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6 6 

Reconstructiee van klassieke 
aa contrario-argumentatie 

6.11 Inleidin g 

Mett klassieke a contrario-argumentatie wordt uit een rechtsregel een tegen-
gesteldee regel afgeleid, die aan de feiten die niet onder de rechtsfeitomschrijving 
vann de oorspronkelijke regel vallen, het tegengestelde rechtsgevolg toekent. De 
omgekeerdee regel wordt geacht — zoals is besproken in hoofdstuk 3 — impliciet 
inn de expliciete regel besloten te liggen, en door de wetgever beoogd te zijn. 
Omdatt regelomkering een interpretatie van de rechtsregel vooronderstelt waar-
bijj  het rechtsgevolg uit de expliciete, om te keren regel bij uitsluiting voor de in 
diee regel genoemde feiten geldt, is een dergelijke argumentatiewijze niet snel 
aanvaardbaar.. Als iemand een beroep doet op regelomkering, dan zou deze daar 
duss argumenten voor moeten aanvoeren die zo'n interpretatie van de regel 
rechtvaardigen.. Volgens de rechtstheorie richt de beoordeling van regelomke-
ringg zich dan ook op de overtuigingskracht van de argumenten die worden aan-
gevoerdd ter ondersteuning van de interpretatie van de regel als een regel waarvan 
dee rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde is voor het rechtsge-
volg. . 

Inn dit hoofdstuk zal ik laten zien dat er meer factoren van invloed zijn op 
dee aanvaardbaarheid van klassieke a contrario-argumentatie in een concreet ge-
vall  dan alleen de interpretatie van de conditionele verbinding van de regel. Dat 
doee ik door regelomkering te relateren aan de juridische discussiecontext waarin 
dezee wordt gebruikt. In een discussiecontext is het van belang dat een a contra-
riorio geïnterpreteerde regel wordt toegepast op concrete feiten. Aan toepassing 
vann een omgekeerde regel liggen bepaalde elementen ten grondslag, die — in het 
kaderr van de beoordeling — alle ter discussie gesteld kunnen worden. In een re-
constructiemodell  zal ik laten zien welke elementen dat zijn. Het model is een 
weergavee van de argumentatiestructuur van de argumentatieve elementen die bij 
toepassingg van een omgekeerde regel op een concreet geval zijn voorondersteld. 
Doordatt een reconstructie van regelomkering een overzicht geeft van alle argu-
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mentatievee elementen die er deel van uitmaken, wordt de mogelijkheid gecre-
ëerdd om deze argumentatie op een systematische wijze te beoordelen. 

Inn de volgende paragraaf zal ik beschrijven welke argumentatieve functie 
regelomkeringg vervult in een discussie over de toe- of afwijzing van een vorde-
ring.. Daarbij zal ik aangeven in welke situaties partijen een beroep op een om-
gekeerdee regel kunnen doen. In paragraaf 6.3 zal ik het reconstructiemodel pre-
senterenn en verantwoorden. Vervolgens geef ik in paragraaf 6.4 aan welke facto-
renn een rol spelen bij de beoordeling van een omkering, door na te gaan welke 
kritischee vragen uit het model kunnen worden afgeleid. Ten slotte wordt in pa-
ragraaff  6.5 de relevantie van het model voor de praktijk gedemonstreerd. Daar-
toee zal ik drie arresten bespreken die ik beschrijf als de zogenoemde 'openbaar-
makingszaken'.. Aan de hand van deze arresten, waarin a contrario-argumentatie 
opp grond van een regel uit de Auteurswet ter discussie staat, zal ik laten zien dat 
dee kritiek die door de procespartijen en in de literatuur op deze argumentatie is 
gegeven,, kan worden vertaald in termen van de kritische vragen die bij het re-
constructiemodell  horen. 

6.22 Regelomkering in de dialogische context van een juridisch e discussie 

Hett doel van het omkeren van een regel door middel van klassieke a contrario-
argumentatiee is het toepassen van de omgekeerde regel op de concrete feiten. 
Uitt deze regeltoepassing vloeit een rechtsgevolg voort voor het concrete geval. 
Mett klassieke a contrario-argumentatie wordt dan ook een grondslag gegeven 
aann een rechtsbeslissing. Afhankelijk van het perspectief van de eiser, de rechter 
enn de gedaagde kan met klassieke a contrario-argumentatie een vordering wor-
denn ondersteund of worden toe- of afgewezen. Ik zal hierna aangeven welke 
situatiess daarbij denkbaar zijn.152 

Doordatt een a contrario geïnterpreteerde regel zelf als grondslag voor een 
beslissingg tot een rechtsgevolg kan fungeren, betreft deze argumentatie — in te-
genstellingg tot moderne a contrario-argumentatie — niet automatisch een reactie 
opp de regel die door een andere partij in de discussie naar voren is gebracht. Het 
iss namelijk mogelijk dat de eiser zelf een a contrario geïnterpreteerde regel als 
grondslagg voor zijn vordering gebruikt. Op dezelfde manier kan een rechter 
(ambtshalve)) een door hem a contrario geïnterpreteerde regel ten grondslag leg-

152.. Zoals ik bij paragraaf 5.2 (noot 123) heb aangegeven, gebruik ik in de beschrijving van de 
juridischee discussie de terminologie van het civiele recht, maar ga ik ervan uit dat de situa-
tiess waarin a contrario-argumentatie in het strafrecht kan worden gebruikt ongeveer gelijk 
zullenn zijn. 
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genn aan de toe- of afwijzing van de vordering.153 Ook de gedaagde kan een door 
hemm a contrario geïnterpreteerde regel aanvoeren. Dat kan een regel zijn die 
nooitt door de eiser is aangevoerd, maar volgens de gedaagde beter op de zaak 
vann toepassing is en op grond waarvan deze tot een rechtsgevolg concludeert 
datt tegengesteld is aan het rechtsgevolg dat de eiser vordert. Elke partij in een 
proces,, zowel de eiser, als de gedaagde en de rechter, kan dus protagonist zijn 
vann een standpunt over een rechtsgevolg dat wordt gemotiveerd met een a con-
trarioo geïnterpreteerde regel. 

Daarnaastt zijn er de situaties waarin de a contrario-interpretatie van de regel 
eenn reactie vormt op de argumentatie van een van de partijen in het proces die 
dezelfdee regel als een analoog toepasselijke regel heeft aangevoerd ter onder-
steuningg van de (toewijzing van een) vordering. Een voorbeeld daarvan is de 
argumentatiee van de eiser in cassatie in de Maimonideszaak (HR 22 januari 1988, 
NJNJ 1989, 891). In deze zaak moest worden beslist over de vordering van een 
joodsee vader tot toelating van zijn zoon Aram tot het joodse Maimonides Ly-
ceum.. De school weigerde de jongen toe te laten, omdat hij volgens haar maat-
stavenn niet joods was (de moeder werd geacht niet joods te zijn). Het hof wijst 
dee vordering toe met een argument ten overvloede waarin artikel 48 Wet op het 
voortgezett onderwijs analoog wordt toegepast.154 Dit artikel luidt: 

Indienn binnen redelijke afstand van de woning van de leerling niet de gelegen-
heidd bestaat tot het volgen van het onderwijs aan een openbare school, mag 
aann deze leerling de toegang tot een gelijksoortige, uit de openbare kas bekos-
tigdee bijzondere school niet worden geweigerd op grond van levensbeschou-
wing,, tenzij de school uitsluitend bestemd is voor interne leertingen. 

Hett hof leest in deze regel een bredere toepasbaarheid dan alleen voor het speci-
fiekee geval en leidt eruit af dat '(...) een uit de openbare kas bekostigde bijzon-
deree school niet onder alle omstandigheden leerlingen mag weigeren'. Kennelijk 
interpreteertt het hof dit artikel als een uitdrukking van één van meerdere rede-
nenn op grond waarvan een bijzondere school leerlingen niet mag weigeren. In 
dezee gedachtegang is de voorwaarde dat een leerling binnen een redelijke af-
standd van zijn woning onderwijs moet kunnen volgen een indicatie van een al-
gemeneree regel dat een bijzondere school niet onder alle omstandigheden een 
leerlingg mag weigeren. Dat Aram wél binnen een redelijke afstand van zijn wo-

153.. Zie bijvoorbeeld HR 29 januari 1993, NJ 1994, 172 en HR 12 november 1993, NJ 1994, 
230. . 

154.. De eigenlijke argumentatie betrof een belangenafweging. 
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ningg openbaar onderwijs kon volgen, was vanwege de bredere toepasbaarheid 

diee het hof in de regel las kennelijk geen belemmering van de toepasbaarheid 

ervann in dit geval. 

I nn cassatie reageert het Maimonides Lyceum op de ruime interpretatie van 

ditt artikel van het hof door daar een a contrario-interpretatie tegenover te stel-

len,, ter beargumentering van het eigen, tegengestelde standpunt: 

Uitt art. 48 lid 1 WVO volgt integendeel dat alleen indien binnen redelijke af-

standd van de woning van de leerling niet de gelegenheid bestaat tot het volgen 

vann het onderwijs aan een openbare school, aan deze leerlingen de toegang tot 

eenn gelijksoortige uit de openbare kas bekostigde bijzondere school niet mag 

wordenn geweigerd op grond van de levensbeschouwing. Nu in het onderhavige 

gevall  niet is gesteld of gebleken dat er binnen redelijke afstand van de woning 

vann Aram Brucker niet de gelegenheid bestaat tot het volgen van het onderwijs 

aann een openbare school, mag de Stichting hem op de hierboven vermelde 

grondenn toelating tot het Maimonides Lyceum weigeren. 

Naastt dit geval, waarin een van de partijen een regel die een rechter eerder heeft 

toegepastt a contrario interpreteert, kunnen er andere situaties worden onder-

scheidenn waarin met een a contrario-interpretatie van een regel wordt gerea-

geerdd op een ruime interpretatie van een regel die naar voren is gebracht door 

eenn andere partij. Wanneer bijvoorbeeld de eisende partij haar vordering met 

eenn ruime interpretatie van een regel ondersteunt, zodat deze regel betekenis 

heeftt voor de concrete feiten, kan de regel vervolgens door de gedaagde of de 

rechterr a contrario worden geïnterpreteerd ter ondersteuning van een afwijzing 

vann de vordering. Daarnaast kan ook de eiser in reconventie een regel die door 

dee gedaagde in het geschil is gebracht a contrario interpreteren.155 

Kor tom,, zowel een positief als een negatief standpunt over een vordering 

kann op klassieke a contrario-argumentatie zijn gegrond. In alle gevallen is de 

protagonistt van de a contrario geïnterpreteerde regel tegelijkertijd antagonist van 

hett standpunt dat is gebaseerd op een ruime interpretatie van dezelfde regel. 

155.. Een vordering in reconventie is een tegenvordering die de gedaagde instelt tegen de eiser 
(diee 'eiser in conventie' is). 
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6.33 Analyse van het toepassen van een omgekeerde regel 

6.3.11 De 'normale' situatie 

Opp grond van een a contrario geïnterpreteerde regel kan een vordering worden 

ondersteundd of worden afgewezen. In beide gevallen vormt de a contrario geïn-

terpreteerdee regel de grondslag voor een rechtsbeslissing waarin een rechtsge-

volgbepalingg op het concrete geval wordt toegepast. De omgekeerde regel kan 

daaromm worden gesitueerd op het niveau van de eerste orde-argumentatie van de 

argumentatiee voor of tegen een vordering (de hoofdargumentatie; vergelijk pa-

ragraaff  5.3.1, figuur 5.1).156 Het standpunt dat met klassieke a contrario-

argumentatiee wordt verdedigd, is dat het rechtsgevolg van de omgekeerde regel 

voorr de concrete feiten geldt. In de terminologie van kentekenargumentatie luidt 

ditt standpunt: Voor (concreet geval) X geldt (rechtsgevolg) met-Y.157 Rechtsgevolg niet-Y 

iss het rechtsgevolg van de a contrario geïnterpreteerde regel: de regel Voor Z geldt 

YY is omgekeerd tot Voor niet-Z geldt niet-Y. De hoofdargumentatie voor dit 

standpuntt bestaat uit een beroep op de feiten en een beroep op de omgekeerde 

regel.. In het beroep op de feiten worden de concrete feiten gesubsumeerd onder 

dee feiten van de omgekeerde regel: (concreet geval) X is (rechtsfeit) niet-Z. De brug 

tussenn standpunt en argument wordt door de omgekeerde regel zelf gelegd, die 

alss verzwegen argument in de argumentatie fungeert. Deze elementen leveren de 

volgendee argumentatiestructuur op: 

1 1 

Rechtsbeslissing g 

(Voor(Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & 1.1' 

Feitenn Omgekeerde rechtsregel 

(X(X is niet-Z) (Voor niet-Z geldt niet- Y) 

Kloosterhuiss (2002:116) noemt argument 1.1' de 'constructiebeslissing waarin 

eenn nieuwe rechtsregel wordt geformuleerd' (zie paragraaf 5.3.1, figuur 5.3). Ik 

156.. Regelomkering kan ook op een lager niveau in de argumentatiestructuur van een vorde-
ringg voorkomen; zie daarvoor paragraaf 6.3.2. 

157.. Zie paragraaf 5.3.2 voor de motivering van de keuze om de hoofdargumentatie van een 
juridischee beslissing als kentekenargumentatie te reconstrueren. 
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zall  deze structuur toelichten aan de hand van de Maimonides-zaak. Toegepast 

opp deze zaak krijgt de argumentatiestructuur de volgende invulling:158 

1 1 

Dee Stichting mag Aram toelating tot het Maimonides Lyceum 

weigerenn (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.1' ' 

Al ss binnen redelijke afstand van de wo-

ningg van de leerling de gelegenheid be-

staatt tot het volgen van onderwijs aan 

eenn openbare school, dan mag hem de 

toegangg tot een bijzondere school wor-

denn geweigerd (V'oor niet-Z geldt niet-Y) 

Beidee hoofdargumenten kunnen in een discussie in twijfel worden getrokken. 

Tenn eerste kan worden betwijfeld of de concrete feiten wel overeenkomen met 

dee feiten uit de omgekeerde regel. Ten tweede kan worden betwijfeld of de om-

gekeerdee regel wel aanvaardbaar is. Wanneer deze hoofdargumenten in reactie 

off  als anticipatie op kritiek nader worden beargumenteerd, levert dat bepaalde 

sub-- en subsubargumentatie op. Het beroep op de feiten wordt dan onder-

steundd met interpretatieve argumenten waarmee de concrete feiten als het 

rechtsfeitt kunnen worden gekwalificeerd of waarmee het rechtsfeit als de con-

cretee feiten kan worden geïnterpreteerd (argument 1.1.1). Overigens kan de on-

dersteuningg ook uit niet-interpretatieve argumenten bestaan, bijvoorbeeld uit 

bewijsmiddelenn of andere overwegingen op grond waarvan de feiten vastgesteld 

worden.. Wanneer het beroep op de omgekeerde regel, het tweede hoofdargu-

ment,, wordt ondersteund, is dat met argumentatie waarin de bestaande regel 

158.. De formulering van de argumentatie in de Maimonides-zaak kan verwarring wekken 
doordatt de formalisering van de rechtsfeitomschrijving van de omgekeerde regel een ne-
gatiee bevat {niet-Z), terwijl de niet-geformaliseerde weergave die negatie niet bevat ('het -
well  - binnen een redelijke afstand van de woning openbaar onderwijs kunnen volgen'). 
Eenn dergelijke incongruentie tussen de terminologie van de elementen van het model en 
dee concrete invulling die deze elementen kunnen krijgen op grond van de formulering van 
dee rechtsregel zal zich vaker in dit hoofdstuk voordoen, namelijk bij alle voorbeelden 
waarinn de rechtsfeitomschrijving of de rechtsgevolgbepaling van de oorspronkelijke regel 
eenn negatie bevat. Volgens mij kan ik dit probleem evenwel niet oplossen zonder andere 
verwarringg te introduceren en zal ik voor de eenduidigheid in dit hoofdstuk de oorspron-
kelijkee regel altijd als Voor Zgeldt Y weergeven, ook al bevat deze een negatie. 

1.11 & 

Aramm kan binnen een redelijke 

afstandd van zijn woning onder-

wijss aan een openbare school 

volgenn (X is niet-Z) 
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wordtt opgevat als een regel waarvan de rechtsgevolgbepaling bij uitsluiting voor 

dee genoemde feiten geldt. Ik analyseer deze argumentatie als een nevenschikking 

vann twee argumenten, waarbij het eerste argument (1.1'.la) de wettelijke regel 

weergeeftt en het tweede (1.1 Mb) de interpretatie van deze regel als een uitslui-

tendee regel. De schematische weergave van deze argumenten in een argumenta-

tiestructuurtiestructuur ziet er als volgt uit: 

1 1 
Rechtsbeslissingg (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.1 1 
Feiten n 
(X(X is niet-Z) 

& & 

1 1 

1.1' ' 
Omgekeerdee rechtsregel 
(Voor(Voor niet-Z geldt niet-Y) 

t t 
_^v v 

1.1.1 1 
Vaststellingg feiten 

(X(X moet worden gekwalifi-

ceerdceerd als niet-Z of niet-Z 

moetmoet worden geïnterpreteerd 

alsX) alsX) 

r r 
11 1' la 
Bestaann van oor-

spronkelijke e 

rechtsregel l 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

11 1' l b 

Interpretatiee van 

dee oorspronkelij-

kee regel als een 

uitsluitendee regel 

(Ygeldt(Ygeldt alleen poor 

Z) Z) 

Wanneerr de ondersteunende argumenten aan de hand van de Maimonides-zaak 

wordenn toegelicht, krijgt het model de volgende invulling: 
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1 1 

Dee Stichting mag Aram toelating tot het Maimonides Lyceum weigeren 

(Voor(Voor X geldt niet-Y) 

1.1 1 & & 
Aramm kan binnen een 

redelijkee afstand van 

zijnn woning onderwijs 

aann een openbare 

schooll  volgen 

(X(X is niet-Z) 

\ \ 
1.1.1 1 

Vaststelling g 

feiten n 

(X(X moet worden 

gekwalificeerdgekwalificeerd als 

niet-Zniet-Z oj niet-Z 

moetmoet worden geïn-

terpreteerdterpreteerd als X) 

1.1' ' 

Alss binnen redelijke afstand van de woning 

vann de leerling de gelegenheid bestaat tot het 

volgenn van onderwijs aan een openbare 

school,, dan mag hem de toegang tot een bij-

zonderee school worden geweigerd 

(Voor(Voor niet-Z geldt niet-Y) 

l . l ' . l a a 

Artikell  48 WVO luidt: 

Indienn binnen redelijke 

afstandd van de woning van 

dee leerling niet de gelegen-

heidd bestaat tot het volgen 

vann het onderwijs aan een 

openbaree school, mag aan 

dezee leerling de toegang tot 

eenn gelijksoortige, uit de 

openbaree kas bekostigde 

bijzonderee school niet wor-

denn geweigerd op grond 

vann levensbeschouwing 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

1.1Mb b 

Artikell  48 WVO moet 

wordenn geïnterpreteerd 

als:: Een uit de openbare 

kass bekostigde bijzonde-

ree school mag alleen een 

leerlingg weigeren als bin-

nenn redelijke afstand van 

dee woning van de leer-

lingg niet de gelegenheid 

bestaatt tot het volgen 

vann het onderwijs aan 

eenn openbare school 

(Y(Y geldt alleen voor Z) 

Dee subsubargumentatie, ten slotte, bestaat uit een ondersteuning van argument 

1.11 M b, waarin wordt gesteld dat de bestaande regel als een uitsluitende regel 

moett worden geïnterpreteerd. In paragraaf 3.3 is duidelijk geworden dat een 

dergelijkee interpretatie gebaseerd moet zijn op interpretatieve argumenten 

waarmeee aannemelijk kan worden gemaakt dat de wetgever de expliciete regel 

alss een om te keren regel heeft bedoeld, zoals een beroep op de ratio van de 

regell  of op het systeem van de wet. Wat in die bespreking opviel, was dat in de 

literatuurr het wetshistorische argument niet expliciet werd genoemd als mogelij-

kee ondersteuning (behalve dat dit argument wordt geïmpliceerd in Alexy's stel-
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lingg dat alle argumenten mogelijk zijn als ondersteuning van regelomkering). 

Hoewell  er in de literatuur altijd veel discussie is geweest over de waarde van het 

wetshistorischee argument, wordt er in de praktijk al sinds lang veelvuldig een 

beroepp op gedaan (Polak 1953:26, Snijders 1978:41).159 Inclusief de subargu-

mentatiee ziet het reconstructiemodel er als volgt uit: 

1 1 

Rechtsbeslissingg (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & -

Feitenn (X is niet-Z) 

r r 
ï . i . i i 
Vaststellingg feiten 

(X(X moet worden ge-

kwalificeerdkwalificeerd als niet-Z 

ofof niet-Z moet worden 

geïnterpreteerdgeïnterpreteerd als X) 

FiguurFiguur 6.1: Reconstructie van het toepassen van een omgekeerde regel 

6.3.22 Complexere situaties 

AA contrario geïnterpreteerde regels functioneren op dezelfde manier als 'gewo-

ne'' regels. De keuzemogelijkheden die bij andere regels bestaan gelden ook voor 

eenn omgekeerde regel. Dergelijke regels kunnen daarom ook analoog, a fortiori  en 

rechtsverfijnendd worden toegepast. Zo is het in hoofdstuk 3 behandelde voor-

beeldd over de lasthebber uit artikel 1843 BW (oud), die aansprakelijk is als hij 

niett voldoende kennis heeft gegeven van zijn volmacht (omgekeerde regel), te-

rugg te vinden in een rechterlijke uitspraak waarin deze omgekeerde regel analoog 

1599 Zowel Polak (1953:27) als Snijders (1978:40-46) verwijzen behalve naar hun jurisprudentie-
onderzoekk ook naar de discussie die in de literatuur over de waarde van het wetshistorische 
argumentt wordt gevoerd. Zie over deze discussie recenter ook Vranken (1995:93 e.v.). 

1.1' ' 
Omgekeerdee rechtsregel (Voor niet-Z geldt niet-Y) 

/ / 

l . l ' . l a a 
Bestaann van oor-

spronkelijkee regel 

(Voor(Voor Z geldtY) 

1.1Mb b 

Interpretatiee van de oor-

spronkelijkee regel als een 

uitsluitendee regel (Ygeldt 

alleenalleen voor Z) 

t t 
ï . r . i b .i i 

Eenn of meer interpre-
tatievee argumenten 
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wordtt toegepast. In de rechtszaak die destijds de aanleiding vormde voor het 
omkerenn van deze regel (zie HR 4 april 1913, NJ 1913, p. 679) gaat het namelijk 
helemaall  niet om een lasthebber die niet voldoende kennis heeft gegeven, maar 
omm iemand die überhaupt geen lasthebber is. Deze heeft zich als lasthebber 
voorgedaan,, terwijl een lastgevingsovereenkomst ontbreekt. De vraag die in de-
zee zaak centraal staat, is de vraag of er een rechtsbetrekking kan bestaan tussen 
dee lasthebber en de derde met wie wordt gehandeld. De beantwoording van 
dezee vraag is van belang omdat daarvan afhangt of de derde, wanneer deze 
schadee lijdt doordat de lastgever de last ontkent, éérst de lastgever in rechte 
moett aanspreken als hij deze schade wil verhalen — de lastgever kan dan vervol-
genss de vermeende lasthebber aanspreken — ofwel direct de vermeende lastheb-
berr kan aanspreken. In het laatste geval moet de lasthebber het bestaan van de 
lastt bewijzen en hoeft niet de derde het ontbreken van de last te bewijzen, wat 
moeilijkerr is. 

Dee rechter beslist dat artikel 1843 BW (oud) de grondslag vormt voor het 
erkennenn van een rechtsbetrekking tussen de (vermeende) lasthebber en de der-
de.. Het hof leidt die rechtsbetrekking af uit het omkeren van deze regel: 

(...)) daar uit de bepaling, dat de lasthebber, die behoorlijk kennis geeft van zij-
nee volmacht, in het algemeen niet aansprakelijk is ten aanzien van hetgeen bo-
venn zijne last is geschied, niet slechts valt af te leiden, dat de lasthebber die die 
kennisgevingg niet doet, voor dat meerdere wel aansprakelijk is, doch tevens, dat 
hijj  die zonder gemachtigd te zijn zich niettemin als lasthebber voordoet, de ge-
volgenn van dit optreden in persoon heeft te dragen (...). 

Dee omgekeerde regel, waarvan de rechtsfeitomschrijving betrekking heeft op de 
lasthebberr die niet voldoende kennis heeft gegeven van zijn volmacht, de last-
hebberr dus die de derde niet voldoende op de hoogte heeft gesteld van de gren-
zenn van de volmacht, geldt 'niet slechts' voor dit geval, maar wordt analoog 
('dochh tevens*) toegepast op de lasthebber die zich als lasthebber voordoet zon-
derr dat hij daar überhaupt toe gemachtigd is. De Hoge Raad bekrachtigt deze 
uitspraakk en gebruikt voor de toepassing van de omgekeerde regel op het con-
cretee geval de terminologie van a fortiori-argumentatie: 

(...)) dat het hof hierbij terecht een beroep heeft gedaan op art. 1843 B. W., 
omdatt daarbij het bovengestelde beginsel [de omgekeerde regel, HJ] wordt ge-
huldigdd voor het mindere (...). [Mijn cursivering, HJ] 
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Ui tt dit citaat kan worden afgeleid dat de regel die 'het mindere' regelt — namelijk 

hett geval dat er wel een lastgeving is, maar de lasthebber niets heeft gezegd over 

dee grenzen daarvan — van toepassing is op 'het meerdere', namelijk wanneer er 

helemaall  geen lastgeving is. 

Wanneerr een omgekeerde regel analoog of a fortiori  wordt toegepast, bestaat 

dee hoofdstructuur uit het afleiden van een rechtsbeslissing uit een regel die is 

geconstrueerdd met het oog op de onderliggende (analoge) feiten. Vervolgens 

wordtt deze geconstrueerde regel ondersteund met een beroep op de a contrario 

geïnterpreteerdee regel (ook een geconstrueerde regel) en wordt deze weer on-

dersteundd met een beroep op de oorspronkelijke rechtsregel. Weergegeven in 

eenn argumentatiestructuur ziet de argumentatie voor deze beslissing er als volgt 

uit: : 

11 Voor persoon X geldt dat hij aansprakelijk is voor zijn optreden 

(Voor(Voor X geldt niet-Y) 

& & 1.1 1 

XX is iemand die zich als 

lasthebberr voordoet, maar 

daartoee niet gemachtigd is 

(Feiten:(Feiten: X = A) 

1.1' ' 

Hijj  die zonder gemachtigd te zijn zich 

nietteminn als lasthebber voordoet, heeft 

dee gevolgen van dit optreden in persoon 

tee dragen (Analoge regel: Voor A geldt niet-Y) 

l . l ' . l l 

Dee lasthebber die niet behoor-

lij kk kennis geeft van zijn vol-

macht,, is i.h.a. niet aansprake-

lij kk voor hetgeen boven zijn 

lastt geschiedt (Omgekeerde regel: 

VoorVoor niet-Z geldt niet- Y) 

&&  l . l ' . l ' 

Watt voor de lasthebber geldt die 

niett behoorlijk kennis geeft van 

zijnn volmacht, geldt ook (of: nog 

sterker)) voor degene die zich als 

lasthebberr voordoet zonder ge-

machtigdd te zijn 

(Analogie-argument:(Analogie-argument: Niet-Z is verge-

lijkbaarlijkbaar met A) 

l . l ' . l . l a a 

Artikell  1843 BW (oud) luidt: 

Dee lasthebber die behoorlijk ken-

niss geeft van zijne volmacht, is 

i.h.a.. niet aansprakelijk voor het-

geenn boven zijn last is geschied 

(Oorspronkelijke(Oorspronkelijke regel: Voor Z geldt Y) 

l . l ' . l . l b b 

Artikell  1843 BW (oud) moet worden 

geïnterpreteerdd als: Niet aansprakelijk 

voorr hetgeen boven de lastgeving is ge-

schiedd is alleen de lasthebber die be-

hoorlijkk kennis geeft van zijn volmacht 

(Y(Y geldt alleen voor Z) 

FiguurFiguur 6.2: Reconstructie van het analoog of a fortiori toepassen van een omgekeerde regel 
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Inn ingewikkelder argumentatiestructuren — zoals de bovenstaande — waarin een 
omgekeerdee regel wordt gebruikt, heeft de omgekeerde regel geen plaats meer in 
dee eerste orde-argumentatie van een vordering.160 

6.44 Beoordeling van het toepassen van een omgekeerde regel 

Hett in paragraaf 6.3.1 gepresenteerde reconstructiemodel van de elementen die 
zijnn voorondersteld bij het a contrario toepassen van een regel (figuur 6.1), ver-
vultt zowel een heuristische als een kritische functie. Het model is heuristisch in 
dee zin dat het aangeeft welke impliciete elementen kunnen worden aangevuld in 
eenn concreet geval waarin een omgekeerde regel wordt toegepast. Het fungeert 
zoo als hulpmiddel bij de analyse van klassieke a contrario-argumentatie in een 
concreett geval. De kritische functie van het model bestaat eruit dat het de kriti -
schee vragen genereert die een rol spelen bij de beoordeling van de argumentatie. 
Inn eerste instantie vloeien de kritische vragen voort uit het ter discussie stellen 
vann de houdbaarheid van de elementen die deel uitmaken van de argumentatie. 
Daarnaastt vloeien ze ook voort uit de verzwegen argumenten die bij de sub- en 
subsubargumentenn geëxpliciteerd moeten worden. Ten slotte moeten mijns in-
zienss ook vragen gesteld worden bij het toepassingsniveau, dat wil zeggen bij de 
keuzee voor juist deze regel. Dit metaniveau komt niet in het model tot uiting, 
maarr is wel bij subsumptie voorondersteld (zie paragraaf 5.3.2). Ik zal hieronder 
hett model langslopen en steeds aangeven welke kritische reacties mogelijk zijn. 

Dee sub- en subsubargumenten uit het model laten zien welke criteria een rol 
spelenn bij het beoordelen van de houdbaarheid van de hoofdargumenten. Ze 
genererenn daardoor de subvragen bij de hoofdvragen. De houdbaarheid van het 
eerstee hoofdargument, argument 1.1, kan ter discussie worden gesteld met de 
vraag:: Is X inderdaad niet-Z?, oftewel: vallen de concrete feiten inderdaad onder 
dee rechtsfeitomschrijving van de omgekeerde regel? De beantwoording van deze 
vraagg hangt af van de vraag die uit subargument 1.1.1. voortvloeit: Kan X als niet-

ZZ worden gekwalificeerd en/ of kan niet-Z als X worden geïnterpreteerd? Wanneer degene 
diee een a contrario geïnterpreteerde regel toepast in zijn argumentatie, geen be-
roepp doet op argument 1.1.1 en argument 1.1 slechts stelt, dan zal de beoorde-
laarr voor zichzelf moeten nagaan of hij deze vraag bevredigend kan beantwoor-
den.. In het geval dat degene die een a contrario geïnterpreteerde regel toepast, 
argumentt 1.1.1 expliciet in zijn argumentatie heeft opgenomen, dient de beoor-

160.. In de terminologie van Kloosterhuis (2002:116) komen in figuur 6.2 twee constructiebe-
slissingenn (gecreëerde regels) voor, namelijk in argument 1.1' en in argument l . l ' . l . 
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delaarr na te gaan of hij de invulling van dit argument houdbaar vindt. Ook dient 

hijj  dan na te gaan of hij de invulling van dat argument voldoende en relevant 

vindtt om op grond daarvan te kunnen concluderen tot het substandpunt X is 

niet-Z.niet-Z. De beoordeling van de voldoendheid en relevantie van een argument is 

hett beoordelen van het bijbehorende verzwegen argument (1.1.1'). 

D ee houdbaarheid van het tweede hoofdargument, de omgekeerde regel (ar-

gumentt 1.1'), kan ter discussie worden gesteld met de vraag of de omgekeerde 

regell  wel aanvaardbaar is: Is bet wel %o dat met-Y voor niet-Z geldt? Ook deze vraag 

kann worden beantwoord aan de hand van subvragen die uit de subargumenten 

voortvloeienn waarmee dit argument in het model wordt beargumenteerd. Zo 

kann ten eerste de subvraag worden gesteld of de bestaande regel waaruit de a 

contrarioo geïnterpreteerde regel is afgeleid, wel een regel van geldend recht is. 

Dezee vraag betreft de houdbaarheid van het eerste deel van de nevenschikking 

diee de omgekeerde regel ondersteunt. Ten tweede kan de subvraag worden ge-

steldd of deze regel inderdaad als een regel mag worden beschouwd waarvan de 

rechtsfeitomschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is. Di t is een vraag met 

betrekkingg tot de houdbaarheid van het tweede deel van de nevenschikking die 

dee omgekeerde regel ondersteunt. Ten derde kan een subvraag worden gesteld 

overr de relevantie en voldoendheid van deze nevenschikking, namelijk of deze 

argumentenn relevant en voldoende zijn om op grond daarvan te kunnen conclu-

derenn tot de omgekeerde regel. Een vraag dus die het bijbehorende verzwegen 

argumentt ter discussie stelt. 

Dee eerste vraag is relevant omdat de regels die worden omgekeerd, niet al-

tij dd regels zijn die in een wetboek te vinden zijn. Het kunnen ook beleidsregels 

zijn,, of regels die uit de jurisprudentie zijn afgeleid.161 Ook opmerkingen uit de 

Memoriee van Toelichting kunnen a contrario worden geïnterpreteerd.162 In al 

161.. Van het laatste is bijvoorbeeld sprake in HR 11 december 1998, NJ 1999, 494, in welke 
zaakk de eiser in cassatie uit een aantal gewezen arresten de regel afleidt dat (dubbele) toet-
singg door de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening (RDA) niet nodig is als het ontslag-
beleidd volledig in handen van de overheid ligt. Deze regel wordt vervolgens a contrario 
toegepastt door te concluderen dat als het ontslagbeleid niet in handen van de overheid ligt 
(zoalss in het voorliggende geval), het beleid in alle gevallen door de RDA moet worden 
getoetst.. Een ander voorbeeld wordt gegeven in HR 18 februari 1997, NJ 1997, 500, waar 
inn het eerste cassatiemiddel een beroep wordt gedaan op het 'a contrario-belang' van de 
uitspraakk die de Hoge Raad doet in HR 29 maart 1994, NJ 1994, 577. 

162.. Dat gebeurt in het cassatiemiddel van de zaak Pikmeer I (HR 23 april 1996, NJ 1996, 
513).. In het middel wordt een beroep gedaan op de Memorie van Toelichting bij het toe-
passelijkee wetsartikel art. 51 Sr. Volgens de MvT kan een bepaalde bestuurder bij wie alle 
bestanddelenn van een strafbaar feit aanwezig zijn uit eigen hoofde, dus wegens een door 
hemm gepleegd delict, voor de strafrechter ter verantwoording worden geroepen. In het 
cassatiemiddell  wordt uit deze uitspraak afgeleid dat de feitelijke leidinggever en uitvoerder 
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dezee gevallen, en overigens ook in de gevallen dat de regel wel in een wetboek te 
vindenn is, is het de vraag of er niet een oude versie wordt gebruikt. Bovendien is 
hett bij regels uit een wetboek de vraag of het niet een versie betreft die niet is 
aangenomenn door de Kamer of een regel die tot overgangsrecht behoort dat in 
hett concrete geval niet van toepassing is. Dus: is de regel wel correct weergege-
venn en/of is de juiste versie wel gebruikt? 

Dee tweede subvraag die bij de aanvaardbaarheid van de a contrario geïnter-
preteerdee regel kan worden gesteld, is een vraag naar de houdbaarheid van ar-
gumentt 1.1 Mb, waarin wordt gesteld dat de expliciete wettelijke regel moet wor-
denn geïnterpreteerd als een regel waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodza-
kelijkee voorwaarde is voor de rechtsgevolgbepaling. De criteria op grond waar-
vann deze vraag moet worden beantwoord, kunnen worden afgeleid uit het 
subsubargumentt ( l . l ' . lb. l ) en het daarbij horende verzwegen argument 
(l.lMb.1').. Blijkens het subsubargument bestaan de criteria uit interpretatieve 
argumenten.. In de situatie dat een beoordelaar te maken krijgt met een ongemo-
tiveerdee regel-omkering, zal hij zelf moeten nagaan of een beroep op een of 
meerr van zulke argumenten inderdaad een interpretatie van de regel als uitzon-
deringsregell  rechtvaardigt. Wanneer hij te maken krijgt met een gemotiveerde 
omkering,, zal hij moeten nagaan of de betreffende argumenten correct zijn ge-
bruiktt (bijvoorbeeld: is de wetsgeschiedenis wel correct weergegeven?). 

Hett verzwegen argument dat bij dit subsubargument hoort vormt een crite-
riumm voor de beoordeling van de deugdelijkheid van de interpretatie van de re-
gell  als een uitsluitende regel doordat uit dit argument de kritische vraag kan 
wordenn afgeleid of de interpretatieve overwegingen die worden aangevoerd wel 
rechtvaardigingskrachtt bezitten. Deze vraag richt zich op de voldoendheid 
en/off  relevantie van het gebruikte interpretatieve argument. Een subvraag bij 
dezee vraag is bijvoorbeeld of er mogelijke tegenargumenten zijn. Als degene die een 
regell  omkeert, dit motiveert met een beroep op het systematische argument, dan 
kann een tegenargument zijn dat het doel van de regel (het teleologische argu-
ment)) juist tot de conclusie leidt dat de regel niet a contrario mag worden geïn-
terpreteerd. . 

Eenn andere subvraag naar de deugdelijkheid van de interpretatie van de oor-
spronkelijkee regel als equivalentie is de vraag naar de voor^tenbaarheid van het 
concretee geval. Een beroep op een interpretatief argument waarmee de wil van 
dee wetgever met betrekking tot de niet-geregelde gevallen achterhaald kan wor-
den,, is natuurlijk niet relevant als de wetgever het niet-geregelde geval helemaal 

diee niet zelf alle delictsbestanddelen heeft verwezenlijkt (en daarvan is hier sprake) dezelf-
dee immuniteit geniet als de publiekrechtelijk rechtspersoon. 
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niett heeft (kunnen) voorzien. In paragraaf 3.2 kwam al ter sprake dat de opmer-
kingg van Van Hoecke (1979:179) — dat a contrario-argumentatie op contradic-
toiree tegenstellingen moet zijn gebaseerd - mogelijk met voorzienbaarheid te 
makenn heeft. Bij contradictoire tegenstellingen is de klasse niet-geregelde geval-
lenn voorzienbaar (afgezien van het feit dat zich met betrekking tot die klasse 
kwalificatie-- of interpretatievragen kunnen voordoen), terwijl dat bij regels met 
eenn onoverzichtelijk toepassingsbereik veel minder het geval is. Ook als men het 
niett belangrijk vindt dat de wetgever het concrete geval heeft kunnen voorzien als 
lidd van de klasse niet-geregelde gevallen, dan kan er nog steeds een kritische 
vraagg worden gesteld naar voorzienbaarheid, namelijk naar de voorzienbaarheid 
vann de consequenties die regelomkering heeft voor toekomstige gevallen. 

Dee derde subvraag die naar de aanvaardbaarheid van de a contrario geïnter-
preteerdee regel kan worden gesteld, is een vraag naar het verzwegen argument 
datt rechtvaardigingspotentie geeft aan de nevengeschikte argumenten waarin de 
explicietee wettelijke regel wordt geïnterpreteerd als een regel die een uitzonde-
ringsgevall  regelt. Met deze vraag wordt de formele geldigheid van de afleiding 
vann de nieuwe regel uit de bestaande regel ter discussie gesteld. In de terminolo-
giee van het analysemodel is deze afleiding altijd geldig, omdat de regel A.lleen mor 

ZZ geldt Y equivalent is met de regel Voorniet-Z geldt met-Y. In de praktijk worden 
somss echter vreemde a contrario-interpretaties gemaakt, waarbij Z en niet-Z of Y 

enn niet-Y helemaal niet contradictoir tegengesteld zijn. Dat bleek bijvoorbeeld al 
inn hoofdstuk 3, waar Van Hoecke de ondeugdelijke omkering behandelde waar-
bijj  uit de regel die bepaalt dat dieven gestraft moeten worden, wordt afgeleid dat 
eerlijkee mensen een beloning moeten krijgen. Ook de annotator bij HR 13 de-
cemberr 1995, NJ 1995, 517 merkt op dat de Hoge Raad art. 6 lid 3 sub c EVRM 
opp een merkwaardige wijze a contrario interpreteert. Op grond van deze regel is 
hett niet toegestaan de raadsman niet toe te laten tot de verdediging in de feitelij-
kee instantie.163 De Hoge Raad heeft deze regel omgekeerd tot de regel dat het 
well  is toegestaan om de raadsman niet toe te laten tot de eerste van twee feitelij-
kee instanties.164 

Dee eis van de formele geldigheid van de afleiding, die stelt dat de rechtsfeit-
omschrijvingg en de rechtsgevolgbepaling van de omgekeerde regel contradictoir 
tegengesteldd moeten zijn aan de rechtsfeitomschrijving en de rechtsgevolgbepa-

163.. Artikel 6 lid 3 aanhef en sub c EVRM luidt letterlijk: 'Een ieder tegen wie een vervolging 
iss ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten (...) c, zich zelf te verdedigen of 
daarbijj  de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze (--.)'. 

164.. De achterliggende gedachte bij deze omkering is dat het EVRM niet verplicht tot een 
verdedigingg in twee feitelijke instanties. 
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lingg van de oorspronkeli jke regel, geldt ook voor de deontische operatoren. In 

H RR 25 mei 1982, NJ 1982, 637 vallen zowel de advocaat-generaal als de annota-

torr over een in dit opzicht ongeldige a contrario-argumentatie van het openbaar 

ministerie.. De omkering betreft artikel 6 van de Vreemdelingenwet. Volgens de 

advocaat-generaall  bepaalt deze regel dat vreemdelingen met een geldige ver-

blijfstitell  de toegang tot Nederland niet mag worden geweigerd en heeft het openbaar 

ministeriee daar ten onrechte uit afgeleid dat vreemdelingen zonder een geldige 

verblijfstitell  de toegang moet worden ont%egd.]65 De annotator noemt dit 'een eigen-

aardigee uideg van art. 6 Vw.', die volgens de wetsgeschiedenis onjuist blijk t te 

zijn,, maar die niettemin hier en daar ingang gevonden heeft in de rechtspraak. 

Afgezienn van de vragen die gerelateerd zijn aan de elementen die deel uitmaken 

vann de argumentatie, spelen bij de hoofdargumentatie ook kritische vragen van 

preliminairee aard een rol. De toepasbaarheid van een regel heeft niet alleen betrek-

kingg op de inhoud van de twee argumenten 1.1 en 1.1', maar ook op meta-

overwegingenn met betrekking tot de keuze voor het toepassen van de ene regel 

off  een andere regel. Soms wordt een regel toch niet toegepast omdat een andere 

regell  beter toepasbaar is of omdat toepassing tot ongewenste gevolgen leidt. Zo 

komm ik op grond van het model en de daarbij horende preliminaire overwegin-

genn tot de volgende lijst kritische vragen: 

Hoofdvraag: Hoofdvraag: 

Iss de regel toepasbaar? 

InhoudelijkeInhoudelijke subvragen: 

1.. Met betrekking tot de feiten (1.1): Is X inderdaad niet-Z? 

2.2. Met betrekking tot de a contrario-regel (1.1'): Geldt met-Y inderdaad voor 

niet-Z}niet-Z} (Is de omgekeerde regel aanvaardbaar?) 

Toepassingssubvragen: Toepassingssubvragen: 

3.. Is er niet een andere regel beter toepasbaar? 

4.. Leidt toepassing van de regel niet tot een ongewenst resultaat?166 

165.. Overigens maakt de advocaat-generaal een parafrase van artikel 6 Vreemdelingenwet. De 
regell  luidde letterlijk: 'Toegang tot Nederland hebben vreemdelingen aan wie het krach-
tenss een der bepalingen van de artikelen 8-10 is toegestaan in het land te verblijven en die 
voldoenn aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde vereisten ten 
aanzienn van het bezit van een document voor grensoverschrijding'. 

166.. Kloosterhuis (2002:109, 113) stelt bij de eerste orde-argumentatie vrijwel dezelfde vragen 
(alss 1-4) in het kader van een pragmatische beoordeling (in aanvulling op een logische be-
oordeling): : 
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SubvragenSubvragen bij de feiten (1.1): 

11 a. Kan X als niet-Z worden gekwalificeerd of kan niet-Z als X worden geïnter-

preteerd? ? 

lb .. Zijn de overwegingen op grond waarvan X als niet-Z kan worden gekwali-

ficeerdd of niet-Z als X kan worden geïnterpreteerd, voldoende en relevant? 

SubvragenSubvragen bij de a contrario-interpretatie (1'. 1'): 

2a.. Is Voor Z geldt Y een regel van geldend recht? 

2b.. Is Voor Z geldt Y een regel op grond waarvan Y bij uitsluiting aan Z 

wordtt toegekend? 

2c.. Is de afleiding van de regel Voor niet-Z geldt niet-Y uit de argumenten dat 

dee regel Voor Zgeldt Y geldend recht is en dat volgens deze regel Y al-

leenn voor Z geldt logisch geldig? 

SubtragenSubtragen bij de interpretatie van de regel als uitzonderingsregel (1.1'. 1b): 

2bl.. Is het beroep op het interpretatieve argument correct gebruikt? 

2b2.. Is het interpretatieve argument relevant en voldoende? 

2b2a.. Is de omkering niet onaanvaardbaar op grond van een ander interpreta-

tieftief argument? 

2b2b.. Heeft de wetgever X als invulling van niet-Z voorzien? 

2b2c.. Zijn de gevolgen voor de gevallen die onder niet-Z vallen voorzienbaar? 

SubvragenSubvragen bij de logische geldigheid van de omkering (1.1'. 1a-b'): 

2c2a.. Zijn Z en niet-Z contradictoir tegengesteld? 

2c2b.. Zijn Yen niet-Y contradictoir tegengesteld? 

2c2c.. Is de deontische operator uit de afgeleide regel contradictoir tegenge-

steldd aan die uit de wettelijke regel? 

(1)) Is de gekozen regel geldend recht? 
(2)) Is de gekozen regel toepasbaar op de feiten? 
(3)) Is er geen andere regel toepasbaar op de feiten van het geval? 
(4)) Is de kwalificatie van de feiten juist? 
(5)) Leidt de toepassing van de rechtsregel niet tot een ongewenst resultaat? 
Mijnss inziens laat mijn model zien dat deze vragen ongelijksoortig zijn. De vragen (1) en 
(4)) zijn gerelateerd aan de hoofdargumenten, respectievelijk argument 1.1' en 1.1. De an-
deree drie vragen betreffen preliminaire overwegingen die te maken hebben met de keuze 
voorr een bepaalde regel. Van deze drie vragen vormen de derde en de vijfde vraag sub-
vragenn bij de tweede vraag. (Overigens is vraag (1) alleen van toepassing op argument 1.1' 
alss daarin géén constructie- of interpretatiebeslissing wordt gegeven die nog niet eerder 
doorr een rechter is gemaakt. In mijn model is deze vraag bijvoorbeeld niet van toepassing 
opp de omgekeerde regel, omdat deze juist door de argumentatie wordt gecreëerd.) 
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6.55 Case study: 'Openbaar  maken' en artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet 

Magg een tijdschrift worden opgenomen in een leesportefeuille terwijl de uitgever 
datt met een tekst op de voorpagina heeft verboden? Mag een winkelier platen 
mett reproducties van Poortvliet uit een kalender knippen, op spaanplaat plakken 
enn verkopen zonder toestemming van de schilder en van de uitgever van de ka-
lenders?? En mag de Free Record Shop platen verhuren zonder toestemming van 
Stemra?1677 De beantwoording van deze vragen is afhankelijk van de vraag of de 
betwistee handelingen kunnen worden aangemerkt als 'openbaar maken' in de zin 
vann de Auteurswet 1912. Alleen de auteursrechthebbende mag namelijk open-
baarr maken, zoals is bepaald in artikel 1: 

Hett auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van let-
terkunde,, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit open-
baarr te maken en te verveelvoudigen. 

Alss de handelingen van de leesportefeuille-exploitant, de winkelier en de Free 
Recordd Shop kunnen worden aangemerkt als openbaar maken, dan wordt daar-
meee dus inbreuk gemaakt op het recht van de auteursrechthebbende. 

Watt openbaar maken precies is, is in de wet zelf niet expliciet omschreven 
(Pfeffer-Gerbrandyy 1973:90-91, Spoor 1976:66-67, Cohen Jehoram 1980:312). 
Well  valt in de Memorie van Toelichting te lezen dat 'ten aanzien van iedere 
soortt van letterkundig, wetenschappelijk of kunstwerk (...) het woord zijn na-
tuurlijkk begrip duidelijk aan[geeft]\ Volgens een toelichting die speciaal voor 
schriftelijkee werken en voor muziekstukken wordt gegeven, betekent openbaar 
maken:: 'in druk doen verschijnen' en 'voor het publiek verkrijgbaar stellen', 'uit-
geven'.. Verder geeft artikel 12 van de Auteurswet nog drie specifieke uitbreidin-
genn van het begrip. In lid 1 van dit artikel is bepaald dat onder de openbaarma-
kingg van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst mede wordt verstaan: 

l cc de openbaarmaking van eene verveelvoudiging van het geheel of een ge-
deeltee van het werk; 

2ee de verbreiding van het geheel of een gedeelte van het werk of van eene 
verveelvoudigingg daarvan, zoolang het niet in druk verschenen is; 

167.. Stemra is onderdeel van Buma/Stemra, de organisatie die in Nederland de belangen van 
componisten,, tekstdichters en muziekuitgevers behartigt op het gebied van muziekau-
teursrecht.. Buma gaat over het openbaar maken van muziek (uitvoeringsrechten), zoals li -
ve-optredens,, radio- en tv-uitzendingen, verspreiding via internet en achtergrondmuziek 
bijj  horecabedrijven en winkels, terwijl Stemra zich op het vasdeggen en verveelvoudigen 
vann muziek richt (mechanische reproductierechten). 



ReconstructieReconstructie van klassieke a contrario-argumentatie 175 5 

3CC de voordracht op- of uitvoering of voorstelling in het openbaar van het 
geheell  of een gedeelte van het werk of van eene verveelvoudiging daarvan. 

Inn alledrie de rechtszaken die werden gevoerd naar aanleiding van de hierboven 
gesteldee vragen - die over de leesportefeuille, over het maken van posters van 
platenn uit een Poortvliet-kalender en over het verhuren van Lp's en muziekcas-
settess - speelt de a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 een rol. Een 
aa contrario-interpretatie van deze bepaling maakt van de voorwaarde \oolang het 
nietniet in druk verschenen if een unieke voorwaarde, zodat daaruit kan worden afge-
leidd dat wanneer het geheel of een gedeelte van een werk of een verveelvoudi-
gingg daarvan wel in druk verschenen is, een verbreiding daarvan geen openbaar-
makingg is. 

Ikk zal hieronder bespreken hoe de rechterlijke instanties hebben beslist in de 
genoemdee zaken, hoe de partijen die door een a contrario-interpretatie bena-
deeldd werden - de auteursrechthebbenden - in deze zaken hebben geargumen-
teerdd en welke kritiek er op de beslissingen van de Hoge Raad is geleverd in de 
rechtswetenschappelijkee literatuur. Ik zal daarbij laten zien hoe de argumenten 
vann de partijen en de argumenten die naar voren werden gebracht door de 
rechtswetenschapp kunnen worden geduid als reacties in termen van de kritische 
vragenn uit paragraaf 6.4, die horen bij het reconstructiemodel uit paragraaf 6.3.1 
(figuurr 6.1). 

6.5.11 Het Leesportefeuille-arrest 

Dee Leesportefeuillezaak speelt in 1952 (HR 25 januari 1952, NJ 1952, 95). Het 
betreftt een conflict dat uitgever De Spaarnestad van de Libelle en de Panorama 
heeftt met leesportefeuille-exploitant Favoriet. Ondanks een uitdrukkelijk verbod 
daartoee op de voorpagina's van de bladen, heeft Favoriet de bladen zonder toe-
stemmingg van De Spaarnestad in zijn leesportefeuille opgenomen. De uitgever 
staptt daarop naar de rechter en eist schadevergoeding. De rechtbank verklaart 
dee vordering echter niet-ontvankelijk en het hof bekrachtigt deze uitspraak. 

Hett hof voert, evenals de rechtbank, als een argument ten overvloede voor 
zijnn uitspraak het omgekeerde artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet aan. In eerste 
instantiee doet het hof een beroep op het gewone taalgebruik en bepaalt het op 
grondd daarvan dat de tijdschriften al aan de openbaarheid zijn prijsgeven op het 
momentt dat De Spaarnestad ze verkrijgbaar heeft gesteld voor het publiek. Vol-
genss het hof zijn de tijdschriften dus al openbaar gemaakt. Daarom kan er in 
casuu niet van openbaarmaking worden gesproken en wordt er geen inbreuk ge-
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maaktt op het auteursrecht van de uitgever. De a contrario-interpretatie van arti-

kell  12 lid 1 sub 2 versterkt dit oordeel. De handeling van Favoriet moet namelijk 

wordenn beschouwd als het 'in breder kring verbreiden' van de tijdschriften. Wat 

datt verbreiden betreft overweegt het hof: 

dat,, naar de Rechtbank terecht heeft opgemerkt, het feit, dat de wet dit ver-
breidenn in meergenoemd art. 12 slechts dan mede onder 'openbaarmaking' ver-
staat,, als het werk niet in druk verschenen is, een argument te meer oplevert, 
omm aan te nemen, dat het verbreiden van een in druk verschenen werk of van 
eenn ver-veelvoudiging daarvan niet oplevert een openbaarmaking of verdere 
openbaarmakingg daarvan (...). [Mij n cursivering, HJ] 

Dee Spaarnestad gaat vervolgens in cassatie, maar de Hoge Raad verwerpt het 
cassatieberoepp en baseert zijn beslissing volledig op het a contrario toegepaste 
artikell  12 lid 1 sub 2, overigens zonder dit a contrario-argumentatie te noemen 
off  deze interpretatie te motiveren. De Hoge Raad suggereert dat het vanzelf 
duidelijkk is dat het tweede sublid van artikel 12 lid 1 deze betekenis heeft: 

datt uit het bij art. 12 Ie lid aanhef en onder 2e Auteurswet 1912 bepaalde volgt 
datt het opnemen, of doen opnemen, in een leesportefeuille van in druk ver-
schenenn uitgaven niet als openbaar maken in den zin dier wet is aan te merken. 

Dezee beslissing is in overeenstemming met de conclusie van advocaat-generaal 
Eggens.. Deze baseert zijn a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 op 
dee wetsgeschiedenis. Uit de wetsgeschiedenis kan worden opgemaakt dat de 
zinsnedee 'zoolang het niet in druk verschenen is' niet voorkwam in het oor-
spronkelijkee wetsontwerp, maar is toegevoegd nadat de Kamer het bereik van 
hett artikel als te ruim had gekritiseerd. Op grond van de oorspronkelijke formu-
leringg van sub 2 zou namelijk ook het uidenen van boeken door bibliotheken als 
openbaarr maken kunnen worden aangemerkt. De regel is echter bedoeld voor 
gevallenn waarin bijvoorbeeld een schrijver zijn manuscript in kleine kring laat 
circuleren.. Het doel van de regel is om in dergelijke situaties te verhinderen dat 
iemandd uit die kleine kring de inhoud naar buiten brengt zonder toestemming 
vann de auteur. Naar aanleiding van de kritiek van de Kamer voegde de regering 
dee desbetreffende zinsnede over het niet in druk verschenen zijn toe (Cohen 
Jehoramm 1961:345, Pfeffer-Gerbrandy 1973:97, Spoor 1976:73). Het Regerings-
antwoordd aan de Tweede Kamer luidt: 
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Ditt verbreiden zal intusschen dan alleen als eene openbaarmaking aangemerkt 
kunnenn worden, indien het met een niet tevoren in druk verschenen werk ge-
schiedt.. Het lid is op dien grond aangevuld en verduidelijkt, n.1. door toevoe-
gingg van de woorden: 'zoolang het niet in druk verschenen is'. [Mij n cursive-
ring,HJ] ] 

Inn de literatuur wordt het oordeel van de Hoge Raad in de Leesportefeuillezaak 
alss de 'uitputtingsleer' beschouwd (Cohen Jehoram 1980:313, 1987:27). Deze 
leerr houdt in dat het uitsluitend recht van de auteur om zijn eigen werken open-
baarr te maken op een bepaald moment is afgelopen, namelijk op het moment 
datt de werken rechtmatig in het verkeer zijn gebracht. De verdere verbreiding 
vann in het verkeer gebrachte exemplaren kan daardoor niet meer als (verder) 
openbaarr maken worden beschouwd.168 

Inn figuur 6.3 (volgende pagina) geef ik de beslissing van de Hoge Raad weer 
inn termen van het reconstructiemodel, waarbij ik de argumentatie voor het ge-
makk heb aangevuld met de motivering (het beroep op de wetsgeschiedenis) van 
dee advocaat-generaal. In de volgende paragrafen zal ik aangeven welke kritiek er 
opp de a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 Aw is gegeven en laten 
zienn hoe de verschillende punten van kritiek kunnen worden vertaald in termen 
vann het reconstructiemodel. De eerste kritiek die ik zal bespreken is afkomstig 
vann de eisende partij De Spaarnestad, die zich in de laatste twee rechterlijke in-
stantiess tegen de a contrario-argumentatie van de rechtbank en van het hof 
diendee te verdedigen. Verderop zal ik de kritiek bespreken die in de rechtswe-
tenschappelijkee literatuur op het Leesportefeuille-arrest is geleverd. Tot slot zal 
ikk ook aangeven hoe in de twee latere openbaarmakingszaken toepassing van 
hett a contrario geïnterpreteerde artikel 12 lid 1 sub 2 Aw werd beargumenteerd 
en/off  aangevallen. 

6.5.22 Kritie k op de kwalificati e van de feiten 

Inn de Leesportefeuillezaak doen alledrie de rechterlijke instanties een beroep op 
dee a contrario-interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2. De partij voor wie deze 
argumentatiee nadelig is, eisende partij uitgever De Spaarnestad, kan na de uit-
spraakk van de rechtbank op verschillende manieren reageren. Op het moment 

168.. Zie ook Spoor (1976:75), die stelt dat 'uitgeven' een aflopende handeling is: 'op een be-
paaldd ogenblik is het exemplaar uitgegeven en daarmee is deze vorm van openbaarmaking 
geëindigd'.. Het uitgeven is voltooid als het werk aan derden verkrijgbaar is gesteld; het cri-
teriumm is volgens hem de eigendomsoverdracht (bijvoorbeeld het doorverkopen van een 
boek). . 
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Voorr het opnemen van de Panorama en de Libelle in een leesporte-
feuillee geldt dat dit geen openbaar maken is (Voor Xgeldt niet-Y) 

1.11 & 
Dee tijdschriften zijn 
inn druk verschenen) 
(X(X is niet-Z 

1.1' ' 

Hett verbreiden van het geheel of een gedeelte 

vann een werk dat in druk verschenen is, is 

geenn openbaar maken (Voor niet-Z geldt niet-Y) 

l . l ' . l a a 

Artikell  12 lid 1 sub 2 luidt: Als 

openbaarr maken geldt de verbrei-

dingg van het geheel of een gedeel-

tee van het werk (...), zoolang het 

niett in druk verschenen is 

(Voor(Voor Z geldt Y) 

1.1Mb b 

Artikell  12 lid 1 sub 2 moet worden 

geïnterpreteerdd als: Alleen voor niet 

inn druk verschenen werken geldt 

datt de verbreiding ervan openbaar 

makenn is (Ygeldt alleen voor Z) 

l . l ' . lb . l l & & 
Inn de wetsgeschiedenis valt te 

lezenn dat een verbreiding dan 

alleenalleen als een openbaarmaking 

aangemerktt kan worden, indien 

hett met een niet tevoren in druk 

verschenenn werk geschiedt 

(Wetshistorisch(Wetshistorisch argument) 

l . l ' . l b . l ' ' 

Al ss de wetgever expliciet heeft gezegd 

datt het verbreiden van het werk alleen 

openbaarr maken is als dat werk nog niet 

inn druk verschenen is, dan rechtvaardigt 

datt een interpretatie van de regel als Y 

geldtgeldt alleen voor Z 

(Als(Als het beroep op het interpretatieve argument 

houd-haarhoud-haar is, dan kan de rechtsregel worden 

geïnterpreteerdgeïnterpreteerd als: Ygeldt alleen voor Z) 

FiguurFiguur 6.3: Reconstructie van het'Lsesportefeuille-arrest 

datt hij in cassatie gaat, wordt het echter lastig om de a contrario-interpretatie 

vann artikel 12 lid 1 sub 2, waarvan zich dan al twee rechterlijke instanties hebben 

bediend,, aan te vallen. De Spaarnestad kiest in cassatie dan ook voor een verde-

digingg waarbij het argument X is niet-Z wordt gekritiseerd: hij bestrijdt dat de 

betreffendee tijdschriften kunnen worden gekwalificeerd als 'in druk verschenen'. 

Natuurlijkk moet hij erkennen dat de bladen wel al gedrukt en verspreid zijn. Aan 



ReconstructieReconstructie van klassieke a contrario-argumentatie 179 9 

dee zinsnede 'zoolang het niet in druk verschenen is' moet zijns inziens echter 
eenn speciale betekenis worden toegekend, namelijk: zolang het werk niet voor 
hett publiek beschikbaar is gesteld waartoe de verspreiding %ich richt Ik citeer: 

(...)) welke laatste zinsnede [zolang het niet in druk verschenen is, HJ] in dit 
verbandd naar aard en strekking der Auteurswet betekent: zolang het niet in 
drukk verschenen is en niet voor het gehele publiek algemeen verkrijgbaar ge-
steldd is, althans niet voor dat deel van het publiek, tot hetwelk de verbreiding 
zichh richt, althans: zolang het niet in druk verschenen is en niet voor het pu-
bliekk verkrijgbaar gesteld is in de exploitatievorm waarin de verbreiding zich 
vertoontt (...)

Mett andere woorden: de bladen zijn wel openbaar gemaakt voor het publiek dat 
lossee nummers koopt, maar niet voor het publiek dat zich op een leesportefeuil-
lee abonneert. Dat betekent dat de bladen slechts 'beperkt' openbaar zijn ge-
maaktt en dat de handeling van Favoriet moet worden aangemerkt als een 'verde-
re'' openbaarmaking. De Hoge Raad gaat overigens — onbeargumenteerd — niet 
inn deze redenering mee en constateert dat'(...) een grond voor dit betoog in die 
wett niet valt te onderkennen'.169 

6.5.33 Kritie k op de a contrario-interpretati e 

Terwijll  in de rechtszaal de kwalificatie van de feiten in twijfel wordt getrokken, 
wordtt in de literatuur juist de a contrario afgeleide regel - argument (1.1'), Voor 

niet-Zniet-Z geldt met-Y — gekritiseerd. De kritiek heeft betrekking op de kritische vra-
genn die horen bij de ondersteuning van dit argument in het model. Ten eerste 
wordtt er kritiek geleverd op de deugdelijkheid van de formele gevolgtrekking 
(1.11 Ma-b'): men acht de a contrario-argumentatie logisch ongeldig. Ten tweede 
iss er kritiek op de interpretatie van artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet als een regel 
diee het rechtsgevolg bij uitsluiting aan de rechtsfeitomschrijving toekent. Kritiek 
opp deze interpretatie kan zich zowel op het direct ondersteunende interpretatie-
vee argument ( l . l ' . lb. l ; in dit geval het beroep op de wetsgeschiedenis) als op 
hett daarbij horende verzwegen argument (l.r.lb.1*) richten. Als de kritiek zich 

169.. Advocaat-generaal Eggens reageert wel. Volgens hem kan er in het concrete geval alleen 
sprakee zijn van beperkt openbaar maken als het verspreiden van tijdschriften zónder een 
verbodsclausulee op de voorpagina een verdere openbaarmaking zou zijn. Omdat dat laats-
tee niet zo is (op grond van de omkering van artikel 12 lid 1 sub 2), is het eerste ook niet 
zo,, want dat zou aan openbaar maken een betekenis geven die in strijd is met de Au-
teurswet.. (Zie ook Pfeffer-Gerbrandy 1973:100.) 
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opp het direct ondersteunende argument richt, heeft het betrekking op de correc-

tee invulling van dit argument. In de Leesportefeuillezaak zou de kritiek dan lui-

den:: klopt de weergave van de wetsgeschiedenis? Dergelijke kritiek wordt in de 

literatuurr echter niet gegeven; kennelijk vond men dat advocaat-generaal Eggens 

dee wetsgeschiedenis wel correct en /of volledig had beschreven. Al s de kritiek 

zichh op het verzwegen argument richt, heeft het betrekking op de rechtvaardi-

gingspotentiee - de voldoendheid en /of de relevantie - van het direct ondersteu-

nendee interpretatieve argument. In de Leesportefeuillezaak zou deze kritiek lui-

den:: is het wel zo dat als de wetgever expliciet heeft gezegd dat het verbreiden 

vann een werk alleen dan openbaar maken is als dat werk nog niet in druk ver-

schenenn is, dat een interpretatie van de regel als uitsluitende regel rechtvaardigt? 

Dergelijkee kritiek is wel — volop — in de literatuur te vinden als reactie op het 

Leesportefeuille-arrest. . 

KritiekKritiek op de formele deugdelijkheid van de omkering 

I nn een artikel in het Nederlands Juristenblad stelt Hirsch Ballin (1955:719) dat arti-

kell  12 lid 1 sub 2 Auteurswet niets over het opnemen van een tijdschrift in een 

leesportefeuillee zegt, simpelweg omdat de regel die daar wordt uitgedrukt be-

trekkingg heeft op werken die niet'm druk zijn uitgegeven, terwijl de Libelle en de 

Panoramaa wel in druk zijn uitgegeven: 

Dee wetgever immers erkent m.b.t. een vóórstadium (zolang het werk niet in 

drukk verschenen is) een auteursrechtelijke bevoegdheid van den auteur in het 

kaderr van zijn uitsluitend recht tot openbaarmaking, zijn werk aan een beperkte 

groepp verkrijgbaar te stellen. De Hoge Raad daarentegen had te beslissen om-

trentt de vraag, of in zeker nastadium, t.w. vanaf het ogenblik dat het werk wél 

inn druk was verschenen, de auteur een beperkte groep, t.w. de leesportefeuüle-

ondernemingen,, van een afgezonderde exploitatie dier geschriften kon uitslui-

tenn (...).170 

D o orr Pfeffer-Gerbrandy (1973:100) is deze kritiek opgevat als kritiek op de logi-

schee geldigheid van de a contrario-redenering. De kritiek zou van het type zijn: 

uitt de regel als p, dan q mag niet de omgekeerde regel als niet-p, dan niet-q worden 

170.. Pfeffer-Gerbrandy (1973:102) is die mening ook toegedaan: ''Art. 12, eerste lid onder 2e ziet 
alleenn op werken die, als ze verschijnen, in druk verschijnen, en dan op de fase vóór die 
verschijning'. . 
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afgeleid,, omdat daarmee de drogreden ontkenning van het antecedens wordt 

begaan.. Hij parafraseert de kritiek van Hirsch Ballin als volgt: 

Vóórr de verschijning in druk heeft de maker het recht om verbreiding te ver-

bieden;; daaruit kan logisch geen antwoord volgen op de vraag of hij na de ver-

schijningg de bevoegdheid heeft om het werk beperkt of onder voorwaarde ver-

krijgbaarr te stellen. 

Hoewell  de term 'a contrario' bij velen meteen de gedachte aan een logische fout 

opwekt,, wat bij Pfeffer-Gerbrandy kennelijk ook het geval is geweest, blijk t uit 

mijnn reconstructiemodel dat deze kritiek van Hirsch Ballin en van Pfeffer-

Gerbrandyy irrelevante kritiek is. De vooronderstell ing die aan regelomkering ten 

grondslagg ligt is dat de a contrario geïnterpreteerde regel als een regel is opgevat 

waarinn de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde is voor de 

rechtsgevolgbepaling.. Zowel Hirsch Ballin als Pfeffer-Gerbrandy negeren deze 

vooronderstell ing.. Dan is dergelijke kritiek inderdaad gemakkelijk te leveren: als 

jee de regel als een gewone materiële implicatie interpreteert, is regelomkering 

ongeldig.. Al s de argumentatie van de Hoge Raad echter als een serieuze overtui-

gingspogingg wordt beschouwd, dan moet ervan worden uitgegaan dat hij de 

rechtsfeitomschrijvingg van de regel als een noodzakelijke voorwaarde voor de 

rechtsgevolgbepalingg heeft geïnterpreteerd.171 Dat de Hoge Raad de regel zo 

interpreteert,, betekent uiteraard niet dat dit een geoorloofde interpretatie is, 

maarr wel dat kritiek op de omkering zich op deze interpretatie moet richten, wil 

zijj  als adequate kritiek gelden. Advocaat-generaal Franx wijst de kritiek van 

Hirschh Ballin en Pfeffer-Gerbrandy dan ook van de hand, wanneer hij in zijn 

conclusiee bij het (verderop besproken) Free Record Shop-arrest (HR 20 no-

vemberr 1987, NJ 1988, 280) reageert op het vorige citaat: 

Di tt betoog — van het type waarmee men iedere a contrario-interpretatie ten 

principalee kan bestrijden - overtuigt mij niet. De HR heeft, a contrario redene-

rend,, een wetsinterpretatie gegeven die noch logisch-dwingend noch in strijd 

mett de logica is. Die interpretatie berust op de visie dat de woorden 'in druk 

verschenen'' het beslissende criterium vormen. Dat heeft met logica weinig, en 

mett rechtsvinding alles te maken.172 

171.. Zie paragraaf 4.1: argumentatie moet als een serieuze overtuigingspoging worden geanaly-
seerd.. Voor een onvolledige redenering houdt dat in dat logische geldigheid is vooronder-
steld. . 

172.. Een logische benadering van juridische argumentatie heeft bij juristen lange tijd in een 
kwadee reuk gestaan, omdat men dacht dat logica tot dwingende conclusies zou leiden die 
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KritiekKritiek op de rechtvaardigingspotentie van de wetgeschiedenis 

Pfeffer-Gerbrandyy (1973:100) kritiseert de a contrario-interpretatie die advocaat-
generaall  Eggens als bedoeling van de wetgever uit de wetsgeschiedenis heeft 
afgeleid.. Ook al heeft de wetgever gezegd dat het verbreiden van een werk alleen 

dandan openbaar maken is als dat werk nog niet in druk verschenen is, dan recht-
vaardigtt dat volgens Pfeffer-Gerbrandy nog geen interpretatie van de regel als 
eenn regel waaraan een impliciete regel ten grondslag ligt. De wetgever zou hele-
maall  niet de bedoeling hebben gehad om auteurs een uitsluitend recht tot ver-
breidingg toe te kennen en dit recht bij nader inzien te beperken tot niet in druk 
verschenenn werken. Hij wilde slechts deze ene situatie regelen. De enige beteke-
niss die dit tweede sublid daarom heeft, is het regelen van de specifieke situatie 
waarinn een auteur ongepubliceerde exemplaren van zijn werk in beperkte kring 
verspreidt.. In zo'n situatie moet de zeggenschap over de verspreiding aan de 
auteurr zijn voorbehouden. De wetgever wilde met dit artikel dus niet in het 
algemeenn iets zeggen over openbaar maken en het in druk verschenen zijn van 
eenn werk, maar wilde slechts een bepaalde handeling tot openbaar maken be-
noemenn 'die het, zonder die wetsbepaling, niet zou zijn'.173 

Ookk Cohen Jehoram (1961:344) stelt het verzwegen argument dat bij het 
beroepp op de wetsgeschiedenis hoort ter discussie. Hij doet dat met een tegen-
argument,, namelijk met een beroep op de formulering van de aanhef van lid 1. 
Dezee aanhef bevat het woord 'mede', en dat wijst er volgens hem op dat het 
rechtsgevolgg openbaar maken niet aan een gelimiteerde rechts feïtomschrijving is 
verbonden: : 

(...)) in art. 12 [worden] slechts enkele wijzen van openbaarmaking genoemd 
(...),, hetgeen de wetgever bewust heeft aangeduid met de woorden 'onder de 
openbaarmakingg ... wordt mede verstaan' (volgen drie voorbeelden). 

Hett woord 'mede' geeft aan dat de wetgever de gevallen van openbaarmaking 

niett limitatief opsomt. Daaruit volgt weer dat de gevallen die wel zijn opgesomd 

juridischh gezien onaanvaardbaar zijn. Vermoedelijk verwijst Franx hier impliciet naar. Zie 
Kapteinn (1991) en Feteris (1994, hoofdstuk 3) over de vooroordelen en misverstanden die 
menn er met betrekking tot de logica op nahield. 

173.. Ondanks zijn afwijzing van de a contrario-interpretatie, concludeert Pfeffer-Gerbrandy 
(1973:101)) uiteindelijk echter dat het opnemen van tijdschriften in een leesportefeuille 
tochh géén openbaar maken is. Hij baseert dit oordeel ook op de wetsgeschiedenis van ar-
tikell  12 lid 1 sub 2, maar dan op een ander aspect ervan. Uit de wetsgeschiedenis blijk t dat 
dee reden dat men bibliotheekuitleen niet als openbaar maken wilde kwalificeren, is dat 'de 
lenerr slechts individueel gaat lezen' (p. 97). Ook een leesportefeuille is voor privégebruik. 
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geenn noodzakelijke voorwaarde vormen voor het kwalificeren van een bepaalde 
handelingg als openbaar maken. De conclusie dat in de niet-genoemde gevallen 
geenn sprake is van openbaarmaking is dus niet geoorloofd.174 In logische termi-
nologie:: een interpretatie van de rechtsregel als equivalentie is niet gerechtvaar-
digd,, omdat de wetgever het ter discussie staande rechtsgevolg — in dit geval: 
openbaarr maken — niet aan een uitdrukkelijke en gelimiteerde rechtsfeit-
omschrijvingg heeft verbonden. Cohen Jehoram valt het verzwegen argument 
duss aan door middel van een taalkundig tegenargument. Met dit argument wordt 
niett de correcte weergave van het wetshistorische argument weerlegd, maar wel 
dee voldoendheid ervan als reden voor de conclusie dat het sublid als een uitslui-
tendee regel geïnterpreteerd mag worden. Cohen Jehoram noemt de redenering 
vann de Hoge Raad dan ook 'volstrekt niet dwingend'.175 

Hett verzwegen argument kan ook ter discussie worden gesteld met de vraag 
off  het wetshistorische argument überhaupt wel waarde heeft. In zijn commen-
taarr op de Auteurswet vraagt Spoor (1976:73) zich bijvoorbeeld af of 'de bedoe-
lingg van de wetgever veertig jaar na de totstandkoming van de wet nog de door-
slagg kon geven'. Pfeffer-Gerbrandy (1973:97) heeft dezelfde bedenking. Spoor 
achtt het voor een beantwoording van zijn vraag van belang dat de wetgever een 
gevall  als het onderhavige moet kunnen hebben voorden. Zoals in 6.4 is vastge-
steld,, is voorzienbaarheid door de wetgever een criterium voor de deugdelijk-
heidd van regelomkering (kritische vraag 2b2b). Volgens de auteurs die klassieke 
aa contrario-argumentatie beschrijven, wordt regelomkering immers gerechtvaar-
digdd op grond van de bedoeling van de wetgever: deze zou de impliciete regel in 
dee expliciete regel hebben neergelegd. Als de wetgever echter geen goed beeld 
kann hebben gehad van de gevallen die mogelijkerwijs tot de klasse van niet-
genoemdee gevallen behoren, dan is een bedoeling van hem met betrekking tot 
dezee niet-voorziene gevallen niet aannemelijk. Regelomkering is in dergelijke 
gevallenn daarom minder of niet aanvaardbaar. Een zaak als die van de leesporte-
feuillee was volgens Spoor (1976:73) overigens te voorzien voor de wetgever van 

174.. Pfeffer-Gerbrandy (1973:91) ziet alleen in sub 1 en 3 van lid 1 van artikel 12 niet-limita-
tievee voorbeelden van wat de wetgever onder openbaarmaking verstaat; sub 2 geeft vol-
genss hem een duidelijke uitbreiding aan het begrip openbaarmaking door de daar ge-
noemdee verbreiding er ook toe te rekenen. 

175.. Toch acht hij - zoals verderop in dit hoofdstuk zal blijken — het resultaat van een dergelij-
kee redenering wél gerechtvaardigd, namelijk vanwege de wetsgeschiedenis die door Eg-
genss is aangehaald. Het beroep op de wetsgeschiedenis noemt hij echter geen (ondersteu-
ningg van een) a contrario-interpretatie. Het lijk t erop dat Cohen Jehoram onder a contra-
rio-argumentatiee een regelomkering verstaat die per definitie ongemotiveerd is. 
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dee Auteurswet, want commerciële uitlening was ook in 1912 al een bekend fe-

nomeen. . 

6.5.44 Kritie k op de toepasbaarheid van de a contrari o geïnterpreteerde 

regel l 

Inn de vorige paragraaf kwam ter sprake dat de kritiek van Hirsch Ballin op het 
Leesportefeuille-arrestt in de literatuur is opgevat als kritiek op de formele deug-
delijkheidd van de regelomkering. Het is mijns inziens echter de vraag of het be-
toogg van Hirsch Ballin wel als logische kritiek op de a contrario-argumentatie 
kann worden gekarakteriseerd. Een argument tégen een dergelijke karakterisering 
iss dat hij op grond van zijn vaststelling dat de rechtsfeitomschrijving (niet in 
drukk verschenen) niet overeenkomt met de concrete feiten (wel in druk ver-
schenen),, concludeert dat: '(...) de casuspositie zoals geregeld in art. 12 (2) 
Auteurswett geen doen heeft met de onderhavige - nog daargelaten, dat het ar-

gumentumgumentum ex contrario niet opgaat' (Hirsch Ballin 1955:719). Deze formulering 
impliceertt dat hij het niet opgaan van de a contrario-argumentatie niet beargu-
menteertt (ik kan dergelijke argumentatie ook niet ontwaren in het zeer ingewik-
keldee betoog van Hirsch Ballin) en dat hij er dus geen (logische) kritiek op heeft 
geformuleerd. . 

Waaromm legt hij dan zo'n nadruk op het feit dat artikel 12 lid 1 sub 2 Aw de 
openbaarmakingg van 'niet in druk verschenen' werken regelt, terwijl het in het 
onderhavigee geval juist om een wel in druk verschenen werk gaat? Omdat hij 
daarmeee wil aantonen dat het in deze zaak niet om de betekenis van 'openbaar 
maken'' gaat zoals die in dat sublid wordt gehanteerd. Hirsch Ballins betoog 
draaitt mijns inziens om het standpunt dat artikel 12 lid 1 sub 2 Aw geen beteke-
niss heeft voor de Leesportefeuillezaak. Volgens Hirsch Ballin laat de Memorie 
vann Toelichting van de Auteurswet twee betekenissen van openbaar maken zien. 
Artikell  12 eerste lid sub 2 heeft slechts betrekking op een van deze twee beteke-
nissen,, namelijk 'het licht doen zien'. 'Openbaar maken' heeft in deze betekenis 
betrekkingg op een eenmalige daad. Volgens Hirsch Ballin zijn de tijdschriften in 
dezee betekenis al openbaar gemaakt, en is dit sublid daarom niet van toepassing. 
Inn de Leesportefeuillezaak is juist de andere betekenis van 'openbaar maken' van 
belang,, namelijk de betekenis 'het in de openbaarheid houden' (uitgeven). In 
plaatss van een eenmalige daad gaat het in deze betekenis om een doorlopende 
bezigheid.. Volgens Hirsch Ballin staat in de Leesportefeuillezaak dan ook de 
vraagg centraal of het verspreiden van een tijdschrift via een leesportefeuille een 



ReconstructieReconstructie van klassieke a contrario-argumentatie 185 5 

verdereverdere openbaarmaking is.176 Deze vraag moet op een andere manier dan via 
artikell  12 lid 1 sub 2 worden opgelost. 

Dee kritiek die Hirsch Ballin op het Leesportefeuille-arrest levert, betreft 
mijnss inziens het metaniveau van de kew%e voor een bepaalde regel. De kritiek 
richtt zich niet op een van de elementen uit het model, maar op de toepasbaarheid 

vann de regel — al dan niet a contrario geïnterpreteerd. Zijn kritiek heeft dus be-
trekkingg op een vooronderstelling bij het model, namelijk dat de toegepaste re-
gell  toepasbaar is in dit concrete geval. Volgens Hirsch Ballin is de keuze voor 
artikell  12 lid 1 sub 2 in de Leesportefeuillezaak een onjuiste keuze, omdat deze 
regell  niets zegt over het geval dat zich daar voordoet. 

Tott welk oordeel over de zaak komt Hirsch Ballin dan in deze zaak en op 
welkee gronden? Oftewel: welke regel is er wel van toepassing en tot welk resul-
taatt leidt toepassing van die regel? Volgens Hirsch Ballin is er geen enkele regel 
vann toepassing. Net zomin als artikel 12 lid 1 sub 2 als grondslag voor een uit-
spraakk in deze zaak kan dienen, is er verder in de Auteurswet ook geen grond te 
vindenn voor 'de (...) onbevredigende conclusie' dat de auteursrechthebbende 

176.. Spoor (1976:72), die wel vier betekenissen van 'openbaar maken' onderscheidt, vat het 
betoogg van Hirsch Ballin juist weer op als kritiek op de interpretatie van de regel als een 
regell  waarvan de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke voorwaarde voor de rechtsge-
volgbepalingg is (deze kritiek lijk t op de al besproken kritiek van Cohen Jehoram, die een 
dergelijkee interpretatie van de regel kritiseert op grond van het woord 'mede' in de aanhef 
vann artikel 12 lid 1). Spoor sluit zich daarbij aan: als een geval niet onder één van de door 
hemm onderscheiden vier betekenissen kan worden geschaard, brengt dat niet met zich mee 
datt er in dat geval dus niet is openbaar gemaakt, want het geval kan misschien nog onder 
eenn andere betekenis van openbaar maken worden geschaard: ) m e n [kan] pas (...) 
concluderenn dat een bepaalde handeling geen openbaarmaking is, als men haar aan alk be-
tekenissenn van 'openbaar maken' heeft getoetst. Uit de omstandigheid dat een handeling 
niett aan de criteria van art. 12 lid 1 sub 2e voldoet kan men niet a contrario afleiden dat 
hijj  dan ook niet aan de eisen voor een van de andere vormen van openbaar maken vol-
doet'.. Anders dan Hirsch Ballin concludeert Spoor (1976:73) desondanks dat er geen en-
kelee betekenis van 'openbaar maken' is waar het verspreiden van al in druk verschenen 
werkk verder nog onder valt. Hij baseert deze conclusie op het door Eggens geciteerde Re-
geringsantwoord:: 'Aldus [in het Regeringsantwoord, HJ] wordt duidelijk aangetoond, dat 
hett verder verbreiden van exemplaren van in druk verschenen werken onder geen enkele 
vann de vele vormen van openbaar maken valt, althans dat dit niet de bedoeling van de 
wetgeverr was'. Net als Cohen Jehoram vindt dus ook Spoor dat de a contrario-
argumentatiee met betrekking tot artikel 12 lid 1 sub 2 Aw ondeugdelijk is, maar vindt hij 
hett wel deugdelijk om dezelfde betekenis van de regel af te leiden uit de wetsgeschiedenis. 
Inn noot 175 suggereerde ik dat Cohen Jehoram kennelijk een concept van a contrario-
argumentatiee hanteert waarbij de regelomkering als een ongemotiveerde gevolgtrekking 
wordtt beschouwd. Een andere mogelijkheid is echter dat zowel Cohen Jehoram als Spoor 
dee a contrario-argumentatie afkeurt omdat de regel niet als een uitsluitende regel geïnter-
preteerdd kan worden en ze het beroep op de wetsgeschiedenis dan ook niet als een moti-
veringg van een dergelijke interpretatie beschouwen, maar als een zelfstandig argument. 
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tegenn zijn wil in moet 'gedogen' dat 'aldus een percentage potentiële kopers van 
lossee nummers in de nieuw geopende kanalen zouden kunnen afvloeien' (Hirsch 
Ballinn 1955:719). Met andere woorden: de Auteurswet zwijgt over deze specifie-
kee casus. En wanneer de wet zwijgt, dan geldt de 'normaalsituatie'. Hirsch Ballin 
(1955:720)) typeert die normaalsituatie als volgt: '(...) en matière de droits 
d'auteurr ... tout ce qui n'est pas autorisé est interdit', oftewel: wat betreft de 
rechtenn van de auteur is het zo dat alles wat niet is toegestaan [aan degene die 
inbreukk maakt, neem ik aan, HJ], is verboden. Op grond hiervan komt Hirsch 
Ballinn tot de conclusie dat De Spaarnestad zijn auteursrecht kan uitoefenen ten 
opzichtee van Favoriet. 

Ookk Cohen Jehoram (1961:344-345) constateert dat de wet zwijgt over het 
concretee geval. Hij is weliswaar van mening dat uit de wetsgeschiedenis duidelijk 
dee bedoeling van de wetgever met betrekking tot in druk verschenen werken 
blijkt ,, maar met de verbodsclausule die De Spaarnestad op de voorpagina's van 
dee tijdschriften heeft geplaatst, heeft deze bedoeling volgens hem niets te ma-
ken.. Evenals Hirsch Ballin is Cohen Jehoram dus van mening dat artikel 12 lid 1 
subb 2 niet van toepassing is op de Leesportefeuillezaak. Hoe lost Cohen Jeho-
ramm het rechtsprobleem dan op? Volgens hem is het belangrijk te zien dat de 
Auteurswett de auteur weliswaar niet het recht verleent om het uidenen van zijn 
werkk te verbieden, maar hem dat recht ook niet ontzegt. Er is gewoon geen regel 
diee specifiek op een geval als dit van toepassing is; weer dus de constatering dat 
dee wet zwijgt. De invulling die Cohen Jehoram vervolgens van de normaalsitua-
tiee geeft, is dat deze situatie door het overeenkomstenrecht wordt beheerst. Hij 
pastt dus een andere regel toe: 

Waarr de auteurswet dit eenvoudig niet regelt, blijf t de normale contracts vrijheid 
bestaan,, volgens welke men goederen onder allerlei voorwaarden kan verko-
pen.. De auteurswet is gemaakt om de auteur rechten te verlenen die hij zonder 
dezee wet niet zou hebben, de wet is niet gemaakt om hem rechten te ontnemen 
diee hij zonder deze wet wèl zou hebben. 

Dezee 'oplossingen' van Hirsch Ballin en Cohen Jehoram voor de rechtsvraag die 
inn de Leesportefeuillezaak centraal staat, laten mijns inziens duidelijk zien welke 
overwegingenn er bij de toepasbaarheid van een regel spelen. Beiden achten arti-
kell  12 lid 1 sub 2 niet van toepassing. Volgens Hirsch Ballin omdat die regel een 
anderee betekenis van openbaar maken regelt dan waarvan in deze zaak sprake is. 
Eenn a contrario-interpretatie van die regel acht hij daarom niet relevant. Cohen 
Jehoramm beschouwt de omgekeerde regel weliswaar als een aanvaardbare aflei-
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dingg uit de oorspronkelijke regel — hoewel hij dat geen a contrario-argumentatie 
will  noemen, wijst de wetsgeschiedenis volgens hem duidelijk op deze bedoeling 
vann de wetgever - maar acht deze toch niet toepasbaar op de specifieke feiten 
vann het onderhavige geval. In dit geval zou immers de verbodsbepaling op de 
voorpaginaa van de tijdschriften doorslaggevend zijn, en daarover zegt artikel 12 
lidd 1 sub 2 niets. Beiden maken dus de keuze om de regel niet toe toepassen. 
Vervolgenss spelen andere meta-overwegingen een rol. Volgens Hirsch Ballin 
staatt er in dit geval geen enkele regel in de weg aan het uitsluitend recht op 
openbaarmakingg dat de auteursrechthebbende heeft op grond van artikel 1 van 
dee Auteurswet. Cohen Jehoram past ander recht toe. 

6.5.55 Het Poortvliet-arrest: rechtsverfïjning op de a contrari o geïnterpre-
teerdee regel 

Inn de tweede openbaarmakingszaak, het in 1979 gewezen Poortvliet-arrest (HR 
199 januari 1979, NJ 1979, 412), wordt de omgekeerde regel die is afgeleid uit 
artikell  12 lid 1 sub 2 rechtsverfijnend geïnterpreteerd. De Hoge Raad past de a 
contrarioo afgeleide regel niet toe op de concrete feiten in deze zaak. In geschil is 
hett volgende. Poortvliet heeft met Unieboek een overeenkomst gesloten om 13 
schilderijenn beschikbaar te stellen die als reproductie in een kalender worden 
opgenomen.. Een derde, Hovener, koopt een aantal van deze kalenders, knipt de 
platenn uit, plakt ze op spaanplaat en verkoopt ze. Volgens Unieboek en Poort-
vliett is dit onrechtmatig handelen. In een rechtszaak eisen ze stopzetting van 
Hovenerss handel. De rechtbank wijst de vordering af, omdat volgens haar de 
verkoopp en de levering van de kalender ervoor hebben gezorgd dat de open-
baarmakingg is voltooid, waardoor het uitsluitend recht op openbaarmaking van 
dee auteursrechthebbende is uitgeput. Een dergelijke uitspraak viel te verwachten 
mett het Leesportefeuille-arrest als precedent, waarin de Hoge Raad immers had 
bepaaldd dat de verbreiding van werken die al in druk zijn verschenen geen 
openbaarr maken is. 

Hett hof oordeelt echter anders in het hoger beroep dat Poortvliet heeft in-
gesteld.. Het meent dat het recht dat Poortvliet aan Unieboek heeft gegeven uit-
sluitendd betrekking heeft op de kalenders en niet op de daarvan gemaakte 
spaanplaatreproducties.. Hovener exploiteert dus een recht dat Poortvliet niet 
heeftt overgedragen, waardoor er naar het oordeel van het hof tóch is openbaar 
gemaakt.. In het cassatieberoep, dat vervolgens door Hovener wordt ingesteld, 
doett deze uiteraard een beroep op schending van (het a contrario geïnterpre-
teerde)) artikel 12 lid 1 sub 2 Aw: het werk is in druk verschenen en dus al open-
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baarr gemaakt. De feiten geven volgens Hovener niet voldoende aanleiding om 

inn casu te concluderen tot (een nieuwe) openbaarmaking. De Hoge Raad beslist 

evenwell  ten gunste van Poortvliet, met zijn oordeel dat het hof artikel 12 lid 1 

subb 2 niet heeft geschonden. Hij acht, evenals het hof, de andere vorm waarin Ho-

venerr de platen in de handel heeft gebracht doorslaggevend: 

Daaraann [dat het hof artikel 12 lid 1 sub 2 niet heeft geschonden, HJ] doet niet 

aff  dat de door Hovener gekochte kalenders in druk waren verschenen, nu Ho-

venerr aan de reprodukties die onderdeel waren van de kalenders — naar hun 

aardd slechts gedurende een korte periode voor en in het jaar waarvoor zij be-

stemdd waren, op normale wijze verkoopbaar — , een andere vorm heeft gegeven 

enn ze in die vorm afzonderlijk onder het publiek heeft verspreid. [Mij n cursive-

ring,, HJ] 

Neemtt de Hoge Raad met deze uitspraak afstand van de a contrario-

interpretatiee van artikel 12 lid 1 sub 2? Annotator Wichers Hoeth meent van 

wel;; volgens hem is deze met dit arrest 'gelukkig van de baan'.177 In zijn conclu-

siee bij de derde openbaarmakingszaak, het Free Record Shop-arrest (HR 20 no-

vemberr 1987, NJ 1988, 280) komt advocaat-generaal Franx echter tot een ander 

oordeel.. Deze is van mening dat ook met dit arrest de omgekeerde regel gewoon 

blijf tt bestaan. Al s er in deze zaak namelijk geen sprake was geweest van een 'an-

deree vorm', dan had gewoon de regel gegolden dat in druk verschenen werken 

openbaarr zijn gemaakt.178 De nieuwe vorm fungeert dus als een extra, beper-

177.. Ondanks het feit dat Wichers-Hoeth vervolgt met de hiermee strijdige opmerking dat het 
Leesportefeuille-arrestt niet door Poortvliet is achterhaald, zijn deze woorden duidelijk van 
invloedd geweest op de uitspraak van de rechtbank in de derde openbaarmakingszaak, de 
hiernaa besproken Free Record Shop-zaak (HR 20 november 1987, NJ 1988, 280). In deze 
zaakk waagt de rechtbank zich niet aan toepassing van een a contrario geïnterpreteerd arti-
kell  12 lid 1 sub 2, omdat het in deze zaak niet van belang zou zijn of de werken (Lp's en 
muziekcassettes)) nu wel of niet in druk zijn verschenen. 

178.. Franx: 'Als ik het goed zie is in dit arrest opnieuw, net als in het leesportefeuille-arrest, de 
leerr tot uiting gebracht dat art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e Auteurswet 1912 ook een 
regell  geeft voor reeds in druk verschenen werken, nl. de regel dat "de verbreiding" daar-
vann geen afzonderlijke, nieuwe openbaarmaking is. Hovener deed in onderdeel 1 van zijn 
cassatiemiddell  een beroep op de a contrario-regel. De HR verwerpt dat, echter niet door 
dee a contrario-regel zelf te denonceren, maar door te wijzen op de "andere vorm". Als 
Hovenerr aan de reprodukties niet een "andere vorm" had gegeven, enz., zou de omstan-
digheidd dat de door hem gekochte kalenders "in druk" waren "verschenen", kennelijk wel 
afdoenn aan de redenering: dan zou op grond van de hier vermelde wetsbepaling van 
openbaarmakingg geen sprake zijn. Opnieuw dus de a contrario-interpretatie (...). (...) Een 
enn ander zo zijnde zie ik in het Poortvliet-arrest niet een terugkomen op het leesporte-
feuille-arrest,, waarin van een "andere vorm" van de werkexemplaren immers geen sprake 
was.' ' 
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kendee toepassingsvoorwaarde, waarmee de omgekeerde regel moet worden aan-
gevuld.1799 Mijns inziens betekent een restrictie op een a contrario geïnterpre-
teerdee regel dat er sprake is van rechts verfijning ten opzichte van de a contrario 
geïnterpreteerdee regel.180 De regel wordt dus niet toegepast. De term uit de regel 
waaropp de rechtsverfijning betrekking heeft, is de term 'werk'. De restrictie op 
dezee term die uit het Poortvüet-arrest kan worden afgeleid, is dat dit begrip niet 
betekentt werk ponder meer, maar werk in dezelfde vorm}%x 

6.5.66 Het Free Record Shop-arrest: nogmaals kwalificati e van de feiten 

Dee derde openbaarmakingszaak, het in 1988 gewezen Free Record Shop-arrest 
(HRR 20 november 1987, NJ 1988, 280), laat een herhaling zien van enkele van 
dee relevante kritische vragen die een rol bleken te spelen bij de twee hiervoor 
besprokenn openbaarmakingsarresten. Daarvan zal ik er één behandelen. De zaak 
betreftt een geschil tussen de Free Record Shop en Stemra, omdat de eerste Lp's 
enn muziekcassettes verhuurt zonder toestemming van de laatste, die auteurs-
rechthebbendee is.182 Nadat de rechtbank zich - waarschijnlijk onder invloed van 
hett Poortvlietarrest — niet waagt aan de toepassing van een a contrario geïnter-
preteerdd artikel 12 lid 1 sub 2 Auteurswet, stellen beide partijen sprongcassatie 
in.. Stemra omdat de rechtbank deze instelling in het ongelijk stelde; de Free 
Recordd Shop omdat deze vindt dat de rechtbank haar beslissing op een ondeug-
delijkee grondslag heeft gebaseerd. 

Advocaat-generaall  Franx adviseert de Hoge Raad om, net als in het Lees-
portefeuille-arrest,, op grond van het a contrario geïnterpreteerde artikel 12 lid 1 
subb 2 te concluderen dat de Lp's en muziekcassettes al openbaar zijn gemaakt en 

179.. Volgens Franx moet de restrictie op de omgekeerde regel luiden: 'voor zover deze wet 
niett anders bepaalt'. Hij pareert hiermee kritiek van anderen die de a contrario-
interpretatiee van artikel 12 lid 1 sub 2 niet deugdelijk vinden omdat deze - zoals blijk t uit 
hett Poortvüet-arrest - niet altijd opgaat. 

180.. Ook Cohen Jehoram (1987:27; 1980:313) noemt deze uitspraak van de Hoge Raad een 
Verfijning'' op de auteursrechtelijke uitputting. 

181.. Deze analyse lijk t mij niet in strijd met de opvatting die procureur-generaal Van Oosten in 
dezee zaak heeft, namelijk dat artikel 12 lid 1 sub 2 hier niet van toepassing is en dat er 
sprakee is van openbaar maken op grond van het eerste sublid van artikel 12. Door rechts-
verfijningg is artikel 12 lid 1 sub 2 niet van toepassing. Dat laat het antwoord op de vraag 
off  er sprake is van openbaarmaking open. De grondslag voor een antwoord op die vraag 
wordtt gevormd door artikel 12 lid 1 sub 1. 

182.. Net als op de tijdschriften Libelle en Panorama, die centraal stonden in de Leesportefeuil-
lezaak,, is op de 'geluidsdragers' een mededeling aangebracht. Die luidde dat de verveel-
voudigingg van de geluidsdragers uitsluitend voor de verkoop in het verkeer wordt ge-
bracht. . 
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datt er met het verhuren ervan dus geen inbreuk op het Auteursrecht wordt ge-

maaktt (een advies dat de Hoge Raad overneemt). Voor dit advies moeten de 

concretee feiten wel als 'in druk verschenen' kunnen worden gekwalificeerd, dus 

argumentt 1.1 (X is niet-Z) - het beroep op de feiten dat aan toepassing van een 

omgekeerdee regel ten grondslag ligt - moet houdbaar zijn. Deze argumentatie is 

vereistt omdat Stemra had betoogd dat de terminologie 'in druk' betrekking heeft 

opp schriftelijke werken en niet op 'geluidsdragers'.183 Franx gaat daar niet in mee 

enn vindt dat 'in druk' weliswaar de terminologie van schriftelijke werken heeft, 

maarr dat deze terminologie analoog op geluidsdragers kan worden toegepast. 

Hi jj  baseert deze conclusie op een systematisch argument waarmee wordt verwe-

zenn naar artikel 47 lid 3 Auteurswet, waarin allerlei soorten werken - waaronder 

ookk muziekwerken - worden opgesomd (regelanalogie). Indien dit argument 

niett zou worden aanvaard, kan de analogie worden gegrond op de vergelijkbaar-

heidd die schriftelijke en muziekwerken in maatschappelijk opzicht hebben: 

Hett vorenstaande houdt in dat ik, met pleiter voor FRS, van mening ben dat de 

onderhavigee geluidsdragers gezegd kunnen worden 'in druk verschenen' te zijn 

inn de zin van laatstgenoemde bepaling. Met die woorden heeft de wetgever niet 

eenn beperking tot het technisch procédé van het vervaardigen van 'drukwerk' 

(geschriften)) op het oog gehad. (...) Ik wil niet zo ver gaan dat ik verdedig dat 

art.. 12 eerste lid aanhef en onder 2e toepasbaar is op alle in art. 10 opgesomde 

'werken'.. Wel acceptabel lijk t de in art. 47 lid 3 beschreven gelijkstelling van 'in 

drukk verschenen' werken met het daarop volgende 'zodanig aanbod van exem-

plaren'' enz., ook voor art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e te aanvaarden; an-

derss gezegd: 'in druk verschenen' in die bepaling kan worden gelezen als 'uitge-

geven'' in de zin van art. 47. Vindt men ook dit te ver gaan, dan meen ik, ten 

subsidiaire,, dat de in dit geding bedoelde geluidsdragers waarvan sommige (nl. 

dee grammofoonplaten en de CD's) 'geperst' worden en andere (de muziekcas-

settes)) het resultaat van een andere produküetechniek zijn — allemaal onder 

dezelfdee regels, nl. die van art. 12 eerste lid aanhef en onder 2e, vallen en gelijk-

gesteldd moeten worden aan geschriften. Ook in de maatschappelijke betekenis 

vann geluidsdragers enerzijds en geschriften anderzijds zie ik hier geen relevant 

verschil. . 

183.. Spoor (1976:68) signaleert dat de formulering 'zoolang het niet in druk verschenen is' een 
dergelijkee strikte interpretatie (namelijk schriftelijke werken betreffend) in de hand werkt 
enn acht deze daarom een ongelukkige: 'De wet bepaalt dat deze bevoegdheid eindigt als 
hett werk "in druk verschenen is", een weinig gelukkige formulering, want er is geen aan-
leidingg om hier onderscheid te maken tussen een divulgarie [openbaarmaking, HJ] door de 
drukk en de andere manieren waarop een werk het licht kan zien'. 
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6.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik duidelijk willen maken dat in een concrete discussiecon-
textt meer overwegingen een rol spelen bij het beoordelen van klassieke a contra-
rio-argumentatiee dan alleen de logische overwegingen die in de rechtstheorie 
wordenn genoemd, op grond waarvan de a contrario geïnterpreteerde regel moet 
kunnenn worden opgevat als een replicatie of equivalentie. Daarvoor heb ik een 
reconstructiemodell  voor klassieke argumentatie opgesteld, waarmee deze a con-
trario-argumentatiee in een concreet geval geanalyseerd en beoordeeld kan wor-
den.. Het model is gebaseerd op de functie die klassieke a contrario-argumentatie 
inn een discussiecontext vervult. In deze context is het doel van a contrario-
argumentatiee het toepassen van de omgekeerde regel op concrete feiten. Aan 
eenn dergelijke regeltoepassing ligt bepaalde argumentatie ten grondslag en deze 
hebb ik gereconstrueerd in een argumentatiestructuur. Op het hoofdniveau van 
dezee structuur wordt de omgekeerde regel op de concrete feiten toegepast, op 
subniveauu worden de concrete feiten en de afleiding van de omgekeerde regel 
uitt de expliciete regel beargumenteerd en op subsubniveau wordt de interpreta-
tiee van de expliciete regel beargumenteerd als een regel waarvan de rechtsfeit-
omschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde is. 

Mett het reconstructiemodel kan klassieke a contrario-argumentatie in een 
concreett geval worden geanalyseerd, omdat het model aangeeft welke plaats de 
explicietee elementen ten opzichte van elkaar innemen in de argumentatiestruc-
tuurr en omdat het laat zien welke impliciete elementen daaraan moeten worden 
toegevoegd.. Doordat het model een overzicht geeft van de argumentatie die ten 
grondslagg ligt aan het toepassen van een omgekeerde regel, biedt het een syste-
matischh beoordelingskader om er klassieke a contrario-argumentatie in een con-
creett geval mee te kunnen beoordelen. Uit het model kunnen namelijk kritische 
vragenn worden afgeleid waarmee klassieke a contrario-argumentatie in een con-
creett geval kan worden beoordeeld. 

Aann de hand van een case study heb ik laten zien hoe de argumenten waarmee 
naarr aanleiding van drie openbaarmakingszaken de a contrario-interpretatie van 
artikell  12 lid 1 sub 2 Auteurswet ter discussie werd gesteld, kunnen worden op-
gevatt als kritische reacties in termen van het reconstructiemodel. In de praktijk 
blijkenn inderdaad meer aspecten een rol te spelen bij de beoordeling van regel-
omkeringg dan alleen de interpretatie van de conditionele verbinding van de regel 
diee a contrario wordt geïnterpreteerd. Zo werd niet alleen de motivering voor de 
aa contrario-interpretatie - het beroep op de wetsgeschiedenis - in twijfel getrok-
ken,, maar ook de kwalificatie van de feiten en toepasbaarheid van de regel. Ten 
slottee laat de case study ook zien dat omgekeerde regels net zo als 'gewone' regels 
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functioneren.. In het Poortvliet-arrest werd de omgekeerde regel rechtsverfïj-
nendd geïnterpreteerd. Dat doet niet de a contrario-interpretatie teniet, maar dat 
betekentt dat de omgekeerde regel in dit concrete geval niet wordt toegepast. 
Ookk al eerder had ik in dit hoofdstuk aan de hand van het lasthebbervoorbeeld 
latenn zien dat a contrario geïnterpreteerde regels als gewone regels functioneren 
doordatt ze ook analoog en a fortiori kunnen worden toegepast. 


