van de akte is gesteld, gaan naar mijn mening niet geheel op. Het in 
art.. 26 lid 3 genoemde verzuim om plaats, jaar, maand of dag te vermelden, is voor een 
ieder,, en met name voor de bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers zonder 
meerr in de akte te lezen, maar of de notaris de woorden "De comparanten zijn mij, nota-
ris,, bekend" al dan niet terecht heeft gebezigd, kan uit de akte zelf onmogelijk blijken.' 
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schappelijkee omstandigheden. Het tweede argument van de nevenschikking 

moett worden ondersteund met een argument waarin wordt aangegeven waarom 

hett concrete geval (of het beoogde rechtsgevolg) niet door dat doel wordt be-

schermd.. Schematisch kan deze argumentatie als volgt worden weergegeven: 

l . la/b.1 1 
XX verschilt op relevante punten van Z /Y 

l . la/b.1. la a 

Hett doel van regel R is D 
A A 

l . l a /b .1.. la.1 
Beroepp op de wetsgeschiedenis of 
opp de huidige maatschappelijke 

omstandigheden n 

l . la /b .1.. l b 
XX valt niet onder het bereik van D 

l . la /b .1.. lb.1 
Feitelijkee toetsing van X aan D 

FiguurFiguur 5.10: Reconstructie van het beroep op relevante verschillen ter verdediging van een 
ilificatieilificatie  van de feiten of een afwijking van analoge uitbreiding 

Dee kritische functie van deze reconstructie is gelegen in het ter discussie stellen 

vann de geëxpliciteerde elementen. Zo kan, nadat de gereconstrueerde argumen-

tatiestructuurr als heuristisch model is gebruikt om de ontbrekende elementen 

aann te vullen, de aanvaardbaarheid van deze elementen beoordeeld worden door 

elkk element in twijfel te trekken. Daarbij dienen de vragen naar de houdbaarheid 

vann de subargumenten als criterium voor het beoordelen van de aanvaardbaar-

heidd van de hoofdargumenten. Hoe dit in z'n werk gaat, zal ik laten zien aan de 

handd van de argumentatie van procureur-generaal Langemeijer in het al eerder 

behandeldee kraakarrest. Die argumentatie luidde als volgt: 

Hett is duidelijk dat er tussen het binnendringen in een huis waar een of meer 

bewonerss vertoeven en het binnendringen in een ten verkoop leegstaand huis 

groott verschil bestaat; de belangen die in het ene en die welke in het andere ge-

vall  worden geschaad zijn van zeer verschillende aard al kunnen ook de laatste 

aanzienlijkk zijn. Onder die omstandigheden zou het mij in strijd voorkomen 
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mett de voorzichtigheid die bij de uitlegging van strafbepalingen betracht be-

hoortt te worden om een bepaling waarbij kennelijk het belang van de bescher-

mingg van de huisvrede voorop heeft gestaan tevens van toepassing te achten bij 

dee bedreiging van een daarvan aanmerkelijk verschillend belang. (HR 2 februari 

1971,, NJ1971,385) 

Dezee argumentatie kan worden gereconstrueerd als subargumentatie voor de 

kwalificatiee van de feiten: 

1.1a a 
Eenn huis dat ruim vier maanden te voren door de laatste bewoner is verla-
tenn en door de eigenares te koop is aangeboden, kan niet gelden als een bij 
dezee in gebruik zijnde woning of lokaal (X is geen Z) 

A A 

l.la.1 1 

Hett is duidelijk dat er tussen het binnendringen in een huis waar een of meer 

bewonerss vertoeven en het binnendringen in een ten verkoop leegstaand huis 

groott verschil bestaat (X verschilt op relevante punten van Z) 

l . la . l . l b b 

[Inn casu betreft het een] daarvan 

aanmerkelijkk verschillend belang 

(het(het concrete geval valt niet onder het 

bereikbereik van dit doel) 

Hett beroep op relevante verschillen tussen het concrete geval — het binnendrin-

genn in een ten verkoop leegstaand huis — en het door de regel beoogde geval — 

hett binnendringen in een huis waarin een of meer bewoners vertoeven — wordt 

inn deze argumentatie slechts ondersteund met twee nevengeschikte argumenten 

waarinn enerzijds naar het doel van de regel wordt verwezen en anderzijds naar 

dee irrelevantie van het concrete geval voor het bereiken van dit doel. De onder-

steunendee argumenten bij deze nevenschikking, die in het reconstructiemodel 

zijnn geëxpliciteerd als anticipaties op kritiek, komen in het betoog van de procu-

reur-generaall  niet voor. Di t heeft echter niet automatisch tot gevolg dat deze 

,, . 
l. la.1.la a 

.... kennelijk [heeft] [bij deze be-

paling,, HJ] het belang van de 

beschermingg van de huisvrede 

vooropp (...) gestaan (doelregel) 
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argumentatiee ondeugdelijk is. Het achterwege blijven van ondersteunende ele-
mentenn levert pas ondeugdelijke argumentatie op wanneer de kritische vragen 
diee moeten worden gesteld bij de elementen die wel expliciet zijn, niet bevredi-
gendd kunnen worden beantwoord. De waarde van het reconstructiemodel is dat 
dee kritische vragen uit de daarin geëxpliciteerde elementen worden afgeleid. De 
vragenn die bij de hoofdargumenten horen zijn de vragen of het doel van de regel 
inderdaadd D is en of het concrete geval (of de beoogde rechtsgevolgbepaling) 
inderdaadd niet onder het bereik van dit doel valt. De in de argumentatiestructuur 
gereconstrueerdee subargumenten laten zien welke subvragen bij deze hoofdvra-
genn horen. Bij de vraag of D inderdaad het doel is, hoort de subvraag of het 
doell  is af te leiden uit de wetsgeschiedenis of uit de huidige maatschappelijke 
omstandigheden.. Bij de hoofdvraag of het concrete geval inderdaad niet onder 
hett bereik van dit doel valt, hoort een feitelijke toetsing van Xaan D. Samenvat-
tendd gelden de volgende kritische vragen voor de beoordeling van het beroep op 
relevantee verschillen dat op het doel van de regel is gebaseerd: 

Hoofdvraag:Hoofdvraag: Bestaan er inderdaad relevante verschillen tussen XenZ/Y? 
Subvragen:Subvragen: 1. Is D het doel van regel R? 

2.. Is D uit de wetsgeschiedenis of uit de huidige maatschappelij-
kee omstandigheden af te leiden? 

3.. Valt X niet onder het bereik van D? 

5.5.1.22 Interpretatie 

Inn een reconstructie van een beroep op het doel van de regel waarmee de inter-
pretatiee van een term uit de regel (uit de rechtsfeitomschrijving of uit de rechts-
gevolgbepaling)) wordt beargumenteerd, luidt het hoofdargument: Z is Z\ of Y is 

Y\.Y\. Met dit standpunt wordt een term gedefinieerd. In het kraakarrest bijvoor-
beeldd formuleert de Hoge Raad een interpretatief standpunt, waarin hij de bete-
keniss van de term 'in gebruik' stipuleert. De Hoge Raad oordeelt: 

datdat toch voormeld art. 138, voorzover op woningen betrekking hebbend, in het 
bijzonderr beoogt het huisrecht te beschermen, in verband waarmede te dezen 
aanzienn de woorden 'in gebruik' - anders dan het Hof heeft geoordeeld — 
slechtss kunnen worden verstaan als 'feitelijk als woning in gebruik'. 

Hoewell  dit oordeel op het teleologische argument is gebaseerd, kan hier geen 

beroepp op relevante verschillen worden gereconstrueerd. Dat komt doordat het 
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hierr om een positief geformuleerde bewering gaat: er wordt gesteld hoe iets 
moett zijn. Een beroep op verschillen kan deze positieve bewering niet onder-
steunen,, omdat de term 'verschillen' een negatie vooronderstelt, namelijk 'niet 
hetzelfdee zijn'. Daarom impliceert het beroep op verschillen dat in de uitspraak 
diee ermee wordt verdedigd ten minste twee gevallen tegenover elkaar worden 
gesteldd die niet hetzelfde zijn, zoals in de uitspraak X is geen Z/Y. Daarvan is in 
eenn interpretatief standpunt geen sprake. Deze constateringen concretiseren de 
inn paragraaf 2.2 aangehaalde uitspraak van Visser en Hage (1997:197), waarin 
wordtt gesteld dat bij interpretatie het vertrekpunt de betekenis van de term is en 
bijj  kwalificatie de feiten van het geval. 

Dee argumentatie gebaseerd op het doel van de regel moet dus anders wor-
denn gereconstrueerd wanneer deze ter ondersteuning van een interpretatief 
(sub)) standpunt dient dan wanneer deze ter ondersteuning van een kwalificatie 
vann de feiten of van een analoge uitbreiding van de regel dient. De bewering 
waarinn de interpretatie wordt gestipuleerd, vormt het eerste argument van een 
nevenschikking.. In het tweede argument van deze nevenschikking wordt gesteld 
datt X niet overeenkomt met Zi/Yi . Beide argumenten kunnen ter discussie 
wordenn gesteld en dat levert onderschikkende argumentatie op. Het eerste deel 
vann de nevenschikking moet worden ondersteund met het beroep op het doel 
vann de regel. Dat argument moet op zijn beurt worden ondersteund met een 
beroepp op de wetsgeschiedenis of op de functie van de regel in de huidige maat-
schappelijkee omstandigheden. Het tweede deel van de nevenschikking wordt 
beargumenteerdd met een feitelijke toetsing van het concrete geval of het beoog-
dee rechtsgevolg aan de gestipuleerde betekenis. Uit het reconstructiemodel van 
dezee argumentatie (figuur 5.11 op de volgende pagina) blijkt dat deze sub-
argumentatiee veel op de argumentatie bij het beroep op relevante verschillen 
lijkt .. Ter ilustratie van het reconstructiemodel wordt de uitspraak van de Hoge 
Raadd in het kraakarrest weergegeven in termen van dit model (volgende pagina 
onderr figuur 5.11). Niet alle elementen die in het reconstructiemodel voorko-
men,, komen ook in de uitspraak van de Hoge Raad voor: de ondersteunende 
argumentenn 1.1a.la. 1.1 en l.la.lb.1 ontbreken. Het nevengeschikte argument 
l . la. lbb komt wel expliciet voor, dat luidt namelijk '(...) dat derhalve het Hof, 
uitgaandee van een met de wet strijdige en met de telastelegging onverenigbare 
betekeniss der woorden "in gebruik", iets anders heeft bewezen verklaard dan 
aann req. is telastegelegd (...)'. 
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1.1a a 

XX is geen Z /Y 
A A 

l . la. la a 
Z / Y i s Z l / Y l l 

t t 
l . la.la.1 1 
Hett doel van regel R is D 

I I 

l . la . lb b 

XX is geen Z l /Y l 
A A 

l. la. lb.1 1 

Feitelijkee toetsing van X aan Z l /Y l 

l.la.la.1.1 1 

Beroepp op de wetsgeschie-

deniss of op de huidige maat-

schappelijkee omstandigheden 

urur 5.11: Reconstructie van teleologische argumentatie ter 
vanvan een term uit de regel 

vanvan een interpretatie 

Figuurr 5.11 toegepast op de uitspraak van de Hoge Raad in het kraakarrest: 

1.1a a 

XX is geen Z 

! ! 

l . la. la a 

.... de woorden 'in gebruik' [kun-

nen]]  slechts (...) worden verstaan 

alss 'feitelijk als woning in gebruik' 

(Z(Z is Z1) 

l . la.la.1 1 

.... art. 138 (...) [beoogt] in het bij-

zonderr (...) het huisrecht te be-

schermenn (het doel van regel K is D) 

l . la . lb b 

[Di tt is een] met de telasteleg-

gingg onverenigbare betekenis 

derr woorden (X is geen Z1) 
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Nett als bij de reconstructie van de argumentatie van procureur-generaal Lange-
meijerr in hetzelfde arrest betekent onvolledige argumentatie niet automatisch 
datt deze ondeugdelijk is. Ook hier kan de beoordelaar de kritische vragen die 
hett reconstructiemodel genereert gebruiken om de argumentatie kritisch te toet-
sen,, door zich af te vragen of het doel waarop een beroep wordt gedaan inder-
daadd wel het doel van de regel is en of het concrete geval/de beoogde rechtsge-
volgbepalingg inderdaad niet tot het bereik van dit doel behoren. 

Kortom,, zowel aan het beroep op het teleologische argument waaruit wel en het 
beroepp op dit argument waaruit geen relevante verschillen kunnen worden gere-
construeerd,, ligt een bepaalde argumentatiestructuur ten grondslag. Explicitering 
vann de elementen die deel uitmaken van deze structuur dient zowel heuristische 
alss kritische doeleinden. Daarnaast blijkt een pragma-dialectische reconstructie 
inzichtt te verschaffen in het onderscheid tussen interpretatie en kwalificatie, al-
thanss wat het beroep op het teleologische argument betreft. In de literatuur 
wordtt vaak vastgesteld dat interpretatie en classificatie veelal lastig van elkaar te 
onderscheidenn zijn wanneer een beroep op interpretatieve argumenten wordt 
gedaan.1400 Visser en Hage (1997:197) spreken van 'communicerende vaten'. 
Volgenss hen bestaat het onderscheid uit 'het vertrekpunt' - de regel of de feiten. 
Aann de hand van de hier gemaakte reconstructies kan een dergelijke uitspraak 
wordenn geconcretiseerd. Qua rechtvaardiging bestaat er eigenlijk weinig verschil 
tussenn de argumentatie van de procureur-generaal en die van de Hoge Raad: in 
beidee gevallen gaat het erom dat het concrete geval niet onder het bereik van het 
doell  van de regel valt. Het belangrijkste verschil betreft de formulering van het 
hoofdargumentt — deze kan mijns inziens worden opgevat als het vertrekpunt 
(vann de argumentatie). 

5.5.22 Het beroep op redenen voor strikte regeltoepassing 

Redenenn voor een strikte regeltoepassing zijn het analogieverbod in het straf-
recht,, andere rechtszekerheidsbeginselen op grond waarvan procedurele regels 
enn tijdsbepalingen niet analoog toegepast mogen worden, de 'regel' dat een regel 
diee een uitzondering vormt op een andere regel strikt geïnterpreteerd moeten 
wordenn en de 'regel' dat regels die een limitatieve opsomming bevatten strikt 
geïnterpreteerdd moeten worden. Deze redenen kunnen twee functies vervullen 
inn de argumentatie voor het standpunt dat een bepaalde rechtsregel niet van 

140.. Zie bijvoorbeeld MacCormick (1978:93) en het commentaar hierop van Kloosterhuis 
2002:137-138. . 



138 8 HoofdstukHoofdstuk 5 

toepassingg is op een geval dat niet expliciet in de regel is genoemd. De eerste 

functiee is die van een versterking van andere argumentatie die voor dat stand-

puntt naar voren wordt gebracht.141 Het beroep op een van de hiervoor ge-

noemdee redenen fungeert dan als een extra overweging - een nevengeschikt 

argumentt — om Z/Y restrictief op te vatten, waardoor X n i et kan worden geacht 

tott de betekenis van Z/Y te behoren of waardoor Z/Y niet analoog kan worden 

uitgebreidd met X . Van het eerste (X is geen Z/Y) is bijvoorbeeld sprake in de 

overwegingg van de procureur-generaal in het kraakarrest, wanneer deze zegt dat 

hett toepassen van art. 138 Wetboek van Strafrecht op de in casu gekraakte wo-

ningg hem 'in strijd [zou] voorkomen met de voorzichtigheid die bij de uidegging 

vann strafbepalingen betracht behoort te worden'. Van het tweede is sprake in 

eenn vonnis van de Rechtbank Roermond (Rb. Roermond 18 juni 1987, NJ 1988, 

551).. In dit vonnis speelt een beroep op het limitatieve karakter van (het oude) 

artikell  1624 BW, dat bepaalt wat een bedrijfsruimte is, een rol in de voorzichtige 

houdingg van de rechter ten aanzien van analoge toepassing van dit artikel. In 

dezee zaak gaat het om de vraag of een bepaalde seksclub in Well kan worden 

aangemerktt als een bedrijfsruimte in de zin van artikel 1624. De rechtbank be-

sluitt eerst op grond van een kwalificatie van de feiten dat X g e en Z is: 

Naarr de letter beschouwd kan de hiervoor beschreven bedrijvigheid niet wor-

denn geschaard onder een der categorieën in art. 1624 BW genoemd, immers i.e. 

iss er noch sprake van een kleinhandelsbedrij f noch van een ambachtsbedrij f, 

zoalss dat de wetgever bij de totstandkoming van de wet voor ogen heeft ge-

staan.. Evenmin kan worden volgehouden dat in het onderhavige pand het ho-

tel-,, café of restaurantbedrijf wordt uitgeoefend, nu — naar vaststaat — het ver-

strekkenn van spijs en drank of onderdak geen overheersend element vormen in 

hett door Van der Bussche in dat pand geboden dienstenpakket. 

Vervolgenss beoordeelt ze of de regel analoog kan worden toegepast en zal ze 

uiteindelijkk op grond van een teleologische interpretatie van artikel 1624 tot een 

negatieff  besluit hierover komen. Daarbij speelt een rol dat de opsomming in 

artikell  1624 limitatief van aard is: 'De Rb. is van oordeel dat, nu aan de bewoor-

dingenn van art. 1624 BW een zeker limitatief karakter moet worden toegeschre-

141.. Overigens kunnen de redenen om een regel strikt toe te passen ook fungeren als concessie 
inn een argumentatie die verder gericht is op het verdedigen van het standpunt dat de regel 
wéll  van toepassing is. In zo'n geval geeft degene die de regel interpreteert met de conces-
siee aan dat hij bij de interpretatie van de regel de nodige voorzichtigheid in acht neemt, 
maarr dat er doorslaggevende redenen zijn om de regel in casu toch ruim toe te passen. 
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ven,, ter zake terughoudendheid is geboden'. De uitspraak van de rechtbank kan 

alss volgt in een argumentatiestructuur worden weergegeven: 

1 1 
Artikell  1624 BW is niet van toepassing op de seksclub in Well 

(Rechtsregel(Rechtsregel R is niet van toepassing op X) 

~> > 
1.1a a 
Naarr de letter beschouwd kan de 
hiervoorr beschreven bedrijvigheid 
niett worden geschaard onder een 
derr categorieën in art. 1624 BW 
genoemdd (X is geen Z) 

1.1b b 

[Err mag niet] bij die in de wet gere-

geldee gevallen aansluiting (...) wor-

denn gezocht 

(Z(Z moet niet worden uitgebreid met X) 

l.la.1 1 

i.e.. is er noch sprake van 

eenn kleinhandelsbedrij f 

nochh van een ambachtsbe-

drijj  f, zoals dat de wetgever 

bijj  de totstandkoming van 

dee wet voor ogen heeft 

gestaan.. Evenmin kan wor-

denn volgehouden dat in het 

onderhavigee pand het ho-

tel-,, café of restaurantbe-

drijff  wordt uitgeoefend 

[... .enzovoort, HJ] 

(kwalificatie(kwalificatie feiten) 

( l . lb. l a a 

Dee seksclub verschDt op 

relevantee punten van de 

categoriee bedrijven als 

omschrevenn in art. 1624) 

(beroep(beroep op relevante verschil-

len) len) 

l . lb.la.1 1 

Dee wetgever wilde de 

regelingg beperken tot 

bedrijvenn die plaatsge-

bondenn zijn 

l . lb . l b b 

Bijj  analoge toe-

passingg van dit 

artikell  is terug-

houdendheid d 

gebodenn (beroep 

opop strikte regeltoe-

passing) passing) 

t t 
l . lb. lb.1 1 

Hett artikel heeft 

eenn zeker limita-

tieftief karakter 

Naastt de versterkende functie die de redenen voor strikte regeltoepassing kun-

nenn vervullen, dus als nevengeschikt argument bij een ander argument, kan een 

dergelijkk argument ook als een impliciet argument fungeren bij een beroep op 

hett taalkundige (ofwel grammaticale) argument in de betekenis van 'het concrete 

gevall  wordt niet genoemd, dus valt het niet onder de regel'. In de hoofdstukken 
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22 en 3 is een dergelijk gebruik van het taalkundige argument besproken als het 

legistischee e silentio-argument, waaraan het verzwegen argument ten grondslag 

ligtt dat de wet(gever) opzettelijk over het concrete geval heeft gezwegen. In pa-

ragraaff  3.7.2 is evenwel ter sprake gekomen dat aan de uiterlijke verschijnings-

vormm van e silentio-argumentatie ook een ander impliciet argument ten grond-

slagg kan liggen, namelijk het argument dat de regel in kwestie een strikte inter-

pretatiee vereist. Ik heb dergelijke argumentatie als 'moderne' e silentio-

argumentatiee aangeduid. 

I nn HR 19 april 1974, NJ 1975, 237 beslist de Hoge Raad op grond van de 

woordenn van de regel dat een overeenkomst tussen een man en een vrouw 

waarbijj  de vrouw afziet van alimentatie tijdens de echtscheidingsprocedure, nie-

tigg is.142 Hij baseert deze beslissing op art. 1:400 lid 2 BW, dat bepaalt dat een 

overeenkomstt waarin wordt afgezien van levensonderhoud, nietig is. De alimen-

tatieplichtigee man had een beroep gedaan op artikel 1:158 BW, dat bepaalt dat 

voorr de periode voor of na de echtscheidingsprocedure de echtgenoten een over-

eenkomstt kunnen sluiten waarbij wordt afgezien van alimentatie. De Hoge Raad 

vindtt dat deze regel niet van toepassing is, omdat het hier om een overeenkomst 

gaatt die voor de periode tijdens het echtscheidingsgeding geldt. Het concrete ge-

vall  — de gemaakte overeenkomst - voldoet dus niet aan de feitelijke voorwaar-

denn van de regel en daarom past hij deze niet toe: 

(...)) dat echter (...) een dergelijke overeenkomst ingevolge art. 400, lid 2, boek 

11 BW nietig is; dat weliswaar op deze bepaling een uitzondering wordt gemaakt 

doorr art. 158 volgens hetwelk de echtgenoten voor of na het vonnis kunnen 

bepalenn of de een tegenover de ander na de echtscheiding tot een uitkering tot 

dienss levensonderhoud zal zijn gehouden, doch de overeenkomst waarop ver-

zoekerr zich beroept niet betreft een uitkering tot levensonderhoud na de echt-

scheiding,, doch betrekking heeft op de financiële verhouding van pp. tijdens 

hett echtscheidingsgeding; dat het middel derhalve faalt (...). 

Vanwegee het feit dat artikel 1:158 BW een uitzondering regelt op een andere 

regel,, zou aan deze argumentatie heel goed een impliciet argument ten grondslag 

kunnenn liggen waarin een beroep wordt gedaan op een strikte interpretatie van 

dee regel.143 De argumentatie lijk t ook door de annotator zo te worden opgevat. 

Volgenss deze heeft de Hoge Raad met de uitspraak uitdrukkelijk de grenzen 

gesignaleerdd tussen de artikelen 1:400 lid 2 en 1:158 BW door dit laatste artikel 

142.. Snijders (1978:52) noemt dit arrest bij zijn bespreking van systematische argumenten. 
143.. Artikel 1:158 BW zou misschien ook wel als een tijdsbepaling kunnen worden beschouwd 

(ookk een reden voor strikte regeltoepassing). 
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alss een uitzonderingsregel te beschouwen, een lex specialis, ten opzichte van het 

eerste.. Wanneer deze vooronderstell ingen worden geëxpliciteerd, ziet de argu-

mentatiestructuurr er als volgt uit (de impliciete onderdelen staan tussen haakjes): 

1 1 

Artikell  1:158 BW is niet van toepassing op overeenkomsten tijdens het 

echtscheidingsgeding g 

(Rechtsregel(Rechtsregel R Is niet van toepassing op X) 

t t 
rr > 

1.1aa (1.1b 
Eenn overeenkomst tijdens het Z moet niet worden uitgebreid met X) 

echtscheidingsgedingg is geen 
overeenkomstt voor of na het 
echtscheidingsgedingg (1.1 b. 1 
(X(X is geen Z) Artikel 1:158 BW vormt een uit-

zonderingg op een hoofdregel) 
(Reden(Reden voor strikte regeltoepassing) 

FiguurFiguur 5.12: Reconstructie van 'moderne' e silentio-argumentatie 

Hett beroep op een van de redenen om een regel strikt toe te passen is in mo-

dernee e silentio-argumentatie een ondergeschikt argument bij de afwijzing van 

analogee toepasselijkheid van de regel (van Z of Y), dus bij argument 1.1b. Ar-

gumentt 1.1b en l . lb .1 vormen een anticipatie op de mogelijke kritiek dat als het 

concretee geval/de beoogde rechtsgevolgbepaling niet in de regel is genoemd, dat 

nogg niet wil zeggen dat de regel niet kan worden toegepast, omdat deze analoog 

kann worden uitgebreid. 

Vanwegee de verschillende functies van de redenen op grond waarvan bepaalde 

typenn regels een strikte toepassing vereisen, is het moeilijk om beoordelings-

criteriaa voor deze argumentatie te formuleren. Een groter obstakel voor de be-

oordelingg vormt evenwel de onduidelijkheid in de rechtstheorie over de door-

slaggevendheidd van deze redenen. In paragraaf 4.4.1 heb ik besproken hoe in de 

literatuurr kanttekeningen worden geplaatst bij opmerkingen als zouden regels 

waarbijj  de rechtszekerheid een zware rol speelt, regels die uitzonderingen vor-

menn op andere regels of regels die een limitatieve opsomming bevatten, nooit 

analoogg mogen worden toegepast. Afgezien van het analogieverbod in het straf-

rechtt vormt geen van deze redenen eigenlijk een absoluut analogieverbod. In de 
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rechtspraktijkk blijk t het moderne e silentio-argument in sommige gevallen te 

wordenn aanvaard en in andere gevallen niet. Er is nader onderzoek nodig om na 

tee gaan welke factoren daarbij een rol spelen.144 De kritische vragen die ik bij 

dezee argumentatie stel, vormen dan ook slechts een aanzet tot een beoordelings-

instrumentarium.. De kritische vragen zijn: 

1.. (In de situatie waarin de reden voor strikte interpretatie een nevengeschikt, ver-

sterkendd argument vormt in de argumentatie:) geeft het type regel inderdaad 

aanleidingg tot voorzichtigheid bij het interpreteren? 

2.. (In de situatie waarin de argumentatie bestaat uit e silentio-argumentatie:) 

-- geeft het type regel aanleiding om deze strikt te interpreteren? 

-- als het type regel aanleiding geeft om deze strikt te interpreteren, is deze reden 

tott strikte interpretatie dan zo dwingend dat verdere argumentatie overbodig 

is? ? 

5-5.33 H e t beroep o p het systematische argument 

Inn hoofdstuk 3 is besproken dat systematische a contrario-argumentatie uit een 

soortt analogie-argumentatie bestaat, maar dan met een tegengesteld resultaat. 

Dee analogie die met systematische a contrario-argumentatie wordt gemaakt, be-

staatt uit een vergelijking van de onderhavige regel met een andere wettelijke re-

gel,, die een materie regelt die in een bepaald opzicht vergelijkbaar is. De verge-

lijkin gg is er echter niet op gericht overeenkomsten tussen beide regels aan het 

lichtt te brengen, maar richt zich juist op de verschillen. De regels worden met 

elkaarr gecontrasteerd op het punt van de formulering. Met systematische a con-

trario-argumentatiee wordt namelijk beargumenteerd dat de regel waarmee wordt 

vergelekenn specifieker, uitgebreider of gedetailleerder is geformuleerd dan de 

regell  waarvan de toepassing ter discussie staat. De conclusie die uit de vergelij-

kingg wordt getrokken, is dat de onderhavige regel niet net zo specifiek, uitge-

breidd of gedetailleerd mag worden geïnterpreteerd als de regel waarmee deze 

vergelekenn wordt. 

144.. Onderzocht zou moeten worden wat de argumentatieve waarde van elk van de genoemde 
redenenn tot strikte interpretatie is en welke andere factoren een rol spelen, zoals het on-
derwerpp waarop de regel betrekking heeft. Vranken (1995:148 e.v.) noemt dergelijke fac-
toren,, die volgens hem van invloed zijn op de motiveringsplicht: de aard van het recht, 
hett rechtsgebied, de procesrechtelijke context, de stand van de discussie. 
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Eenn voorbeeld van een zaak waarin een interpretatie van een rechtsgevolg-
bepalingg wordt beargumenteerd met een beroep op het systematische argument 
iss HR 16 juni 1995, NJ 1995, 581. Deze zaak gaat over de interpretatie van arti-
kell  270 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van de Nederlandse 
Antillen.. Dit artikel luidt dat hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffi e 
vann het Gerecht in Eerste Aanleg. De Hoge Raad moet in deze zaak de vraag 
beantwoordenn wat precies met 'Gerecht in Eerste Aanleg' is bedoeld. Omsluit 
ditt Gerecht de gerechten van alle eilanden van de Nederlandse Antillen, zoals de 
eisendee partij meent, die daarom beroep op Curacao had ingesteld van een von-
niss dat op St. Maarten was gewezen? Of bestaat dit Gerecht alleen uit het ge-
rechtt waar de procedure is gestart, zoals het Hof van Curacao meent, dat de 
appellantenn daarom niet-ontvankelijk had verklaard voor de behandeling van dit 
hogerr beroep? 

Dee eisers in cassatie, die stellen dat het Hof van Curacao hen ten onrechte 
niet-ontvankelijkk heeft verklaard, verdedigen hun standpunt — waarin wordt 
vastgesteldd dat onder de frase 'Gerecht in Eerste Aanleg' in de rechtsgevolg-
bepalingg van artikel 270 RvNA de gerechten van alle eilanden van de Neder-
landsee Antillen moeten worden verstaan — met een beroep op het systeem van 
dee wet. Zij doen dat door deze regel met een andere regel uit het RvNA te con-
trasteren,, namelijk artikel 286a. Dit artikel regelt een soortgelijke materie: het 
hogerr beroep van beschikkingen 'buiten eigenlijk rechtsgeding'. In dit artikel 
wordtt wél expliciet gezegd dat hoger beroep moet worden ingesteld bij de griffi e 
vann het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland waar de beschikking is gegeven. Daaruit 
concluderenn de eisers a contrario dat deze specificatie in het minder specifieke 
artikell  270 niet geldt: 

I.t.t.. het bepaalde in art. 270 lid 1 Rv., alwaar slechts gesproken wordt van 'ter 
griffi ee van het Gerecht in Eerste Aanleg' - zonder specifieke zittingsplaats! - is 
voorr hoger beroep van beschikkingen buiten eigenlijk rechtsgeding in art. 286a 
expliciett bepaald dat dit beroep moet worden ingediend 'ter griffie in eerste 
aanlegg op het eiland waar de beschikking is gegeven', hetgeen een duidelijke 
aanwijzingg vormt voor de juistheid van voorgaand betoog.145 

Systematischee a contrario-argumentatie is in hoofdstuk 3 gekarakteriseerd als 
eenn uitbreiding van het legistische e silentio-argument. In de vorige paragraaf 
kwamm e silentio-argumentatie, die uit een letterlijke toepassing van de regel be-

145.. Anders dan gewoonlijk het geval is, maakt de a contrario-interpretatie de betekenis van de 
regell  in dit geval ruimer in plaats van strikter. 
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staatt (althans vanuit het oogpunt van degene die het argument gebruikt), ook al 
terr sprake. Systematische a contrario-argumentatie vormt een uitbreiding van dit 
ee silentio-argument, doordat hierin de vooronderstelling van het opzettelijke 
zwijgenn van de wetgever over het concrete geval niet slechts op de vooronder-
stellingg van een volledige wet is gebaseerd, maar wordt beargumenteerd met een 
beroepp op het systeem van de wet. Dit systematische argument bestaat uit een 
vergelijkingg met een andere regel in de wet die specifieker of uitgebreider is. 

Hett onderdeel van de argumentatie waarin wordt gesteld dat de wetgever 
opzettelijkk heeft gezwegen over dat wat hij niet expliciet genoemd heeft, blijf t in 
dee praktijk meestal impliciet.146 Meestal bestaat een beroep op het systematische 
argumentt slechts uit de constatering dat het specifiekere geval 'hier niet en daar 
wel'' wordt genoemd, zoals in bovengenoemd citaat in de Antillen-zaak. Het be-
roepp op het opzettelijke zwijgen van de wetgever is bij een beroep op het syste-
matischee argument evenwel een noodzakelijke vooronderstelling. De recon-
structiee die ik in deze paragraaf van systemadsche a contrario-argumentatie 
maak,, heeft tot doel deze en andere vooronderstellingen te expliciteren die zijn 
geïmpliceerdd door een beroep op het systematische argument. Het begrip 'sys-
tematischee a contrario-argumentatie' heeft daarom een breder bereik dan 'sys-
tematischh argument'. Het heeft betrekking op de gehele constellatie van argu-
mentenn die deel uitmaken van de argumentatiestructuur waarin de vooronder-
stellingenn zijn geëxpliciteerd. Het begrip 'systematisch argument' heeft betrek-
kingg op de vergelijking tussen de twee regels ('X wordt hier niet, maar daar wel 
genoemd'). . 

Hett vertrekpunt van systematische a contrario-argumentatie is dat gedeelte 
vann het systematische argument waarmee wordt gezegd dat de onderhavige regel 
hett concrete geval of het beoogde rechtsgevolg niet noemt. Dit is het argument 
XX is geen Z of X is geen Y, waarmee met X naar het concrete geval wordt verwe-
zen,, met Z naar de rechtsfeitomschrijving en met Y naar de rechtsgevolgbepa-
ling.. Dit is het eerste nevengeschikte argument waarmee het standpunt dat de 
regell  niet van toepassing is wordt verdedigd. Dit argument vormt een noodzake-

146.. Een uitzondering is het tweede cassatiemiddel in HR 28 april 1989, NJ 1989, 800, waarin 
wéll  een expliciete verwijzing naar de wil van de wetgever wordt gemaakt: 'Op grond van 
ardkell  1623i BW heeft de kantonrechter niet de bevoegdheid om tegelijk met afwijzing 
vann het verzoek de ontruiming te gelasten. De wet geeft in art. 1623i BW met zoveel 
woordenn de mogelijkheid niet aan de Ktr. [Kantonrechter, HJ]. Integendeel, juist door de 
tekstverschillenn met bijv. art. 1623d 3e lid BW moet de wetgever geacht worden dit zo te 
willen'.. Zie ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in EHRM 28 augustus 
1986,, NJ 1987, 943, dat zegt dat het niet-genoemde geval niet abusievelijk uit de regel is 
weggelaten:: 'This is not therefore a chance omission'. 
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lij kk onderdeel in de argumentatie, omdat de discussie altijd gaat over een door de 
opponentt beoogd betekenisbereik van de rechtsfeitomschrijving of de rechtsge-
volgbepalingg dat niet expliciet is genoemd in de regel die ter discussie staat. 

Hett tweede nevengeschikte hoofdargument bestaat uit de vooronderstelling 
datt de wetgever het concrete geval opzettelijk uit de ter discussie staande regel 
heeftt weggelaten. Dit onderdeel van de argumentatie, waarin een beroep wordt 
gedaann op het opzettelijke zwijgen van de wetgever over X in deze regel, is een 
nevengeschiktt argument bij X is geen Z/Y. Het gaat om een complementair ne-
vengeschiktt argument, omdat het anticipeert op een tegenargument dat kan 
wordenn verwacht bij een beroep op de letterlijke tekst van de regel, namelijk dat 
dee wetgever het niet expliciet genoemde geval misschien over het hoofd heeft 
gezienn of is vergeten te noemen, terwijl het redelijk zou kunnen zijn om het toch 
tott het toepassingsbereik van de regel te rekenen. 

Hett beroep op het opzettelijke zwijgen van de wetgever over het concrete 
gevall  wordt ondersteund met een andere vooronderstelling die aan het beroep 
opp het systematische argument ten grondslag ligt. Dit is het argument dat de 
wetgeverr het concrete geval of het beoogde rechtsgevolg heeft voorden. Dit ar-
gumentt vormt de verbindende schakel tussen het opzettelijke zwijgen en de 
verwijzingg naar de andere, uitgebreidere of specifiekere regel. De wetgever heeft 
opzettelijkk gezwegen, want hij wist dat hij het ook anders had kunnen formule-
ren,, want dat blijkt uit de specifiekere regel. Voorzienbaarheid wil dus zeggen: de 
wetgeverr was op de hoogte van het feit dat er ook een specifiekere formulering 
mogelijkk was. Het systematische argument laat zien dat de wetgever op een an-
deree plek in de wet voor een soortgelijke formuleringskeuze heeft gestaan, en 
daarr tot een andere beslissing is gekomen. Daarom kan geconcludeerd worden 
datt hij in het onderhavige geval expres niet voor de specifiekere formulering 
heeftt gekozen. 

Aann systematische a contrario-argumentatie liggen dus twee noodzakelijke 
vooronderstellingenn ten grondslag: die van het opzettelijke zwijgen van de wet-
geverr over het concrete geval en die van de voorzienbaarheid van dit geval door 
dee wetgever. De argumentatiestructuur waarin deze vooronderstellingen zijn 
geëxpliciteerd,, ziet er als volgt uit, zowel voor een discussie over een a contra-
rio-interpretatiee van de rechtsfeitomschrijving als over een a contrario-
interpretatiee van de rechtsgevolgbepaling: 
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Rechtsregell  R is niet van toepassing op X / 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

1.1a a 

XX is geen Z /Y 

1.1b b 
Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over X 

l.lb.1 1 
Dee wetgever heeft X voorzien 

l.lb.1.1 1 
Inn rechtsregel P is X wel genoemd 

FiguurFiguur 5.13: Reconstructie van systematische a contrario-argutnentatie 

Terr illustratie geef ik — waar mogelijk — de corresponderende uitspraken uit de 

Antillen-zaakk weer in dit model (de onderdelen die impliciet zijn gebleven staan 

tussenn haakjes). In deze zaak heeft de discussie betrekking op de interpretatie 

vann de rechtsgevolgbepaling: 

(...)) daaruit [uit art. 270 RvNa. lid 1, HJ] valt (...) [niet] op te maken dat hoger 

beroepp (...) dient te worden ingesteld ter griffi e van de zittingsplaats van het 

Gerechtt waar het vonnis waartegen beroep werd gewezen 

(Rechtsgevolg(Rechtsgevolg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R) 

} } 
1.1a a 

(...)) in art. 270 lid 1 RvNa. 

(...)) [wordt] slechts gespro-

kenn van 'ter griffi e van het 

Gerechtt in eerste aanleg' — 

zonderr specifieke zittings-

plaats!!  (X is geen Y) 

(1.1b b 

Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over 

dee specificering 'zittingsplaats van het Gerecht 

waarr het vonnis waartegen beroep werd gewe-

zen")) (De wetgever heeft opzettelijk gezwegen overX) 
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(l. lb.11 I 

Dee specificering 'zittingsplaats van het Gerecht waar 
hett vonnis waartegen beroep werd gewezen' was voor-
zienbaar)) (De wetgever heeft X voorden) 

A A 

l.lb.1.1 1 

(...)) voor hoger beroep van beschikkingen buiten 

eigenlijkk rechtsgeding [is] in art. 286a expliciet bepaald 

datt dit beroep moet worden ingediend 'ter griffi e in 

eerstee aanleg op het eiland waar de beschikking is ge-

geven'' (In rechtsregel P is X wel genoemd) 

Hett in figuur 5.13 gepresenteerde reconstructiemodel geeft weer hoe de argu-

mentatiee er uitziet wanneer rechtstreekse toepasselijkheid van de regel (interpreta-

tietie van de rechtsfeitomschrijving of rechtsgevolgbepaling) wordt afgewezen. 

Wanneerr het systematische argument wordt aangevoerd ter ondersteuning van 

analogeanaloge uitbreiding van de rechtsfeitomschrijving of van het rechtsgevolg, zit de 

argumentatiee op hoofdniveau iets ingewikkelder in elkaar. Aan het argument 

waarinn een beroep wordt gedaan op het opzettelijke zwijgen van de wetgever 

gaatt dan het argument vooraf waarin analoge toepassing wordt afgewezen. Het 

beroepp op het opzettelijke zwijgen vormt in dat geval de directe ondersteuning 

vann dit argument: 

1 1 

Rechtsregell  R is niet van toepassing op X / 

Rechtsgevolgg X kan niet intreden op grond van rechtsregel R 

1.1aa 1.1b 

XX is geen Z /Y Z /Y moet niet worden uitgebreid met X 
A A 

l . lb.1 1 

Dee wetgever heeft opzettelijk gezwegen over X 

FiguurFiguur 5.14: Reconstructie van de hoofdargumentatie van systematische a contrario-argumentatie 
waarinwaarin de afwijking van analoge uitbreiding wordt beargumenteerd 
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Dee ondersteuning van argument l.lb.1 is dezelfde als in figuur 5.13. Indirect 
vormtt het beroep op het opzettelijke zwijgen nog steeds een anticipatie op kri-
tiektiek op de voldoendheid van het argument X is geen Z/Y, namelijk via de tussen-
stapp van afwijzing van analogie. Voor de beoordeling is het overigens niet nodig 
omm deze tussenstap te reconstrueren. Ik besteed er aandacht aan om inzicht te 
gevenn in de samenhang tussen deze subargumentatie en de in paragraaf 5.4 ge-
presenteerdee structuren. 

Nuu in deze reconstructie de vooronderstellingen die aan systematische a contra-
rio-argumentiee ten grondslag liggen zijn geëxpliciteerd, kan de argumentatie op 
eenn systematische manier worden beoordeeld. Net als bij de beoordeling van het 
beroepp op relevante verschillen tussen X en Z/Y vindt de beoordeling plaats 
doorr middel van de kritische vragen die bij de gereconstrueerde elementen kun-
nenn worden gesteld. 

Tenn eerste is kritiek mogelijk op de stap van de verwijzing naar de andere 
regell  (1.1b.1.1, in fig 5.13) naar de voorzienbaarheid (l.lb.1), de onderste stap in 
dee argumentatiestructuur. Het verzwegen argument dat hierbij hoort luidt: Als X 

welwel in de andere regel P is genoemd, dan heeft de wetgever X voordien. De kritiek die op dit 
argumentt kan worden geleverd is dat het feit dat X wel in de andere regel ge-
noemdd wordt, niet automatisch garandeert dat de wetgever X heeft voorzien. 
Dezee kritiek heeft betrekking op de voldoendheid van de vergelijking met de ande-
ree regel: in hoeverre garandeert de specifiekere formulering van een andere regel 
datt de wetgever het specifiekere geval voor de onderhavige regel heeft voorzien? 
Diee conclusie mag alleen worden getrokken als beide regels door dezelfde wet-
geverr zijn gemaakt. Dat zal echter niet gauw het geval zijn, want het parlement 
verandertt telkens van samenstelling. Dit betekent dat wanneer de rechtsregels 
diee met systematische a contrario-argumentatie worden vergeleken in verschil-
lendee periodes tot wet zijn gemaakt, niet met zekerheid kan worden gesteld dat 
dee wetgever X heeft voorzien. We weten namelijk nooit zeker of de wetgever bij 
hett vaststellen van de desbetreffende rechtsregel uitvoerig heeft gekeken naar de 
formuleringg van al bestaande wetgeving, die door een ander parlement is vastge-
steld.1477 Bij deze stap kan dus de kritische vraag worden gesteld of de regel waar 
inn het systematische argument naar verwezen wordt, van één en dezelfde wetge-
verr afkomstig is die de vergeleken regels op hetzelfde moment tot wet heeft ge-
maakt.. In de Antillen-zaak levert advocaat-generaal Asser dergelijke kritiek, door 

147.. Volgens Van Hoecke (1979:154) ligt het niet voor de hand dat dit gebeurt. Zie ook Polak: 
'(...)) bij vele partiële wijzigingen is het ook 20, dat de wetgever niet méér wilde regelen, 
dann het onderwerp hem aangaf (1953:31). 
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opp te merken dat het specifiekere artikel 286a van het RvNA van een latere da-
tumm is dan het minder specifieke artikel 270. De Hoge Raad ziet in artikel 286a 
dann ook geen aanleiding voor een a contrario-interpretatie, maar ziet er juist een 
redenn in om artikel 270 naar analogie van artikel 286a te interpreteren: 'Een en 
anderr vindt bovendien bevestiging in het op 26 september 1958 in werking ge-
tredenn art. 286a (...)' (regelanalogie). 

Naastt deze kritiek is een tweede kritische vraag van belang bij de stap van de 
vergelijkingg met de andere regel naar de voorzienbaarheid van het concrete ge-
val.. Deze kritiek heeft geen betrekking op de voldoendheid van het beroep op 
dee andere regel - van het beroep op de anders geformuleerde regel — maar op de 
relevantierelevantie ervan. Met deze kritische vraag wordt de vergelijkbaarheid van de ge-
contrasteerdee regels ter discussie gesteld. Mocht er namelijk al aan de voldoend-
heidsvoorwaardee van het systematische argument zijn voldaan doordat dezelfde 
wetgeverr beide regels op hetzelfde moment tot wet heeft gemaakt of doordat de 
lateree wetgever de formulering van de latere regel op bestaande wetgeving heeft 
afgestemd,, dan nog is voorzienbaarheid alleen mogelijk als de twee gecontras-
teerdee regels vergelijkbare materie behandelen. De wetgever zal namelijk alleen 
opp formuleringssamenhang letten bij regels waartussen samenhang belangrijk is, 
regelss dus die een soortgelijke materie regelen, en niet bij regels die niets met 
elkaarr te maken hebben. Als de vergeleken regels geen enkele relevantie bezitten 
voorr elkaar, dan is het niet aannemelijk dat de wetgever met de formuleringsver-
schillenn een bedoeling heeft gehad. Van dergelijke kritiek op systematische a 
contrario-argumentatiee lijk t sprake te zijn in het volgende citaat van advocaat-
generaall  Bakels in zijn conclusie bij HR 19 november 1999, NJ 2000, 84: 

Dergelijkee redeneringen [a contrario-redeneringen, HJ] zijn altijd enigszins ris-
kantt omdat zij veronderstellen dat sprake is van twee regels en/of feitencom-
plexenn die naar hun inhoud geheel gelijk zijn, op één onderdeel na. Zijn er 
daarnaastt nog andere ongelijkheden, dan is de a contrario redenering misschien 
nogg steeds juist, maar niet meer dwingend. Te beredeneren is dan immers mede 
datt die andere ongelijkheden voor het doel van de onderhavige vergelijking niet 
terr zake dienend zijn. Mede daarom heeft een dergelijke redenering, ook indien 
geldig,, op zichzelf nog niet veel overtuigingskracht omdat zij pas gelding krijgt 
doorr toepassing van andere — in het onderhavige geval terzake dienende uit-
legmethoden. . 

Ikk lees het citaat van Bakels zo dat uit het verschil in formulering ('op één on-
derdeell  na*) geen a contrario-conclusie mag worden getrokken als er nog meer -
inhoudelijkee - verschillen ('andere ongelijkheden') tussen de regels zijn aan te 
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wijzen.. Kritiek op de inhoudelijke verschillen tussen de gecontrasteerde regels 

komtt voor in het cassatiemiddel in de zaak HR 1 juli 1997, NJ 1998, 49. In het 

middell  wordt de systematische a contrario-argumentatie van het hof aangeval-

len.. Op grond van deze argumentatie had het hof geoordeeld dat een beslissing 

tott vervolging niet door de piketparketsecretaris mag worden genomen. Artikel 

1677 Wetboek van Strafvordering verleent de beslissing tot vervolging aan het 

openbaarr ministerie, waartoe de piketparketsecretaris niet behoort. Het hof 

achttee mandatering van deze bevoegdheid aan de piketparketsecretaris niet toe-

gestaan,, onder meer op grond van de systematische a contrario-argumentatie dat 

mandater ingg van de andere afdoeningsbevoegdheid van het OM, de transactie-

bevoegdheid,, wél expliciet in de wet is geregeld, namelijk in artikel 74c Wetboek 

vann Strafrecht. Omdat in dat artikel wel over mandatering wordt gesproken en 

inn artikel 167 Sv niet, concludeerde het hof dat waar mandatering niet geregeld 

is,, deze bevoegdheid niet bestaat. De kritiek die in het cassatiemiddel op deze 

argumentatiee wordt gegeven, is dat een piketparketsecretaris niet kan worden 

vergelekenn met degenen aan wie art. 74c Sr mandateert: 

Hett Hof gaat in dit standpunt ten onrechte eraan voorbij, dat de regeling van 

artikell  74c Sr. uitdrukkelijk is bedoeld voor opsporingsambtenaren. Het open-

baarr ministerie is weliswaar bij de opsporing bevoegd gezag ten opzichte van 

diee opsporingsambtenaren, doch deze ambtenaren kunnen niet gelijkgesteld worden 

metmet ondergeschikte ambtenaren, werkzaam bij de parketorganisatie van de 

Hoofdofficierr van Justitie. [Mij n cursivering, HJ]148 

148.. Overigens komt het ook voor dat de kritiek luidt dat de materie die in de vergeleken re-
gelss wordt geregeld zozeer vergelijkbaar is dat het verschil in formulering geen rol mag 
spelenn en er analoog moet worden geredeneerd. De annotator bij HR 22 september 1992, 
NJNJ 1993, 55 kritiseert op deze manier de systematische a contrario-argumentatie van de 
Hogee Raad. Diens argumentatie was gebaseerd op verschillen in de Memories van Toe-
lichtingg bij de artikelen 341 en 342 Wetboek van Strafvordering. In de Memorie van Toe-
lichtingg bij artikel 341 Sv wordt opgemerkt dat de leugenachtigheid van de verdachte voor 
hett bewijs mag worden gebruikt, maar in de MvT bij het toenmalige artikel 342 staat niet 
datt leugenachtigheid van de verklaring van een getuige voor het bewijs mag worden ge-
bruikt.. De Hoge Raad besliste op grond hiervan dat dit dan in het laatste geval daarom 
niett mag. De annotator reageert hier als volgt op: 'Deze a contrario-redenering vind ik 
(...)) niet overtuigend. (...) Een verdachte deelt geen feiten mee, die hem uit eigen weten-
schapp bekend zijn. (...) En dat is niet anders dan bij de getuige, die een onware verklaring 
aflegt.'' In HR 28 april 1989, NJ 1989, 800 doet de Hoge Raad zelf een beroep op verge-
lijkbaarheid.. In deze zaak past de Hoge Raad regelanalogie toe in reactie op de systema-
tischetische a contrario-argumentatie in het cassatiemiddel, omdat volgens hem het geval dat in 
dee toepasselijke regel geregeld wordt 'niet wezenlijk verschilt' van het geval uit de regel 
waarmeee vergeleken wordt. 
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Eenn derde kritische vraag die bij systematische a contrario-argumentatie kan 

wordenn gesteld, heeft betrekking op het verzwegen argument bij de stap van het 

argumentt dat de wetgever het concrete geval of het beoogde rechtsgevolg heeft 

voorzienn (1.1b. 1), naar het argument dat hij er opzettelijk over heeft gezwegen 

(1.1b).. Di t argument luidt: Als de wetgever X heeft voordien, dan is %ijn zwijgen overX 

inin de onderhavige regel opzettelijk. De kritische vraag hierbij luidt of deze vooronder-

stellingg wel klopt. Ter beantwoording van deze vraag moet mijns inziens eerst 

wordenn bedacht wat het nu eigenlijk betekent dat de wetgever het concrete geval 

heeftt voorzien. Betekent dit dat de wetgever van de formuleringsverschillen op 

dee hoogte was? Zelfs als er één wetgever is die de twee verschillende regels op 

hetzelfdee moment tot wet heeft gemaakt, kan niet méér geconcludeerd worden 

dann dat hij beide regels onder ogen heeft gehad. Dat hij beide regels heeft ge-

zien,, is echter iets anders dan dat hem het formuleringsverschil tussen beide als 

eenn relevant verschil is opgevallen, laat staan dat hij de interpretatieproblemen 

diee hierover zouden kunnen ontstaan, heeft voorzien. Iets onder ogen hebben 

gehadd is iets anders dan iets bewust in een bepaald perspectief zien. Er is dus 

geenn zekerheid of de wetgever met het verschil in redactie een specifieke bedoe-

lingg heeft gehad.149 De stap van het onder ogen hebben gezien naar het opzette-

lijk ee zwijgen is daarom zeer dubieus: de kritische vraag bij deze stap kan nooit 

mett zekerheid bevredigend beantwoord worden. 

Vanwegee de ondeugdelijkheid van het verzwegen argument dat de stap van 

dee voorzienbaarheid van het concrete geval door de wetgever naar diens opzet-

telijkee zwijgen daarover rechtvaardigt, kan systematische a contrario-argumen-

tatiee nooit voldoende ondersteuning bieden aan het standpunt dat de regel niet 

vann toepassing is op X of het standpunt dat het rechtsgevolg uit de regel niet 

moett worden uitgebreid met X. Op basis van het systematische argument kan 

immerss nooit met zekerheid worden vastgesteld of de wetgever inderdaad op-

149.. Een dergelijke reactie geeft de advocaat-generaal bij het Free Record Shop-arrest, dat ik in 
hoofdstukk 6 zal bespreken. Hij reageert daarmee op het systematische argument dat een 
vann de partijen naar voren bracht ter verdediging van het standpunt dat de kwalificatie 'in 
drukk verschenen' (in het kader van 'openbaar maken1) niet bedoeld is voor Lp's. Het sys-
tematischee argument houdt in dat de wetgever in een andere regel een onderscheid maakt 
russenn 'in druk verschijnen' en 'in de handel brengen'. De advocaat-generaal bestrijdt dit 
argumentt als volgt: 'Zo systeembewust is de wetgever van 1912 m.i. niet geweest. Aanne-
melijkk lijk t dat zijn woordkeuze - "in druk ... verschenen" - is afgestemd op het "werk" 
dat,, bij een opsomming, het eerste in gedachten komt: een geschrift (...)•' Overigens 
wordtt er soms positiever gedacht over de forrnuleringsintenties van de wetgever. In HR 
155 november 1996, NJ 1997, 423 merkt de annotator op: 'Art. 1:377a is echter recentelijk 
—— in 1995 — tot stand gekomen en de wetgever let de laatste tijd nauwkeurig op zijn woor
denn (...)'. 
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zettelijkk heeft gezwegen. Het argument dat de wetgever opzettelijk over X heeft 
gezwegenn kan meer of minder waarschijnlijk zijn — afhankelijk van de beant
woordingg van de twee andere kritische vragen — maar kan niet afdoende worden 
beargumenteerdd op grond van formuleringsverschillen met een andere regel. Op 
grondd van deze constatering kan worden verklaard waarom de literatuur niet 
positieff is over het enkele beroep op het systematische argument als middel om 
dee intentie van de wetgever te beargumenteren (Van Hoecke 1979:188, Polak 
1953:28,, Scholten 1974:48). De literatuur eist aanvullende argumenten, zoals het 
teleologischee en/of het wetshistorische argument. Om de intentie van de wetge
verr te kunnen achterhalen, moet voor de vergeleken regels afzonderlijk worden 
nagegaann wat de redenen waren om ze op te stellen: de ratio van de regels moet 
wordenn onderzocht. Die ratio kan worden gevonden in de wetsgeschiedenis 
(Vann Hoecke 1979: 163, 166, 175, 189).15° Men vindt dat het systematische ar
gumentt zonder deze aanvullende argumentatie geen doorslaggevend argument 
kann vormen ter ondersteuning van het standpunt dat de regel niet moet worden 
toegepastt op het niet expliciet geregelde geval. In de Antillen-zaak merkt de ad
vocaat-generaall dan ook op: 'Aan de nadere precisering in art. 286a RvNA zou 
ikk geen argument a contrario willen ontlenen. De desbetreffende wetsgeschiedenis 
iss mij niet bekend'.151 

Inn het bovenstaande is duidelijk geworden dat voor de beoordeling van systema
tischee a contrario-argumentatie drie kritische vragen relevant zijn: 

1.. Zijn de vergeleken regels vergelijkbaar? 
2.. Zijn de vergeleken regels door dezelfde wetgever op hetzelfde moment tot 

wett gemaakt? 
3.. Kan uit het feit dat de wetgever de verschillend geformuleerde regels on

derr ogen heeft gehad, worden geconcludeerd dat deze bewust verschillend 
zijnn geredigeerd? 

Dee deugdelijkheid van systematische a contrario-argumentatie is - net als de 

deugdelijkheidd van het beroep op relevante verschillen - afhankelijk van de be-

150.. Polak (1953:28) en Geppaart (1965:63) signaleren dat in de rechtspraktijk veelal dergelijke 
aanvullendee argumentatie wordt gegeven. Als voorbeeld kan HR 7 oktober 1977, NJ 
1978,, 312 worden genoemd. 

151.. Zie voor kritiek op systematische a contrario-argumentatie vanuit het gezichtspunt van de 
wetsgeschiedeniss ook de advocaat-generaal bij HR 5 december 1990, NJ 1991, 352; de ad
vocaat-generaall bij HR 29 november 1994, NJ 1995, 292; de advocaat-generaal bij HR 1 
julii 1997, NJ 1998, 49 en de annotator bij HR 25 februari 1972, NJ 1972, 286. 
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antwoordingg van de kritische vragen die bij die argumentatie gesteld kunnen 
worden.. Uit de beantwoording van de kritische vragen bij systematische a con
trario-argumentatiee kunnen echter verdergaande conclusies worden getrokken 
dann uit de beantwoording van de kritische vragen bij het beroep op relevante 
verschillenn en het beroep op een of meer redenen voor strikte regeltoepassïng. 
Bijj de andere twee motiveringen die kenmerkend worden geacht voor a contra
rio-argumentatiee is de beantwoording van de vragen afhankelijk van de situatie. 
Datt wil zeggen dat zo'n vraag, afhankelijk van de concrete invulling van de ar
gumenten,, in het ene geval wel en in het andere geval niet bevredigend beant
woordd kan worden. Bij systematische a contrario-argumentatie is alleen de be
antwoordingg van de eerste twee kritische vragen — of de regels vergelijkbaar zijn 
enn of ze door dezelfde wetgever op hetzelfde moment tot wet zijn gemaakt -
afhankelijkk van de invulling die deze argumentatie in een concrete situatie heeft. 
Dee derde vraag, of de wetgever wel een bedoeling kan worden toegeschreven, 
brengtt daarentegen een inherente zwakte van deze argumentatie aan het licht. 
Wantt ook al zijn de regels vergelijkbaar en door dezelfde wetgever op hetzelfde 
momentt tot wet gemaakt, dan kan uit het verschil in redactie toch niet met ze
kerheidd een bedoeling van de wetgever worden opgemaakt. Het is immers niet 
zekerr of de wetgever zich de mogelijke consequenties van het verschil in redac
tietie heeft gerealiseerd. Het volgende citaat van advocaat-generaal Mok in zijn 
conclusiee bij HR 5 oktober 1984, NJ 1985, 74, waarin hij a contrario-
argumentatiee van nature altijd zwak noemt, moet mijns inziens in dit licht wor
denn geïnterpreteerd: 

Dee veronderstelling ligt eerder voor de hand dat men bij de redactie van het 
Verstrekkingenbesluitt slordig — verwijtbaar slordig — te werk is gegaan, waar
doorr de inconsistentie in de formulering is ontstaan. (...) Om op deze slordige 
redactiee de sanctie onverbindendheid te stellen lijkt mij echter niet gerechtvaar
digd,, (...) ook omdat die andere betekenis uitsluitend zou berusten op een (van 
naturee altijd zwakke) a contrario-mtenpietatie van dat art. 10 in zijn verhouding 
tott andere artikelen van het besluit. 

Systematischee a contrario-argumentatie heeft een inherent zwakke plek, doordat 
eenn van de vooronderstellingen die aan deze argumentatie ten grondslag ligt, 
namelijkk het opzettelijke zwijgen van de wetgever over het concrete geval, nooit 
afdoendee verdedigd kan worden op grond van het systematische argument. 
Daarvoorr is aanvullende argumentatie nodig, zoals een beroep op de ratio en op 
dee wetsgeschiedenis. 
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5.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik geprobeerd inzicht te geven in de analyse en beoordeling 
vann moderne a contrario-argumentatie, door te laten zien welke argumentatie
structuurr er aan de argumentatie ten grondslag ligt als deze als een serieuze over
tuigingspogingg wordt beschouwd. De door mij gepresenteerde argumentatie
structurenn bevatten zowel elementen die vaak expliciet in concrete a contrario-
argumentatiee s voorkomen, als elementen die meestal impliciet blijven maar die 
daarinn wel degelijk moeten worden geëxpliciteerd. Op hoofdniveau is de argu
mentatiestructuurr gerelateerd aan de dialogische context waarin moderne a con
trario-argumentatiee wordt gebruikt. De kritische vragen die op hoofdniveau een 
roll spelen, hebben dan ook te maken met de manier waarop de protagonist van 
hett tegengestelde standpunt - het standpunt dat de regel wel van toepassing is -
ditt standpunt verdedigt. Op dit niveau is het reconstructiemodel dan ook een 
reactiemode.\. reactiemode.\. 

Opp subniveau kunnen er verschillende typen modellen onderscheiden wor
den.. In het model van het beroep op relevante verschillen is de gereconstrueer
dee argumentatiestructuur het resultaat van anticipaties op mogelijke twijfel: een 
anticipatiemodéi.anticipatiemodéi. In het model van systematische a contrario-argumentatie moe
tenn de gereconstrueerde elementen worden beschouwd als vooronderstellingen die 
aann een beroep op het systematische argument ten grondslag liggen. Het beroep 
opp een van de redenen om een regel strikt te interpreteren kan in a contrario-
argumentatiee verschillende rollen vervullen. Wanneer dit beroep ten doel heeft 
anderee argumentatie die tot het niet toepassen van de regel leidt te versterken, 
dann leidt dit niet tot een argumentatiestructuur waarin vooronderstellingen of 
anticipatiess kunnen worden geëxpliciteerd. Wanneer dit beroep als een impliciet 
argumentt fungeert in moderne e silentio-argumentatie, dan dient het ter onder
steuningg van het (ook impliciet gebleven) argument dat de regel niet analoog 
magg worden toegepast. Beide argumenten fungeren dan als anticipatie op moge
lijkee kritiek die luidt dat als het concrete geval niet in de regel niet is genoemd, 
datt niet uitsluit dat de regel (analoog) kan worden toegepast. 

Dee kritische vragen die bij de subargumentatie kunnen worden gesteld, zijn 
gebaseerdd op de verschillende elementen die deel uitmaken van de gereconstru
eerdee argumentatiestructuren. Bij het beroep op relevante verschillen en het be
roepp op een van de redenen tot strikte regeltoepassing is de beantwoording van 
dee vragen altijd afhankelijk van de concrete invulling van de argumentatie in een 
bepaaldee situatie. Bij systematische a contrario-argumentatie is dat niet zo. Een 
vann de kritische vragen die bij deze argumentatie hoort, kan nooit afdoende be
vredigendd beantwoord worden. De reconstructie van systematische a contrario-
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argumentatiee brengt dan ook de inherente zwakte van deze argumentatie aan het 
licht. . 

Hett pragma-dialectische analyse-instrumentarium is mijns inziens een waar
devoll instrument om inzicht te krijgen in de elementen die een rol spelen in de 
hoofd-- en subargumentatie van moderne a contrario-argumentatie en in de sa
menhangg tussen deze elementen. Daarnaast is in dit hoofdstuk ook duidelijk 
gewordenn dat met behulp van een pragma-dialectische reconstructie een beroep 
opp relevante verschillen alleen kan worden gereconstrueerd als de argumentatie 
betrekkingg heeft op een negatief standpunt over een kwalificatie- of een leemte
probleem.. Wanneer de argumentatie betrekking heeft op een standpunt over 
eenn interpretatieprobleem, is zo'n reconstructie niet mogelijk en kan alleen een 
'gewoon'' beroep op het teleologische argument worden gereconstrueerd. Op 
grondd van de reconstructie van a contrario-argumentatie waarin een beroep op 
hett teleologische argument wordt gedaan, wordt dus enig inzicht geboden in het 
onderscheidd tussen interpretatie en kwalificatie. 




