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Facedd with the question whether the 

rulee prohibiting the use of vehicles in 

thee park is applicable to some combi-

nationn of circumstances in which it ap-

pearss indeterminate, all that a person 

calledd upon to answer can do is to con-

siderr (as does one who makes use of a 

precedent)) whether the present case 

resembless the plain case 'sufficiently' in 

'relevant'' respects. The discretion thus 

leftt to him by language may be very 

wide;; so that if he applies the rule, the 

conclusion,, even though it may not be 

arbitraryy or irrational, is in effect a 

choice.. He chooses to add to a line of 

casess a new case because of resemblances 

whichh can reasonably be defended as 

bothh legally relevant and sufficiently 

close.. In the case of legal rules, the crite-

riaa of relevance and closeness of resem-

blancee depend on many complex factors 

runningg through the legal system and 

onn the aims or purpose which may be 

attributedd to the rule. To characterize 

thesee would be to characterize whatever 

iss specific or peculiar in legal reasoning. 

H.L.A.. Hart, The Concept of Law 
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Voorwoord d 

Voorr de totstandkoming van dit proefschrift ben ik velen dank verschuldigd. 
Eenn aantal van hen wil ik hier noemen. 

Alss doctoraalstudent verkeerde ik in de gelukkige omstandigheid begeleid te 
wordenn door Frans van Eemeren en Rob Grootendorst. Zij hebben mij niet 
alleenn gestimuleerd om mijn studie af te ronden met een proefschrift, maar mij 
ookk gewezen op de mogelijkheden van het onderzoeksgebied juridische argu-
mentatie.. Frans heeft mij als promotor begeleid op een wijze die even plezierig 
alss zorgvuldig was. Hij was altijd bereid om kennis te nemen van mijn gedach-
tevormingg en hij gaf altijd zinnig commentaar - vanaf de eerste concepttekst tot 
enn met de laatste stelling. Dat het schrijven van dit proefschrift onder zijn des-
kundigee leiding heeft gestaan, ervaar ik als een voorrecht. 

Tonn van Haaften, mijn tweede promotor, ben ik erkentelijk voor zijn com-
mentaarr op de conceptteksten van het proefschrift. Ook bedank ik hem voor 
hett feit dat hij mij in de gelegenheid heeft gesteld om naar eigen inzicht aan 
hett proefschrift te werken. 

Evelinee Feteris dank ik voor het enthousiasme en de daadkracht waarmee 
zijj  de juridische argumentatietheorie in Nederland tot ontwikkeling heeft ge-
bracht.. Zij heeft daarmee een stimulerende context gecreëerd voor degenen die 
onderzoekk zijn gaan doen op dit vakgebied. 

Joséé Plug en Carel Smith, mijn collega's in All e Landen Van Het Konink-
rijk ,, dank ik voor hun inhoudelijke en redactionele betrokkenheid bij de tot-
standkomingg van het proefschrift. Met beiden ging de samenwerking overi-
genss veel verder dan het schrijven aan drie proefschriften. Met José heb ik al 
diee jaren in Rotterdam nauw samengewerkt. We deelden de overtuiging dat 
wee aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit een uit-
zonderlijkee kans kregen om een samenhangend onderwijs- en onderzoekspro-
grammaa op het gebied van de juridische argumentatietheorie op te zetten. Die 
kanss hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te benutten en inmiddels zijn er 
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enigee resultaten geboekt. Met Carel begon de samenwerking 25 jaar geleden 
onderr een boom op een schoolplein. Voor het feit dat onze wegen al zo lang 
parallell  lopen en zich op gezette tijden kruisen, heeft hij ongetwijfeld een heel 
mooiee en diepe verklaring. 

Dee leden van de onderzoeksgroep Argumentation in Discourse van het Insti-
tuutt voor Cultuuranalyse van de Universiteit van Amsterdam ben ik dank ver-
schuldigdd voor de vele malen dat zij bereid waren kennis te nemen van de 
voortgangg van mijn onderzoek. Ik heb van hun kritische vragen en construc-
tievee opmerkingen veel profijt gehad. 

Dee Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit en mijn col-
lega'ss van de sectie Inleiding tot de Rechtswetenschap en Rechtstheorie bedank 
ikk voor de ruimte die ik heb gekregen om aan het proefschrift te werken. 

Tenn slotte dank ik de Universiteit van Aruba en de Fundacion Sunset Blvd. 
Aruba,, waar ik in splendid isolation heb kunnen werken aan de voltooiing van 
ditt boek. 
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Inleidin g g 

1.11 Analogie-argumentatie in rechterlijk e uitspraken 

Wanneerr een rechter een beslissing neemt in een geschil, past hij een of meer 
rechtsregelss toe op juridisch gekwalificeerde feiten. In de theorievorming over 
juridischee argumentatie is het gebruikelijk om een aantal aspecten te onder-
scheidenn in het proces van rechterlijke besluitvorming. In de eerste plaats moet 
dee rechter uitgaan van een geldige en toepasbare rechtsregel. In de tweede 
plaatss moet hij de feiten van het voorliggende geval vaststellen en interprete-
renn zodat ze kunnen worden gekwalificeerd in termen van de rechtsregel. In 
dee derde plaats moet hij de gekwalificeerde feiten subsumeren onder de toe te 
passenn rechtsregel en ten slotte moet hij uit de toepassing van de regel op de 
gekwalificeerdee feiten een conclusie afleiden: de uiteindelijke rechterlijke beslis-
singg waarin een bepaald rechtsgevolg wordt vastgesteld. 

Bijj  dit proces van rechterlijke besluitvorming kunnen zich verschillende 
soortenn interpretatieproblemen voordoen die de rechter moet oplossen voor-
datt hij een beslissing kan nemen waarin hij een bepaald rechtsgevolg vaststelt. 
Hett kan bijvoorbeeld niet meteen duidelijk zijn hoe bepaalde feiten moeten 
wordenn gekwalificeerd in termen van de toe te passen rechtsregel, een rechtsre-
gell  kan zonder interpretatie niet onmiddellijk toepasbaar zijn en er kan een 
leemtee in het rechtssysteem zijn zodat er geen toepasbare rechtsregel is. In het 
laatstee geval kan de rechter een rechtsregel (re)construeren op basis van het 
rechtssysteem. . 

Bijj  het oplossen van deze interpretatieproblemen kan de rechter gebruik 
makenn van de redeneerwijze die in de rechtstheorie en de rechtspraktijk wordt 
aangeduidd met de term analogieredenering. Heel algemeen gesproken komt het 
toepassenn van deze redenering op het volgende neer: bij het oplossen van inter-
pretatieproblemenn gebruikt de rechter argumentatie die gebaseerd is op een 
vergelijkingsrelatie.vergelijkingsrelatie. Als de analogieredenering bijvoorbeeld gebruikt wordt om 
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eenn leemte in het rechtssysteem op te vullen, past de rechter een bestaande 

rechtsregell  naar analogie toe op feiten die niet tot het toepassingsbereik van de 

rechtsregell  behoren, maar die op relevante punten overeenkomen met de fei-

tenn die wel tot dat toepassingsbereik behoren. 

Eenn klassiek voorbeeld van een rechterlijke uitspraak waarin een bestaande 

rechtsregell  analogisch wordt toegepast, is het arrest 'De Marcel Petit' (HR 10 

decemberr 1948, NJ 1949, 122). In dit arrest staat de vraag centraal of aan de 

zaakwaarnemerr retentierecht kan worden toegekend; er bestond ten tijde van 

dee uitspraak geen rechtsregel waarin dit was geregeld.1 Op grond van een ana-

logie-argumentatiee komt de Hoge Raad tot de beslissing dat aan de zaakwaar-

nemerr retentierecht kan worden toegekend: 

(1)) O. wat betreft de door het middel opgeworpen vraag, of de zaakwaarne-

merr recht van terughouding heeft, dat onze wet bij de lastgeving2 - een in 

menigg opzicht aan de zaakwaarneming verwante figuur - in artikel 1849 

bepaalt,, dat den lasthebber een recht van terughouding toekomt; 

(2)) dat deze bepaling in onze wet is opgenomen, omdat het onrechtvaardig 

zoudee zijn, indien de lasthebber, welke bijvoorbeeld tot verkrijging ener 

zaakk uitschotten heeft gedaan, genoodzaakt ware het voorwerp aan den 

lastgeverr over te geven, en daarna zijn voorschotten in te vorderen (aldus 

C.. Asser, Het Nederlandsen Burgerlijk Wetboek vergeleken met het Wet-

boekk Napoleon, blz. 582); 

(3)) dat in dit opzicht met den lasthebber op één lij n is te stellen degeen die, 

zonderr daartoe last te hebben bekomen, eens anders belangen behoorlijk 

heeftt waargenomen en, volgens artikel 1393, recht heeft op vergoeding van 

allee nuttige of noodzakelijke uitgaven; 

(4)) dat daarom - ook al heeft de wet zich hieromtrent niet uitdrukkelijk uit-

gesprokenn - aan den zaakwaarnemer die behoorlijk heeft waargenomen, 

1.. Zaakwaarneming is het zich willens en wetens en op redelijke gronden inlaten met 
dee behartiging van het belang van een ander, zonder de bevoegdheid daartoe aan een 
rechtshandelingg of een elders in de wet geregelde rechtsverhouding te ontlenen (ver-
gelijkk artikel 6:198 huidig Burgerlijk Wetboek). Retentierecht is de bevoegdheid die 
inn de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming 
vann een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldeiser op te schorten tot-
datt de vordering wordt voldaan (vergelijk artikel 3:290 huidig Burgerlijk Wetboek). 

2.. Lastgeving is de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij, de lasthebber, zich 
jegenss de andere partij, de lastgever, verbindt voor rekening van de lastgever een of 
meerr rechtshandelingen te verrichten. 
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hett recht moet worden toegekend de zaken terug te houden, tot welke de 
zaakwaarnemingg betrekking had, totdat hem bedoelde uitgaven zijn ver-
goed. . 

Dee Hoge Raad acht het gerechtvaardigd om aan de zaakwaarnemer retentie-
rechtt toe te kennen omdat aan de lasthebber retentierecht is toegekend en om-
datt de zaakwaarnemer en de lasthebber op relevante punten vergelijkbaar zijn. 
Inn overweging (1) wordt aangegeven wat de bestaande rechtsregel is waarop in 
dezee analogie-argumentatie een beroep wordt gedaan. In overweging (2) wordt 
aangegevenn wat het doel is van deze rechtsregel. In overweging (3) wordt de 
vergelijkingg gemaakt op grond waarvan in overweging (4) de conclusie getrok-
kenn wordt dat aan de zaakwaarnemer retentierecht moet worden toegekend. 

Inn de rechtstheorie, de rechtsdogmatiek en de rechtspraktijk bestaat er tradi-
tioneell  veel aandacht voor het gebruik van analogieredeneringen en andere 
'specifiekk juridische redeneervormen' zoals de a contrario- en de a fortiori-vtdt-
nering.. Daarvoor kunnen naar mijn mening twee redenen worden aangevoerd. 

Dee eerste reden is dat het gebruik van analogieargumentatie een aantal vra-
genn oproept. In gevallen als de 'Marcel Petit' wordt op grond van analogie-
argumentatiee een oplossing gevonden voor juridische interpretatieproblemen 
diee ontstaan doordat het recht aan bepaalde feiten geen (of niet direct) rechts-
gevolgenn verbindt. De rechter lost dit interpretatieprobleem op door een 
bestaandee rechtsregel analogisch te interpreteren of analogisch toe te passen. 
Daarmeee is de analogieredenering één van de belangrijke instrumenten die 
gebruiktt kunnen worden om rechtsregels te interpreteren in overeenstemming 
mett een aantal fundamentele waarden van een rechtsorde: gelijkheid, consis-
tentie,, coherentie en volledigheid. Volgens sommigen is de analogieredenering 
zelfss de meest karakteristieke of meest voorkomende vorm van juridische argu-
mentatie.33 De centrale vraag bij het gebruik van de analogieredenering is of de 

3.. Vergelijk voor dit standpunt onder anderen de volgende auteurs. Levy (1949:1) 
plaatstt analogie-argumentatie in de context van het redeneren met precedenten: 'The 
basicc pattern of legal reasoning is reasoning by example. It is reasoning from case to 
case.. It is a three-step process described by the doctrine of precedent in which a pro-
positionn descriptive of the first case is made to a rule of law and then applied to a next 
similarr situation. The steps are these: similarity is seen between cases; next the rule of 
laww inherent in the first case is announced; then the rule of law is made applicable to 
thee second case'. Brewer (1996:926) is van mening dat analogie-argumentatie de 
meestt frequent gebruikte vorm van juridische argumentatie is: ) legal argument is 
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rechterr een bevoegdheid heeft om een interpretatieprobleem met behulp van 

analogie-argumentatiee op te lossen, en indien die bevoegdheid bestaat, of de 

rechterr ook de juiste analogie-argumentatie heeft gebruikt. 

Ookk de reconstructie van analogie-argumentatie brengt een aantal proble-

menn met zich mee. Een kritische analysator die de aanvaardbaarheid van ana-

logie-argumentatiee wil beoordelen, moet in de eerste plaats uit kunnen gaan 

vann een duideli jke conceptie van het begrip analogie-argumentatie. In de 

tweedee plaats moet hij over eenduidige normen kunnen beschikken voor de 

beoordelingg van analogie-argumentatie en in de derde plaats over een instru-

mentt waarmee hij kan komen tot een rationele reconstructie ervan, dat wil zeg-

genn een reconstructie van de argumentatie met het oog op de beoordeling van 

dee rationaliteit.4 Een adequaat analyse-instrument moet om te beginnen aan-

wijzingenn verschaffen op grond waarvan de analogie-argumentatie als zodanig 

geïdentificeerdgeïdentificeerd kan worden. De analysator moet kunnen vaststellen dat er op 

eenn bepaalde plaats in de rechterlijke beslissing analogie-argumentatie naar 

vorenn wordt gebracht en hij moet kunnen bepalen welke junctie de analogie-

argumentat iee in de rechterlijke beslissing vervult. Vervolgens moeten met 

behulpp van het analyse-instrument gemotiveerde keuzes gemaakt kunnen wor-

denn bij het interpreteren van de analogie-argumentatie. Di t houdt in dat de 

analysatorr moet kunnen bepalen welke uitspraak als s tandpunt in de argu-

mentatiee verdedigd wordt en welke uitspraken als expliciete of impliciete argu-

mentenn deel ui tmaken van de verdediging van het standpunt. Ten slotte moet 

hett met behulp van het analyse-instrument mogelijk zijn om de analogie-argu-

mentat iee te analyseren: de analysator moet kunnen bepalen hoe de argumen-

oftenn associated with its own distinct method, usually referred to as "reasoning (or 
argument)) by analogy", indeed, if metaphor is the dreamwork of language, then ana-
logyy is the brainstorm of jurisdiction'. Vergelijk ten slotte Cross (1961:19): 'Since at 
leastt the time of Bracton it has been a commonplace to claim either that legal reaso-
ningg is typically analogical, or that at the very least argument by analogy plays a sig-
nificantt role in legal reasoning'. 

4.. Zie voor het begrip 'rationele reconstructie' van argumentatie in rechterlijke uitspra-
kenn o.m. Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993), Loth (1991:127), Franken e.a. 
(2001:1777 e.v.), Pontier (1988:40 en p. 63 e.v.) Men kan aan het begrip rationele 
reconstructiee van argumentatie in rechterlijke uitspraken ook een ruimere betekenis 
toekennen.. Zie bijvoorbeeld MacCormick en Summers (1991:19): 'the rational 
reconstructionn of interpretational justification involves presenting it as consisting in 
structuredd types of arguments which all belong within a coherent mode of justifica-
toryy reasoning'. 
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tenn die ter verdediging van het standpunt naar voren worden gebracht zich ten 

opzichtee van elkaar en ten opzichte van het standpunt verhouden. 

Kennisnamee van de literatuur en van de jurisprudentie leert dat de rationele 

reconstructiee van analogie-argumentatie in de praktijk nogal eens problemen 

oplevert.55 Zo is het niet altijd duidelijk of er in een rechterlijke beslissing 

sprakee is van analogie-argumentatie en welke functie de analogie-argumenta-

tiee in de motivering vervult. Ook is het vaak een probleem om uit te maken 

welkee uitspraken als s tandpunt en als argumentat ie geïnterpreteerd moeten 

wordenn en hoe de structuur van de argumentatie in elkaar zit. Uiteraard staan 

dezee problemen een verantwoorde beoordeling van de analogie-argumentatie 

i nn de weg - die beoordeling vooronderstelt immers een verantwoorde recon-

structie. . 

Voorr het feit dat de rationele reconstructie van analogie-argumentatie vaak 

problematischh is, zijn globaal gesproken twee redenen aan te wijzen. 

Tenn eerste wordt er noch in de rechtstheoretische literatuur noch in de juris-

prudentiee uitgegaan van een eenduidige theoretische conceptie van analogie-

argumentatie.. Di t geldt voor de functie die de analogie-argumentatie kan ver-

vullen,, voor de structuur van de analogie-argumentatie en voor de normen 

voorr de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de toepassing van deze 

argumentatie.. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende omschrijvingen: 

(1)) Argumentum a simile proceeds from the idea that if a certain legal conse-

quencee is attached to certain legally relevant facts, one is entitled to attach 

thee same legal consequence to essentially similar legally relevant facts. 

(Tammelo,, 1969:129) 

5.. Deze problemen gelden meer algemeen voor de reconstructie van argumentatie in 
rechterlijkee uitspraken. Vergelijk bijvoorbeeld Alchourrón en Bulygin (1971:77): 
'Noww the ratio decidendi of a decision is not always dearly formulated by the judge. 
Thoughh the judge is obliged to justify his decision in explicit terms, the justification 
veryy often contains too many or too few things. Sometimes, the judge does not state 
alll  that is necessary in order to justify his decision (for example, because he considers 
itt obvious); at other times he adduces arguments that are superfluous to the justifi-
cationn of his decision. Extracting the ratio decidendi, that is, the general rule of which 
thee decision is an application, is one of the most important tasks of the jurist con-
cernedd with case law'. Zie voor algemene problemen bij de analyse van argumentatie 
inn rechterlijke uitspraken ook Kloosterhuis en Plug (1991) en Plug (2000). 

6.. Dit blijkt bijvoorbeeld in de discussies over de toelaatbaarheid van analogie-argu-
mentatiee in het strafrecht en in discussies over het verschil tussen analogie-argumen-
tatiee en andere interpretatiemethoden. 
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(2)) Statutory Analogy. One applies a statutory rule to a case which, viewed 
fromm the ordinary linguistic angle, is included in neither the core nor the 
peripheryy of the application area of the statute in question, but resembles 
thee cases covered by this statute in essential respects. (Peczenik 1989:392) 

(3)) Ook deze methode [analogische rechtsvinding, H.K.] kan tot de systema-
tischetische rechtsvinding gerekend worden. Het toepassen van een aan een 
bepaaldd wetsartikel ten grondslag liggende regel op een geval, dat soort-
gelijkk is aan het door de wet geregelde, vooronderstelt dat de wet een sys-
teemm is. (Polak, 1953:37) 

(4)) The argument from analogy; the governing idea here is that, if a statutory 
provisionn is significantly analogous with similar provisions of other 
statutes,, or a code, or another part of the code in which it appears, then, 
evenn if this involves a significant extension of or departure from ordinary 
meaning,, it may properly be interpreted so as to secure similarity of sense 
withh the analogous provisions either considered in themselves or consid-
eredd in the light of prior judicial interpretations of them. (MacCormick en 
Summers,, 1991:513) 

Hoewell  deze omschrijvingen alle ten doel hebben het kenmerkende van 'de 
juridischee analogieredenering' te definiëren, verschillen ze op een aantal be-
langrijkee punten van elkaar. De definitie van Tammelo is zo opgesteld dat zij 
allerleii  invullingen van de analogie-argumentatie open laat. Tammelo koppelt 
analogie-argumentatiee bijvoorbeeld niet aan de interpretatie of toepassing van 
wettelijkee rechtsregels of precedenten en ook niet aan het bestaan van een 
leemtee in het rechtssysteem. Deze koppeling is volgens anderen juist zo ken-
merkendd voor het gebruik van de analogieredenering in juridische argumenta-
tiee en dat komt dan ook duidelijk tot uitdrukking in de definities van Pecze-
nikk en Polak. In deze definities wordt analogie-argumentatie beschreven als een 
methodee om een wettelijke rechtsregel toe te passen op gevallen waarvoor de 
normm niet geformuleerd is. Er is echter ook een verschil tussen de definities van 
Peczenikk en Polak. De omschrijving van Peczenik gaat uit van een bestaande 
rechtsregell  die direct toegepast wordt op gevallen die strikt genomen niet tot 
hett toepassingsbereik van deze rechtsregel behoren. Polak beschrijft een meer 
indirectee toepassing van een wetsartikel: hij gaat ervan uit dat de regel die ten 
grondslagg ligt aan een wetsartikel analogisch wordt toegepast. 

MacCormickk en Summers ten slotte kennen een heel andere specifieke 
functiee aan analogie-argumentatie toe. Analogie-argumentatie wordt in hun 
omschrijvingg niet zozeer gezien als een methode om wettelijke leemten op te 
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vullen,, maar als een manier om vergelijkbare wettelijke bepalingen op een 
coherentee manier te interpreteren. Aan deze verschillende omschrijvingen van 
analogie-argumentatiee kunnen gemakkelijk vele andere worden toegevoegd. 
Posnerr (1990:86) stelt dan ook: 

Thee heart of legal reasoning as conceived by most modern lawyers is reasoning 
byy analogy. This method of practical reason has an impeccable Aristotelian pe-
digree,, but no definite content or integrity; it denotes an unstable class of dis-
paratee reasoning methods. This is an important point, not a quibble. With 
formall  logic playing no role in legal reasoning, reasoning by analogy is the 
principall  candidate for a method that will set lawyers apart from everyday rea-
soners. . 

Hoewell  in de rechtstheoretische literatuur steeds wordt gesproken over analo-
gie-argumentatiee als een 'specifiek juridische redeneerwijze', blijkt men nogal 
vann inzicht te verschillen over de vraag wat onder analogie-argumentatie moet 
wordenn verstaan en waarin het specifiek juridische karakter is gelegen. Daar-
naastt wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende toepassingen 
vann analogie-argumentatie en ontbreekt het aan een systematisch overzicht van 
dee soorten criteria op grond waarvan de aanvaardbaarheid van analogie-argu-
mentatiee kan worden beoordeeld. Dit laatste wordt bijvoorbeeld door Alexy 
(1978:342-343)) benadrukt: 

Diee speziellen juristischen Argumentformen waren kaum Gegenstand so vie-
lerr Erörterungen geworden, wenn es sich bei ihnen nicht um mehr als die Ver-
wendungg allgemein guitiger logischer Schlufêformen in der juristischen Argu-
mentationn handeln würde. Gerade deswegen sind sie interessant. Am meisten 
diskutiertt ist die Analogie. 

Dee tweede reden voor het feit dat de rationele reconstructie van analogie-argu-
mentatiee in de praktijk vaak problematisch is, is dat er in de meeste benade-
ringenn van analogie-argumentatie geen aandacht wordt geschonken aan het 
process van rationele reconstructie en de problemen die zich daarin voordoen. 
Voorzoverr analogie-argumentatie wordt gereconstrueerd, presenteert men een 
eindproductt van deze reconstructie zonder dat er systematisch een theoretische 
verantwoordingg van de reconstructie wordt gegeven. Er wordt nauwelijks aan-
dachtt besteed aan de vraag hoe een analysator analogie-argumentatie kan iden-
tificerenn en hoe hij stap voor stap tot een interpretatie en een analyse kan 
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komen.. Ook aanwijzingen voor de wijze waarop men de analogie-argumenta-
tiee moet beoordelen ontbreken veelal of blijven beperkt tot de aanbeveling om 
naa te gaan of de gereconstrueerde redenering logisch geldig is. 

Hett doel van deze studie is oplossingen aan te dragen voor de problemen 
diee bij de rationele reconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uit-
sprakenn optreden. De centrale vraag is op welke wijze een kritische analysator 
analogie-argumentatiee op een systematische wijze kan analyseren en beoorde-
len. . 

1.22 Een pragma-dialectische benadering 

Aann iedere benadering van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken 
liggen,, al dan niet expliciet, bepaalde theoretische opvattingen ten grondslag. 
Inn deze studie is gekozen voor de pragma-dialectische argumentatietheorie. 
Hiernaa zal ik eerst kort de uitgangspunten van de pragma-dialectiek schetsen 
enn vervolgens zal ik laten zien welke consequenties de keuze voor dit theore-
tischh kader heeft voor de studie van analogie-argumentatie in rechterlijke uit-
spraken. . 

InIn Regels voor redelijke discussies (1982) formuleren Van Eemeren en Groot-
endorstt de uitgangspunten voor de pragma-dialectische argumentatietheorie 
enn ontwikkelen zij een model voor de analyse van argumentatieve discussies 
datt een systematisch overzicht geeft van de elementen die een rol spelen bij de 
oplossingg van meningsverschillen. Het pragmatische aspect van de benadering 
vann argumentatie houdt in dat argumentatie opgevat wordt als een doelge-
richtee vorm van taalgebruik en dat argumentatieve uitspraken worden opge-
vatt als taalhandelingen. Het dialectische aspect van deze benadering houdt in 
datt argumentatie wordt opgevat als een bijdrage aan een kritische discussie 
waarinn de partijen trachten een verschil van mening op een redelijke wijze op 
tee lossen. Argumentatie wordt gedefinieerd als 

eenn taalhandeling die uit een constellatie van uitspraken ter rechtvaardiging of 
ontkrachtingg van een meningsuiting bestaat en er op gericht is een redelijke 
beoordelaarr te overtuigen van een bepaald standpunt over de aanvaardbaar-
heidd van deze meningsuiting. (Van Eemeren en Grootendorst 1982:53) 

Omm de normatieve en descriptieve dimensies van argumentatie op een syste-
matischee wijze te integreren, wordt theoretisch onderzoek naar de normen 
voorr een redelijke discussie verbonden met de beantwoording van vragen over 
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dee reconstructie van argumentatie.7 In het ideaalmodel van een kritische dis-
cussiee wordt gespecificeerd wat voor taalhandelingen in elk van de onder-
scheidenn discussiefasen naar voren mogen worden gebracht en aan welke dis-
cussieregelss de discussianten zich daarbij moeten houden. Bij de analyse van 
argumentatiee functioneert het ideaalmodel als een heuristisch instrument 
waarmeee argumenten kunnen worden geïdentificeerd, verzwegen argumenten 
kunnenn worden geëxpliciteerd en relaties tussen argumenten kunnen worden 
ontleed. . 

Bijj  de beoordeling van de argumentatie functioneert het ideaalmodel als een 
kritischh instrument. De in het model geformuleerde discussieregels vormen het 
uitgangspuntt voor de beoordeling van de argumentatie. Een van onderdelen 
vann die beoordeling houdt in dat nagegaan wordt of de argumentatieschema's 
diee in de discussie zijn gebruikt, aanvaardbaar zijn. Een argumentatieschema 
geeftt aan op welke manier een standpunt en een argument met elkaar zijn ver-
bonden.. Zo kan een argumentatieschema gebaseerd zijn op een vergelijkings-
relatiee waarbij een standpunt verdedigd wordt op grond van een vergelijking. 
Bijj  het beoordelen van een toepassing van een argumentatieschema wordt 
nagegaann of het schema in een bepaalde fase van de discussie door een bepaal-
dee persoon voor een bepaald doel mag worden gebruikt en of het schema ook 
opp een juiste wijze is toegepast. Deze benadering gaat ervan uit dat er bij de 
beoordelingg van argumentatie niet alleen algemene beoordelingscriteria zijn, 
maarr ook criteria die contextueel zijn bepaald.8 

1.33 Methode en opzet 

Uitgangspuntt van deze studie is dat de analyse en beoordeling van analogie-
argumentatiee in rechterlijke uitspraken op een zinvolle wijze kan plaatsvinden 
doorr analogie-argumentatie op te vatten als een argumentatieschema in een kri-

7.. Vergelijk voor een uitgebreide uiteenzetting over de componenten van onderzoek 
naarr argumentatie Van Eemeren (1987) en voor een invulling van de componenten 
vooronderzoekk naar juridische argumentatie Feteris (1994a, 1994b), MacCormick 
(1978)) en MacCormick en Summers (1991). 

8.. Vergelijk Toulmin (1958), die een onderscheid maakt tussen veldonafhankelijke en 
veldafhankelijkee criteria bij de beoordeling van argumentatie. Wróblewski (1974) 
maaktt een soortgelijk onderscheid voor juridische argumentatie. Hij onderscheidt 
tussenn gewone en systematische afleidingsregels in juridische redeneringen. Gewone 
afleidingsregelss zijn niet gebonden aan juridische normen, systematische afleidings-
regelss zijn dat wel. 
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tischetische discussie? Vanwege de systematische aandacht voor de dialectische aspec-

tenn van argumentat ie en voor reconstructie van argumentatie in het gewone 

taalgebruik,, beschouw ik de pragma-dialectische benadering als een geschikt 

theoretischh kader voor de behandeling van de centrale problematiek in dit 

proefschrift.. Bij het geven van een theoretisch bevredigende omschrijving van 

analogie-argumentatiee en het ontwikkelen van beoordelingsnormen maak ik 

gebruikk van de pragma-dialectische inzichten over standpunten, argumenta-

tie,, argumentatieschema's en normen voor de beoordeling van argumentatie. 

Daarbijj  zal ik aangeven hoe deze inzichten zich verhouden tot de rechtstheo-

retischee opvatt ingen over analogie-argumentatie. Bij de analyse van de argu-

mentat iee staat vervolgens de vraag centraal hoe juridische analogie-argumen-

tatiee in het licht van de beoordelingsnormen geanalyseerd moet worden. Di t 

betekentt dat bij de analyse van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspra-

kenn de elementen worden achterhaald die voor de beoordeling relevant zijn. 

Daartoee wordt bij de identificatie, interpretatie en analyse ingegaan op vragen 

overr de presentatie, de implicietheid en de structurele complexiteit van analo-

gie-argumentatie.. Om de algemene doelstelling van deze studie te realiseren, 

zall  ik de volgende vragen trachten te beantwoorden: 

(a)) wat is de functie van analogie-argumentatie in het proces van rechtsvinding? 

(b)) op welke wijze wordt analogie-argumentatie in de rechtstheoretische lite-

ratuurr gereconstrueerd? 

(c)) wat houdt analogie-argumentatie in een pragma-dialectisch perspectief in? 

(d)) welke verschillende toepassingen van analogie-argumentatie moeten er 

wordenn onderscheiden? 

(e)) welke structuur heeft analogie-argumentatie? 

(f)) wat zijn de normen voor het beoordelen van analogie-argumentatie? 

(g)) wat zijn de richtlijnen voor het analyseren van analogie-argumentatie? 

9.. In de rechtstheorie wordt inmiddels het discussieperspectief door velen als uitgangs-
puntt voor de analyse van rechtsvindingsproblemen gekozen. Zo kiest Vranken (1995) 
expliciett voor een contextuele en dialogische benadering van rechtsvindingsproble-
men.. Hij gaat ervan uit dat rechterlijke argumentatie niet louter op een abstract 
niveauu moet worden bestudeerd, maar binnen het procesrechtelijke kader. Rechter-
lijk ee beslissingen moeten volgens hem worden beschouwd als het voorlopige resultaat 
vann een discussie en het procesrechtelijke kader geeft aan binnen welke grenzen deze 
discussiee plaatsvindt. Vergelijk ook Bankowski (1991:211): '... analogical reasoning 
workss in the context of a tradition, which is to say an institution held together by his-
toryy and argument and their dialectical interplay'. 
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Inn hoofdstuk 2 wordt een analyse gegeven van de functie van analogie-argu-
mentatiee in het proces van rechterlijke besluitvorming. Daarbij wordt eerst 
ingegaann op de specifieke eigenschappen van juridische argumentatie en ver-
volgenss een overzicht gegeven van de verschillende soorten interpretatiepro-
blemenn die zich bij de rechterlijke besluitvorming kunnen voordoen en van de 
verschillendee methoden om deze interpretatieproblemen op te lossen. 

Nadatt het proces van rechterlijke besluitvorming en het oplossen van inter-
pretatieproblemenn is geanalyseerd, staat in hoofdstuk 3 de reconstructie van 
hett product centraal. Nagegaan wordt in hoeverre men in de bestaande rechts-
theoretischee benaderingen in staat is een bevredigende analyse van analogie-
argumentatiee te geven. Daarbij komen achtereenvolgens de retorische, de logi-
schesche en de dialogische benadering aan de orde. 

Vervolgenss worden in hoofdstuk 4 de uitgangspunten voor een pragma-dia-
lectischee analyse van analogie-argumentatie geformuleerd. Daarbij wordt aan-
gegevenn hoe analogie-argumentatie in een pragma-dialectisch perspectief kan 
wordenn gekarakteriseerd en welke algemene richtlijnen er kunnen worden 
geformuleerdd voor de analyse en de beoordeling van zulke argumentatie. Deze 
algemenee karakterisering van analogie-argumentatie dient in de volgende 
hoofdstukkenn als uitgangspunt voor een nadere analyse van de verschillende 
toepassingenn van analogie-argumentatie. Nadat in hoofdstuk 5 het algemene 
kaderr voor de analyse en beoordeling van argumentatie in rechterlijke uitspra-
kenn is geschetst, is het mogelijk een gedetailleerde analyse te geven van deze 
verschillendee toepassingen. In hoofdstuk 6 staat de analyse en beoordeling van 
analogie-argumentatiee bij de ondersteuning van de interpretatie van bestaande 
rechtsregelss centraal en in hoofdstuk 7 de analyse en beoordeling van analo-
gie-argumentatiee die gebruikt wordt om leemten in het recht op te vullen. In 
hoofdstukk 8 wordt vervolgens ingegaan op de verschillende vormen van com-
plexiteitt bij de analogie-argumentatie die wordt gebruikt om een leemte op te 
vullen.. Daarbij wordt aandacht besteed aan de redenen om complexe analo-
gie-argumentatiee naar voren te brengen en aan de formele en inhoudelijke 
eigenschappenn van complexe structuren. Ten slotte worden in hoofdstuk 9 de 
belangrijkstee resultaten samengevat. 
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Juridischee interpretati e en argumentatie 

2.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk stel ik mij ten doel aan te geven wat de functie is van analo-
gie-argumentatiee in het proces van rechtsvinding. In 2.2 geef ik eerst een over-
zichtt van een aantal kenmerken van juridische argumentatie. Vervolgens maak 
ikk in 2.3 duidelijk voor welk type interpretatieproblemen analogie-argumen-
tatiee kan worden gebruikt. Ten slotte geef ik in 2.4 aan hoe analogie-argu-
mentatiee zich verhoudt tot de andere typen interpretatieve argumenten. 

2.22 Kenmerken van juridisch e argumentatie 

Argumentatiee in een rechterlijke uitspraak is altijd het resultaat van een juri-
dischee vraag die aan de rechter wordt voorgelegd. Het is een vorm van prakti-
schesche argumentatie: een rechter neemt een beslissing in een geschil, waarbij hij 
eenn of meer rechtsregels toepast op juridisch gekwalificeerde feiten en daardoor 
dee rechtsverhouding tussen partijen vaststelt. Bij eenvoudige gevallen levert 
dezee toepassing geen problemen op en is er alleen sprake van eerste-orde-argu-
mentatiementatie waarin de rechterlijke beslissing wordt gerechtvaardigd met een ver-
wijzingg naar de feiten van het concrete geval en de toepasselijke rechtsregel. Bij 
moeilijkee gevallen moet de rechter eerst interpretatieproblemen oplossen voor-
datt hij een beslissing kan nemen. Dan is de argumentatie complexer als gevolg 
vann het feit dat de verdedigde oplossing van het interpretatieprobleem gerecht-
vaardigdd moet worden in een tweede-orde-argumentatie.10 

Eenn van de centrale vragen in de juridische argumentatietheorie is hoe deze 

10.. Zie voor het onderscheid tussen duidelijke en moeilijke gevallen en argumentatie van 
hett eerste en het tweede niveau Aarnio (1987, 1991), Alexy (1978), MacCormick 
(1978)) en Wróblewski (1974, 1992). 
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argumentatiee kan worden gekarakteriseerd: wat houdt argumentatie met een 
verwijzingg naar een rechtsregel en gekwalificeerde feiten precies in? Het tradi-
tionelee antwoord op deze vraag is dat de rechtsbeslissing - bijvoorbeeld op 
grondd van een modus ponens-redenering - deductief volgt uit de aanname van 
eenn rechtsnorm 'als p dan q' (of een interpretatie daarvan) en de kwalificatie 
vann de feiten als een instantiatie van 'p'. Bij dit traditionele antwoord wordt 
verondersteldd dat de afleidingsregel die bij de modus ponens wordt toegepast, 
ookk gebruikt kan worden in redeneringen op basis van rechtsregels.11 

Tegenn dit traditionele antwoord zijn in de rechtsvindingstheorie en de theo-
riee over juridische argumentatie enkele bezwaren aangevoerd. Voor de analyse 
enn beoordeling van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken zijn er drie 
vann belang. Ten eerste wordt er in de traditionele karakterisering geen recht 
gedaann aan de procedurele aspecten van juridische argumentatie. Ten tweede 
iss de beoordeling van de argumentatie exclusief gericht op het toetsen van de 
logischee geldigheid en ten derde beperkt men zich bij die beoordeling tot 
afzonderlijkee redeneringen. 

Hett feit dat aan het procedurele karakter van juridische argumentatie geen 
aandachtt wordt besteed, brengt onder andere met zich mee dat het discussie-
karakterr van juridische argumentatie niet tot uitdrukking komt in de analyse 
enn de beoordeling. Wanneer er een rechtsvraag aan de rechter wordt voorge-
legdd kan partij A met een beroep op een bepaalde rechtsregel tot een bepaalde 
conclusiee komen terwijl partij B met een beroep op een andere rechtsregel tot 
eenn andere conclusie komt. In de traditionele benadering wordt van deze dis-
cussiesituatiee geabstraheerd. In meer recente, dialogisch georiënteerde bena-
deringenn van juridische argumentatie tracht men dit bezwaar te ondervangen 
doorr expliciet aandacht te besteden aan conflicterende pro- en contra-argu-
mentenn voor een bepaalde conclusie en aan de regels op grond waarvan zulke 
conflictenn kunnen worden opgelost. Argumenten kunnen conflicteren wan-
neerr een beroep op de ene rechtsregel tot de ene conclusie leidt en een beroep 
opp de andere rechtsregel tot een conclusie die daarmee in strijd is. Argumen-
tenn kunnen ook conflicteren doordat een beroep op een rechtsregel bestreden 
wordtt door de toepasselijkheid van de rechtsregel in het concrete geval te 
bestrijden.122 Met een beroep op de rechtsregel 6:2 BW bijvoorbeeld, kan een 
overeenkomstt tussen partijen bestreden worden als deze tot onbillijke gevol-

11.. Zie voor deze visie o.a. Alchourrón en Bulygin (1971), Horovitz (1972), Kalinowski 
(1965),, Klug (1982), Ruiter (1987) en Tammelo (1969). 

12.. Zie Pollock (1987) en Prakken (1995) voor het onderscheid tussen deze twee soor-
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genn leidt. Om deze conflicten tussen argumenten op te kunnen lossen, moe-
tenn er methoden zijn op grond waarvan er een keuze kan worden gemaakt. 
Voorr sommige van dit soort problemen biedt het recht duidelijke oplossingen. 
Dee bekendste voorbeelden hiervan zijn conflictenregels als Lex specialis (de bij-
zonderee regeling gaat voor de algemene) en Lex posterior (de jongere regeling 
gaatt voor de oudere). Maar in de meeste gevallen biedt het rechtssysteem zelf 
geenn direct en ondubbelzinnig antwoord op de vraag hoe conflicten tussen 
argumentenn moeten worden opgelost. In de dialogische benadering van juri-
dischee argumentatie wordt geprobeerd dit probleem op te lossen door regels 
tee formuleren die op theoretische of empirische gronden aannemelijk zijn.13 

Inn de traditionele benadering van juridische argumentatie wordt niet alleen 
vann de rol van partijen geabstraheerd, maar ook van de rol van de rechter in 
eenn juridische discussie en van de normen die de rechter in acht moet nemen 
bijj  het oplossen van interpretatieproblemen. Een rechtssysteem bestaat uit een 
verzamelingg abstracte algemene normen die verdeeld kunnen worden in twee 
parallelle,, onderling afhankelijke normatieve systemen: een systeem van pri-
mairemaire normen en een systeem van secundaire normen. Het systeem van pri-
mairee normen reguleert de rechten en verplichtingen van de rechtssubjecten, 
hett systeem van secundaire normen reguleert het gedrag van rechters en andere 
normtoepassers. . 

Dee secundaire normen kunnen in twee groepen worden verdeeld. De eer-
stee groep zijn de bevoegdheidsverlenende normen, die bepalen onder welke 
voorwaardenn een rechter bevoegd is en aangeven welke typen problemen hij 
geachtt wordt op te lossen. De tweede groep normen zijn de verplichtende nor-
menn die bepalen op welke wijze een rechter deze problemen geacht wordt op 
tee lossen.14 In het proces van juridische besluitvorming kunnen drie centrale 

tenn conflicterende argumenten, die zij aanduiden als 'rebutting arguments' en 'under-
cuttingg attacks'. 

13.. Vergelijk voor deze benadering o.a. Prakken (1993a, 1995). Hage (1997) komt op 
grondd van gelijksoortige argumenten tot de conclusie dat het redeneren op basis van 
(rechts)regelss niet geanalyseerd kan worden als een vorm van een syllogisme of modus 
ponens-redenering.. In de recente literatuur over rechtsvinding wordt het standpunt 
verdedigdd dat rechtsregels het karakter hebben van bronnen waaraan in een juridi-
schee discussie argumenten kunnen worden ontleend. Vergelijk onder anderen Hol 
(1997),, Nieuwenhuis (1992), Smith (1998) en Vranken (1995). 

14.. Het onderscheid tussen primaire en secundaire normen is geïntroduceerd door Hart 
(1961).. Zie voor een verdere uitwerking van secundaire normen onder anderen Ross 
(1968:96):: 'A set of rules of competence constitutes a unity which may usually be 



28 8 HoofdstukHoofdstuk 2 

verplichtendee normen onderscheiden worden die gerelateerd kunnen worden 
aann het oplossen van interpretatieproblemen. Het gaat hier om fundamentele 
rechtsbeginselenn die in iedere jurisdictie besloten liggen: het verbod van rechts-
weigering,, het legaliteitsbeginsel en het motiveringsbeginsel.15 Het verbod van 
rechtsweigeringrechtsweigering brengt met zich mee dat er voor de rechter een gebondenheid 
bestaatt om interpretatieproblemen op te lossen. Volgens deze norm bestaat er 
voorr rechters namelijk een verplichting om uitspraak te doen in gevallen die 
aann hen voorgelegd worden en waarover zij bevoegd zijn te oordelen. Het lega-
liteitsbeginselliteitsbeginselgeeftgeeft in zijn algemeenheid aan op welke wijze een rechter geacht 
wordtt interpretatieproblemen op te lossen. Volgens dit beginsel moeten rech-
terlijkee beslissingen gebaseerd zijn op bestaand recht, dat wil zeggen op één of 
meerr positieve rechtsregels uit een bepaalde jurisdictie. Op grond van het mo-
tiveringsbeginseltiveringsbeginselrr is een rechter verplicht de feitelijke en juridische overwegin-
genn die aan het rechtsoordeel ten grondslag liggen in de uitspraak te vermel-
den.. De verplichting tot motiveren vormt de brug tussen het systeem van 
primairee en het systeem van secundaire rechtsregels. Door motivering geeft de 
rechterr immers inzicht in de wijze waarop zijn beslissing is gegrondvest in het 
systeemm van primaire normen. 

Hierbovenn is gebleken dat men er in de dialogische benadering van uitgaat 
datt de context waarin juridische argumentatie naar voren wordt gebracht en 
dee procedurele normen die gelden voor het oplossen van interpretatieproble-
menn steeds in de analyse moeten worden betrokken. Het belangrijkste pro-
bleemm waar men vervolgens voor wordt gesteld is dat, afgezien van de drie 
genoemdee fundamentele rechtsregels en andere duidelijke bepalingen zoals het 
analogieverbodd in het strafrecht, de regels die het interpreteren van rechtsre-
gelss door de rechter normeren niet expliciet zijn aangegeven in wettelijke bepa-
lingen.. De interpretatienormen worden in de meeste gevallen in de recht-

dividedd into three parts: (1) those which determine personal competence, indicating 
whatt persons are qualified to participate in the procedure which creates new laws; (2) 
thosee which determine procedural competence, defining the procedure to be followed; 
andd (3) those which determine substantial competence, indicating those matters with 
whichh the directive, issued by qualified persons in the manner prescribed, may con-
cernn itself'. Zie ook Alchourrón en Bulygin (1971). 

15.. Voor het Nederlandse recht respectievelijk artikel 13 en 11 van de Wet Algemene 
Bepalingenn en artikel 121 van de Grondwet. 

16.. Het grondwettelijk motiveringsbeginsel is in verschillende (rechts)normen uitgewerkt. 
Eenn voorbeeld daarvan is de norm dat rechters verplicht zijn bepaalde argumenten 
diee door partijen naar voren zijn gebracht, gemotiveerdte verwerpen. 
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spraakk ontwikkeld en kunnen bij toepassing worden geïnterpreteerd en veran-

derd.177 Een dominante opvatt ing in de rechtstheorie is dat er tussen de ver-

schillendee methoden van rechtsvinding geen rangorde bestaat. Di t standpunt 

wordtt duidelijk onder woorden gebracht door Alexy en Dreier (1991:74). Zij 

verklarenn de onzekerheid bij de interpretatie van rechtsregels uit drie samen-

hangendee factoren. De onzekerheid is niet alleen het gevolg van de openheid 

vann het wettenrecht maar ook van de onzekerheid in de juridische methodo-

logiee en de verschillende opvattingen over rechtvaardigheid: 

Thee openness of statutory law would pose no serious problems, if there was a 

juristicc method that in each case led to one single answer. However, there is no 

suchh method. First, both aims and rules of legal methodology are deeply con-

troversial.. Second, neither aims nor rules always yield a single answer. 

Volgenss Alexy en Dreier bestaat er geen consensus over het aantal interpreta-

t iemethodenn en de volgorde waarin ze gebruikt moeten worden. Ten slotte is 

err verschil van mening over de wijze waarop de interpretatiemethoden moe-

tenn worden toegepast. Di t hangt samen met de derde oorzaak van interpreta-

t ieproblemen,, de verschillen van mening over rechtvaardigheid bij de inter-

pretatie: : 

Al ll  hard cases of interpretation are characterized by the fact that an 

answerr cannot be found in the mere wording of a statute by applying the rules 

off  logic and of legal methodology. On the contrary, value-judgements are 

necessaryy and these are themselves not derivable with certainty from the 

authoritativee material. (...) Disputes about the right interpretation are there-

foree often disputes about the true conception of justice and its correct appli-

cation. . 

Hett s tandpunt van Alexy en Dreier wordt door veel juristen gedeeld. Het 

wordtt evenwel niet altijd op even duidelijke gronden ingenomen, zoals blijk t 

inn Vranken (1995:51): 

17.. Vergelijk in dit verband Hart (1961:123): 'Canons of interpretation cannot elimi-
nate,, though they can diminish, these uncertainties; for these canons are themselves 
generall  rules for the use of language, and make use of general terms which themsel-
vess require interpretation. They cannot, any more than other rules, provide for their 
ownn interpretation'. 
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Vastgesteldd kan derhalve worden dat in Nederland geen zodanige positief-
rechtelijkee reglementering van de civiele rechtspraak bestaat, dat beschou-
wingenn over rechtsvinding zich zouden kunnen of moeten beperken tot een 
exegesee van en commentaar op deze metaregels [interpretatie- en toepassings-
regels,, H.K.]. Dit verwondert niet, want het is een algemeen wetenschaps-
theoretischh gegeven dat een object van onderzoek niet zelf kan beslissen over 
zijnn omvang of over de werkwijze van zijn beoefenaren. 

Hett beantwoorden van de vraag of er een systeem te ontdekken valt in de ver-
zamelingg interpretatieregels is één van de doelstellingen van Interpreting Sta-
tutestutes (1991) van MacCormick en Summers. Deze studie gaat ervan uit dat 
normenn voor interpretatie contextueel bepaald zijn. Voortbouwend op de inde-
lingg van Wróblewski wordt er onderscheid gemaakt tussen een linguïstische, 
eenn systematische en teleologische en een intentionele context. MacCormick 
enn Summers proberen op empirische en theoretische gronden aannemelijk te 
makenn dat er een systematisch verband bestaat tussen het soort interpretatie-
probleemm en het soort interpretatiemethode dat men gebruikt om het pro-
bleemm op te lossen. Zoals in het vervolg zal blijken, vormen de bevindingen 
vann MacCormick en Summers een goed uitgangspunt voor het beantwoorden 
vann de vraag in welke gevallen analogie-argumentatie een adequate oplossing 
iss voor een interpretatieprobleem. Voordat ik nader op de interpretatiemetho-
dologiee van Interpreting Statutes inga, geef ik eerst een overzicht van soorten 
interpretatieproblemenn waarbij analogie-argumentatie een rol kan spelen in de 
oplossing. . 

2.33 Een overzicht van interpretatieproblemen 

Inn de uitgebreide verzameling problemen die juristen als 'interpretatieproble-
men'' beschouwen kan men vijf hoofdcategorieën onderscheiden.1 Ten eerste 
kunnenn er zich (territoriale, temporele en hiërarchische) inconsistenties in een 
rechtssysteemm voordoen: twee rechtsregels met onverenigbare rechtsgevolgbe-
palingenn zijn op hetzelfde geval van toepassing. Deze inconsistenties kunnen 
wordenn opgelost met behulp van hiervoor genoemde conflictenregels als Lex 
specialis.specialis. Ten tweede kan sprake zijn van redundantie in een rechtssysteem: een 
gevall  is op dezelfde manier geregeld in verschillende rechtsregels. Ten derde 

18.. Zie voor een overzicht van verschillende soorten bard cases Aarnio (1987, 1991), 
Alexyy (1978), MacCormick (1978), Vranken (1995) en Wiarda (1988). 
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kunnenn er zich problemen voordoen bij de interpretatie van een rechtsregel: 

hett is niet duidelijk welke betekenis aan een bepaalde rechtsregel toegekend 

moett worden. Ten vierde kan de kwalificatie van de feiten in termen van een 

rechtsregell  problemen opleveren. Ten vijfde kan zich een leemte in het rechts-

systeemm voordoen: er is geen relevante rechtsregel op grond waarvan de rech-

terr een beslissing kan nemen. 

Voorr de analyse van analogie-argumentatie zijn de laatste drie soorten inter-

pretatieproblemenn van belang. Zowel bij de interpretatie van rechtsregels en 

dee kwalificatie van feiten als bij het opvullen van leemten in het rechtssysteem 

kann analogie-argumentatie een rol spelen. Ik zal hierna aangeven wat deze drie 

soortenn interpretatieproblemen precies inhouden, waardoor de problemen ver-

oorzaaktt worden en welke rol analogie-argumentatie bij de oplossing ervan kan 

spelen.19 9 

ProblemenProblemen bij de interpretatie van rechtsregels en bij de kwalificatie van feiten 

Hett algemene probleem bij de interpretatie van een rechtsregel kan als volgt 

omschrevenn worden. Bij de oplossing van een rechtsvraag is het niet meteen 

duidelijkk welke betekenis aan een bestaande rechtsregel gegeven moet worden. 

Dee rechter moet de rechtsregel eerst interpreteren alvorens een beslissing te 

kunnenn nemen over de toepassing van de rechtsregel. Deze interpretatie resul-

teertt in een interpretatieve beslissing die als hoofdargument in de argumentatie 

voorr de eindbeslissing fungeert. 

Bijj  het systematiseren van problemen die zich bij de interpretatie van rechts-

regelss voordoen, zal ik uitgaan van de analyse van de rechtsregel als condit io-

nelee rechtsnormzin. Problemen kunnen zich voordoen bij de interpretatie van 

dee rechtsfeitomschrijving, de rechtsgevolgbepaling en de aard van de condi-

tionelee verbinding tussen rechtsfeitomschrijving en rechtsgevolgbepaling.20 

19.. Vergelijk MacCormick (1978: 68 e.v. en 93 e.v.), die een onderscheid maakt tussen 
'problemss of interpretation', 'problems of relevancy' en 'problems of classification'. 
'Problemss of interpretation' doen zich voor als het niet duidelijk is voor welke inter-
pretatiee van een rechtsnorm gekozen moet worden, 'problems of relevancy' als er in 
eenn bepaald geval geen rechtsnorm voorhanden is op grond waarvan een beslissing 
genomenn kan worden. In deze beide gevallen moet er een nieuwe rechtsnorm wor-
denn geformuleerd die als basis dient voor de juridische beslissing. 'Problems of clas-
sification'' doen zich voor als niet duidelijk is hoe bepaalde feiten gekwalificeerd moe-
tenn worden. 

20.. Ten onrechte beperken MacCormick en andere auteurs zich bij de analyse van inter-
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Inn de rechtsfeitomschrijving en de rechtsgevolgenbepaling kunnen begrippen 
gebruiktt worden die een beroep doen op het interpretatievermogen van de 
rechter.. Bij de interpretatie van de rechtsfeitomschrijving gaat het om de vraag 
hoee ƒ> uit een rechtsregel als p dan q geïnterpreteerd moet worden. Betekent 
dezee norm bijvoorbeeld als f dan q ofals p"'dan q\ Bij de interpretatie van de 
rechtsgevolgenbepalingg gaat het om de vraag hoe q uit een rechtsregel als p dan 
qq geïnterpreteerd moet worden: bijvoorbeeld als q of als q"? Een oplossing van 
ditt type interpretatieprobleem kan worden gevonden binnen het systeem van 
dee wet zelf indien er betekenisbepalingen of wetsinterpreterende regels zijn 
waaropp een beroep gedaan kan worden. Als dit niet zo is, moet de interpreta-
tiee gerechtvaardigd worden op grond van argumenten waarbij een of meer 
interpretatiemethodenn worden toegepast. 

Dee aanwezigheid van een interpretatieruimte binnen de rechtsfeitomschrij-
vingg en de rechtsgevolgenbepaling kan het gevolg zijn van verschillende eigen-
schappenn van het taalgebruik in de formulering van rechtsregels. In rechtsre-
gelss kan gebruik gemaakt worden van typebegrippen, vage begrippen, evaluatieve 
begrippenbegrippen en begrippen met een 'open texture karakter.21 Hierna zal ik aange-
venn wat de mogelijke relatie van deze begrippen met analogie-argumentatie is. 

Inn de formulering van rechtsregels worden behalve classificatorische begrippen 
ookk typebegrippen gebruikt. Bij classificatorische begrippen bestaat de intensie 
vann het begrip uit een aantal kenmerken die alle objecten die tot de extensie 
behorenn bezitten.22 Als een classificatorisch begrip de kenmerken (a), (b) en 
(c)) heeft, hebben alle objecten die onder dit begrip vallen deze drie kenmer-
ken.. Het predikaat dat aan deze objecten toekomt, kan aan de hand van deze 
kenmerkenn worden gedefinieerd. Bij typebegrippen bestaat de intensie uit ken-

pretatieproblemenn tot interpretatie van de rechtsfeitomschrijving. Vergelijk Jue 
(1982:2055 e.v.), die ook uitgaat van een driedeling tussen interpretatie van de rechts-
feitomschrijving,, de rechtsgevolgbepaling en het volzinsconnectief. 

2 1.. Ik laat de gevallen waarin er een interpretatieprobleem optreedt als gevolg van een 
semantischee of syntactische ambiguïteit in de formulering van een rechtsnorm buiten 
beschouwing,, omdat deze interpretatieproblemen voor analogie-argumentatie van 
ondergeschiktt belang zijn. Vergelijk Franken e.a. (2001:151), Smith (1994:20) en Van 
Haaftenn (1997). Ook de (bestuursrechtelijke) interpretatievrijheid als gevolg van 
beoordelingsruimte,, beoordelingsvrijheid en beleidsvrijheid blijf t buiten beschouwing. 

22.. De extensie van een term is de klasse van entiteiten waarop die term van toepassing 
is.. De intensie van een term is de begripsinhoud, aangegeven door een aantal defi-
niërendee kenmerken. 
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merkenn waaraan niet alle objecten die tot de extensie behoren beantwoorden 
(Lothh 1991:94). Als een typebegrip de kenmerken (a), (b) en (c) heeft, is het 
niett zo dat alle objecten die tot het begrip horen deze drie kenmerken hebben. 
Dee kenmerken zijn onregelmatig over de objecten verdeeld. De intensie van 
hett begrip 'zakelijk recht' bijvoorbeeld is niet gedefinieerd als een verzameling 
noodzakelijkee en voldoende kenmerken die aan alle objecten toekomen die tot 
hett begrip behoren. 'Eigendom' heeft bijvoorbeeld de eigenschappen (a) en 
(b),, 'erfdienstbaarheid' (a) en (c) en 'vruchtgebruik' (b) en (c). 

Wanneerr een rechter moet beslissen of een bepaald feit in termen van een 
bepaaldee rechtsregel gekwalificeerd kan worden, moet hij vaststellen of het feit 
onderr de intensie van het begrip uit de rechtsfeitomschrijving van de regel valt. 
Bijj  het classificeren moet worden nagegaan of het object alle definiërende ken-
merkenn bezit en het resultaat van deze toetsing is absoluut. Bij typologisering 
ligtt dit anders (Loth 1991:101 e.v.). Als men moet nagaan of een object tot 
eenn bepaald typebegrip behoort, is het niet noodzakelijk dat dit object alle 
kenmerkenn van het begrip heeft, maar is een aantal kenmerken voldoende. 
Omm te bepalen of dit het geval is, moet men het object vergelijken met de 
anderee objecten die onder het typebegrip vallen. Van belang is of er voldoende 
gelijkeniss bestaat met de overige leden van de familie. Op dit punt kan typo-
logiseringg in verband gebracht worden met analogie-argumentatie. Indien men 
voorr de vraag wordt gesteld of een object getypeerd kan worden als behorende 
tott een begrip, komt het erop aan na te gaan welke relevante eigenschappen 
overeenkomenn met de eigenschappen van het typebegrip.2? 

Dee noodzaak tot interpretatie van rechtsregels kan zich ook voordoen doordat 
err in rechtsregels vage begrippen voorkomen.24 Van intensionele vaagheid is 
sprakee als de kern-intensie van een predikaat slechts gedeeltelijk vastligt: het is 
niett duidelijk welke verzameling kenmerken tezamen een noodzakelijke en 
voldoendee voorwaarde vormen om een object met dat predikaat aan te dui-
den.. Intensionele vaagheid heeft extensionele vaagheid tot gevolg. De kenmer-

23.. Overigens wordt een classificatievraag in de literatuur ook voorgesteld als een vraag 
diee op grond van analogie-argumentatie te beantwoorden is. Het antwoord op de 
classificatievraagg wordt immers gevonden door de kenmerken van het object te ver-
gelijkengelijken met de kenmerken van het dassificatorische begrip. Zie verder paragraaf 6.2. 

24.. Dit kunnen zowel dassificatorische begrippen als typebegrippen zijn. Zie voor vage 
begrippenn in het recht Franken e.a. (2001:147 e.v.) en Wiarda (1988:49) die erop 
wijstt dat geschillen waarbij vage normen in het geding zijn in de rechtspraak een 
steedss belangrijker rol spelen. 
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kenn geven geen eenduidig criterium om uit te maken welke objecten allemaal 
tott de extensie van het begrip behoren. Naast objecten waarvan duidelijk is dat 
zee wel of niet tot de extensie behoren, zijn er objecten waarvan dat niet 
(meteen)) duidelijk is. Franken e.a. (2001:150) geven als voorbeeld dat onder 
dee extensie van het begrip Vaartuig' zeilboten duidelijk wel vallen, maar lucht-
beddenn niet; van surfplanken is niet zomaar duidelijk of zij wel of niet tot de 
extensiee van 'vaartuig' behoren. 

Inn de gevallen waarin het onduidelijk is of een object tot de extensie van een 
vaagg begrip in een rechtsregel behoort, heeft de rechter een zekere interpreta-
tievrijheid,, die hij kan gebruiken door toepassing van analogie-argumentatie. 

Eenn specifiek type vage begrippen dat in rechtsregels wordt gebruikt, zijn 
evaluatieveevaluatieve begrippen. Kenmerkend voor deze begrippen is dat het gebruik 
ervann mede door evaluatieve criteria wordt beheerst - criteria die onder andere 
inn de rechtspraak worden ontwikkeld. Voorbeelden van evaluatieve begrippen 
diee in rechtsregels gebruikt worden zijn 'goed huisvader', 'goede trouw', 'goed 
vruchtgebruiker'' (art. 3:207 BW) 'redelijkheid en billijkheid' (art. 6:2 BW), 
'maatschappelijkee zorgvuldigheid', 'goede zeden', 'ernstige bezwaren' (art. 56 
Sv),, 'dringende noodzakelijkheid' (art. 97 Sv) en 'algemeen belang' (art. 167 
enn 242 Sv). Wanneer deze evaluatieve begrippen in rechtsregels voorkomen, 
bestaatt de interpretatievrijheid van de rechter erin dat hij bij de toepassing van 
eenn rechtsregel een zeker oordeel uitspreekt op grond van een evaluatief crite-
rium.25 5 

Dee beslissing die de rechter in deze gevallen neemt, kan op verschillende 
manierenn met behulp van analogie-argumentatie worden ondersteund. Crom-
bagg e.a. (1977:124 e.v.) brengen evaluatieve begrippen op een hele specifieke 
manierr in verband met analogie-argumentatie. Bij evaluatieve begrippen zoals 
'goed'' wordt een interpretatie gegeven door een vergelijking met een impliciet 
gelaten,, contextueel bepaald vergelijkingspunt. Het probleem dat hierbij op-
treedtt is dat een samenvattende typering van het vergelijkingsaspect van eva-
luatievee begrippen als 'goed' niet is te geven. 

Tenn slotte kan er zich een interpretatieprobleem voordoen als gevolg van het 
feitt dat de begrippen die in de formulering van de rechtsfeitomschrijving en 
dee rechtsgevolgen bepaling voorkomen, gekenmerkt worden door een open tex-

25.. Ruiter (1987) maakt een onderscheid tussen descriptieve normcondities, die de rech-
terr relatief weinig interpretatievrijheid bieden, en evaluatieve normcondities, die hem 
relatieff  veel interpretatievrijheid laten. 
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tureture karakter. Open texture duidt niet op vaagheid van begrippen, maar op het 
Voorlopigee karakter' ervan.26 Als de inhoud van een begrip vatbaar is voor wij -
zigingg en ontwikkeling, bezit dit begrip een open texture karakter. In rechtsre-
gelss komen begrippen voor die zo'n karakter hebben en die een gewijzigde 
inhoudd kunnen krijgen als gevolg van een verandering van omstandigheden of 
vann nieuw verkregen inzichten. 

Eenn belangrijke vraag is natuurlijk of en in hoeverre de inhoud van begrip-
penn als gevolg van gewijzigde omstandigheden of inzichten veranderd mag 
wordenn en welke rol analogie-argumentatie daarbij kan spelen. Verondersteld 
kann worden dat het legaliteitsbeginsel ook hier met zich meebrengt dat de 
rechterr bij zijn oplossing voor dit type probleem aansluiting zoekt bij het 
bestaandee recht. 

HetHet opvullen van leemten 

Eenn rechter kan niet alleen geconfronteerd worden met het probleem hoe een 
bestaandee rechtsregel moet worden geïnterpreteerd, maar ook met het pro-
bleemm dat er voor een (rechtvaardige) oplossing een rechtsregel ontbreekt. Bij 
hett beslissen over een rechtsvraag is er geen relevante rechtsregel voor handen 
off  de toe te passen rechtsregel leidt tot een resultaat dat als ongewenst of onre-
delijkk wordt beschouwd. De rechter moet een rechtsregel (re)construeren om 
eenn eindbeslissing te kunnen nemen. Deze operatie resulteert in een nieuwe 
ge(re)construeerdee rechtsregel die als hoofdargument in de argumentatie voor 
dee eindbeslissing fungeert. Teneinde zicht te krijgen op de rol die analogie-
argumentatiee kan spelen bij het opvullen van leemten in het rechtssysteem is 
hett noodzakelijk het begrip 'leemte' precies te omschrijven. Het begrip 'leemte' 
vormtt in de rechtstheorie, de dogmatiek en de jurisprudentie een bron van dis-
cussiee (en verwarring).27 In de eerste plaats is omstreden wat er precies moet 

26.. Franken (1993:84) wijst erop dat juridische begrippen vaak zowel gekenmerkt wor-
denn door vaagheid als door een open texture karakter, maar dat er duidelijke verschil-
lenn tussen beide zijn: 'In geval van vaagheid ligt de kern-intensie van een predikaat 
niett vast, hetgeen een aantal mogelijkheden biedt de betekenis van dat predikaat te 
veranderenn zonder daarbij een inbreuk te maken op bestaande taaiconventies. Tevens 
valtt vaagheid van een begrip te reduceren door de gebruiksregels aan te scherpen. Het 
openopen texture karakter van begrippen is echter onvermijdelijk'. 

27.. Zie Alexy en Dreier (1991:78) over het concept 'leemte' en het verschil tussen inter-
pretatiee en het opvullen van leemten. Zie ook de rechtsvergelijkende analyse van 
MacCormickk en Summers (1991). 
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wordenn verstaan onder een leemte en of er werkelijk leemten bestaan in een 
rechtssysteem.. In de tweede plaats is het de vraag hoe eventuele leemten moe-
tenn worden opgevuld en wat precies het verschil is tussen het opvullen van 
leemtenn en het interpreteren van bestaande rechtsregels. 

Aangezienn het gebruik van analogie-argumentatie waarbij een rechtsregel 
wordtt ge(re)construeerd het bestaan van leemten vooronderstelt, zal ik er in 
hett navolgende van uitgaan dat een rechtssysteem leemten kan bevatten en dat 
dee rechter bij het opvullen van die leemten een belangrijke rol kan spelen.28 

Bijj  de classificatie van de verschillende typen analogie-argumentatie, zal ik uit-
gaann van het onderscheid dat in de rechtstheorie wordt gemaakt tussen nor-
matievee en axiologische leemten. 

Eenn normatieve leemte doet zich voor als het rechtssysteem niet of niet 
directt in de oplossing van een bepaald geval voorziet. In dat geval moet de 
rechterr een rechtsregel (re) construeren voordat er een beslissing genomen kan 
worden.. Bij deze leemten praeter legem wordt de draagwijdte van de wet uit-
gebreid. . 

Err is sprake van een axiologische leemte als het rechtssysteem weliswaar een 
oplossingg biedt voor een gegeven geval, maar deze oplossing als onrechtvaar-
digg wordt beschouwd, bijvoorbeeld omdat de wetgever bij het formuleren van 
dee norm een bepaald relevant aspect over het hoofd heeft gezien. Bij deze 
leemtenn contra legem wordt de draagwijdte van de wet beperkt, bijvoorbeeld 
doorr het introduceren van beperkende algemene beginselen, zoals de deroge-
rendee werking van de redelijkheid en de billijkheid in het privaatrecht. 

Overr de vraag of er een verschil is tussen de interpretatie van rechtsregels en 
dee aanvulling van het recht bij het opvullen van leemten zijn de meningen in 
dee rechtstheorie verdeeld. Een vaak gebruikt criterium om het opvullen van 
leemtenn te onderscheiden van interpretatie is de 'mogelijke betekenis' van de 
begrippenn die in de rechtsregel geformuleerd zijn. Beslissingen die binnen de 
grenzenn van de mogelijke betekenis van de begrippen uit de rechtsregel blij -
ven,, worden beschouwd als het resultaat van de interpretatie van bestaande 
rechtsregels.. Beslissingen die verder gaan dan deze mogelijke betekenis van de 
begrippenn in de rechtsregel (beslissingen praeter legem) of zelfs ingaan tegen de 

28.. Zie voor historische beschouwingen over de problematiek van leemten in een rechts-
systeemm Perelman (1979:70 e.v.) en Kop (1992), die de vraag of men moet onder-
scheidenn tussen het interpreteren van bestaande rechtsnormen en het opvullen van 
leemtenn plaatsen in de context van de discussie over het legisme in de rechtsweten-
schap. . 
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betekeniss van deze begrippen (beslissingen contra legem) worden als construc-
tiess beschouwd waarmee leemten in het rechtssysteem opgevuld worden.29 Een 
vann de methoden om buiten de grenzen van de mogelijke betekenis van rechts-
regelss te treden, is het reconstrueren van een rechtsregel op basis van een ana-
logischelogische toepassingv&n één of meer bestaande rechtsregels. Het is deze vorm van 
analogie-argumentatiee die sommige auteurs op het oog hebben bij het begrip 
'juridischee analogieredenering'. 

2.44 Een typologie van interpretatieve argumenten 

Omm preciezer aan te geven wat de rol is van analogie-argumentatie bij het 
oplossenn van interpretatieproblemen, is het van belang na te gaan hoe deze 
argumentatiee zich verhoudt tot de andere interpretatieve argumenten. In het 
navolgendee zal ik op die verhouding ingaan, uitgaande van het onderzoek naar 
wetsinterpretatiee waarvan MacCormick en Summers (1991) verslag doen. 

MacCormickk en Summers formuleren een interpretatiemethode die aan-
geeftt waaraan de verschillende interpretatieve argumenten hun rechtvaardi-
gendee kracht ontlenen en onder welke omstandigheden zij gebruikt kunnen 
worden.. Dit ideaalmodelVoor wetsinterpretatie gaat uit van een onderverde-
lingg van elf typen interpretatieve argumenten in vier contexten van interpre-
tatie:: een linguïstische, een systematische, een teleologisch-evaluatieve en een 
intentionelee context:30 

AA Linguistic arguments 
(1)) Arguments from a standard ordinary meaning of ordinary words 

usedd in the specific section of the statutory text being interpreted. 
(2)) Arguments from a standard technical meaning of ordinary words or 

off  technical words, legal or non-legal. 
BB Systemic arguments 

(3)) Contextual-harmonization arguments. These arguments arise from 
thee part of the statutory section in which the words in issue appear, 
fromm usage in other parts of that section, in related sections of the 
samee statute, and in sections of closely related statutes. 

29.. Zie o.a. Larenz (1975:351 e.v.). Zie ook Aarnio (1987) en Peczenik (1989), die een 
preciseringg geven van de grens tussen interpretatie en analogische uitbreiding. 

30.. Hoewel 'arguments' in het Nederlands als 'argumentaties' moet worden vertaald, 
gebruikk ik - het juridisch spraakgebruik volgend - de term 'argumenten'. 
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(4)) Arguments invoking precedents already interpreting the statute at 
hand. . 

(5)) Arguments based on statutory analogies. For example, when a case 
iss not provided for in the statute, the case is to be treated in the same 
fashionn that closely analogous cases are treated in the statute. 

(6)) Arguments of a logical conceptual type in which implications are 
drawnn from recognized general legal concepts. 

(7)) Arguments appealing to general legal principles potentially or actu-
allyy operative within the field in which the interpretational issue ari-
ses. . 

(8)) Arguments from any special history of the reception and evolution 
off  the statute. 

CC Teleological-evaluative arguments 
(9)) Arguments from statutory purpose to the effect that a given possible 

meaningg of the statute best serves that purpose; argument is teleolo-
gicall  in nature. 

(10)) Arguments consisting of substantive reasons the weight or force of 
whichh is not essentially dependent on any authoritativeness that the 
reasonss may also have. This type of argument consists of direct invo-
cationn of substantive reasons, that is, moral, political, economic or 
otherr social considerations. 

DD Transcategorical (intentional) arguments 
(11)) Arguments to the effect that the legislature intended that the words 

havee a given meaning (transcategorical). 

Uitgaandee van deze indeling kan men analogie-argumentatie beschouwen als 
eenn van de systematische argumenten. Bij contextual-harmonization arguments 
(3)) wordt een probleem betreffende de interpretatie van begrippen uit een 
bestaandee rechtsregel opgelost met een beroep op de betekenis van deze 
begrippenn in gerelateerde rechtsregels in dezelfde of in een nauw verwante wet. 
Bijj  argumenten gebaseerd op precedenten (4) gaat het ook om het oplossen 
vann een interpretatieprobleem betreffende de betekenis van begrippen in een 
bestaandee rechtsregel. Het precedent vormt in dit geval de basis van de analo-
gie-argumentatie.. Bij de argumenten gebaseerd op een wettelijke analogie (5) 
gaatt het ten slotte om het opvullen van leemten in de wet. 

Dee volgorde waarin de vier categorieën interpretatieve argumenten zijn 
geformuleerd,, drukt een bepaalde rangorde uit. MacCormick en Summers 
presenterenn deze argumenten 'as consisting in structured types of arguments 
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whichh all belong within a coherent mode of justificatory reasoning'. In hun 
ideaalmodelideaalmodel voor wetsinterpretatie formuleren zij de volgende interpretatie-
strategie: : 

(a)) In interpreting a statutory provision, consider the types of argument in 
thee following order: 
(i)) linguistic arguments; 
(ii)) systemic arguments; 
(iii )) teleological/evaluative arguments; 

(b)) Accept as prima facie justified a clear interpretation at level (i) unless there 
iss some reason to proceed to level (ii); where level (ii) has for sufficient 
reasonn been invoked, accept as prima facie justified a clear interpretation 
att level (ii) unless there is some reason to move to the level (iii) ; in the 
eventt of proceeding to level (iii) , accept as justified only the interpreta-
tionn best supported by the whole range of applicable arguments. 

(c)) Take account of arguments from intention and other transcategorical 
argumentss (if any) as grounds which may be relevant for departing from 
thee above prima facie ordering. 

Bijj  de interpretatie van een wettelijke norm begint men met een taalkundige 
interpretatie.. Indien dit geen bevredigende interpretatie oplevert, dient men 
systematischee argumenten toe te passen. Wanneer ook deze argumenten niet 
tott een acceptabel resultaat leiden, moet men gebruik maken van teleologisch-
evaluatievee argumenten. De rangorde tussen deze argumenten drukt volgens 
dee auteurs een efficiënte interpretatiestrategie uit. Als taalkundige overwegin-
genn bijvoorbeeld een duidelijke interpretatie van een wettelijke norm recht-
vaardigen,, is het acceptabel om de norm in deze interpretatie toe te passen, 
tenzijj  er duidelijke redenen zijn om een meer complexe argumentatie te 
gebruiken. . 

Hett model van MacCormick en Summers biedt door zijn expliciete theo-
retischee kader en zijn systematische opzet een goed uitgangspunt voor een 
naderee analyse van de verschillende toepassingen van analogie-argumentatie. 
Dee in het model geformuleerde rangorde tussen verschillende interpretatieve 
argumentenn geeft in algemene zin aan welke normen gelden voor het gebruik 
vann argumenten voor de oplossing van interpretatieproblemen. Veel vragen 
blijvenn in het model echter onbeantwoord, bijvoorbeeld vragen over het rela-
tievee gewicht van de elf soorten argumenten bij conflicterende uitkomsten en 
vragenn over een meer specifieke rangorde binnen de vier categorieën argu-
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menten.. Er wordt niet ingegaan op de verhouding tussen de analogie-argu-
mentatiee en de andere systematische argumenten. Daarnaast wordt er geen 
aandachtt besteed aan de samenhang tussen argumenten uit de verschillende 
categorieën.. Een voorbeeld daarvan is de vraag hoe de keuze van een systema-
tischh argument ondersteund kan worden door een teleologisch-evaluatief 
argument.. Het is met name voor de analyse en beoordeling van complexe ana-
logie-argumentatiee van belang aandacht aan deze samenhang te besteden. Ten 
slottee biedt het model geen criteria op grond waarvan beoordeeld kan worden 
off  een goed gekozen interpretatiemethode ook correct is toegepast. Het zijn 
dezee vragen die ik in het vervolg van dit proefschrift met betrekking tot ana-
logie-argumentatiee probeer te beantwoorden. 

2.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk is een analyse gegeven van de rol van analogie-argumentatie 
inn het proces van rechterlijke rechtsvinding. In de eerste plaats heb ik aangege-
venn dat de analyse en beoordeling van analogie-argumentatie steeds moet 
plaatsvindenn in de context van rechtsvinding door de rechter. Bij de analyse 
vann deze praktische interpretatie moet rekening gehouden worden met de argu-
mentenn die pro en contra een bepaald standpunt naar voren worden gebracht 
enn met de specifieke rol die de rechter speelt. In de tweede plaats heb ik dui-
delijkk gemaakt dat er niet zoiets bestaat als 'de juridische analogieredenering'. 
Analogie-argumentatiee kan voor de oplossing van verschillende soorten inter-
pretatieproblemenn worden gebruikt. Ten slotte heb ik aangegeven dat het 
modell  van wetsinterpretatie van MacCormick en Summers een goed uit-
gangspuntt biedt voor een nadere analyse en beoordeling van analogie-argu-
mentatie. . 



3 3 

Reconstructiee van analogie-argumentatie: 
rechtstheoretischee benaderingen 

3.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk is bij de analyse van analogie-argumentatie in het pro-
cesces van rechterlijke rechtsvinding duidelijk gemaakt dat analogie-argumentatie 
nooitt los gezien kan worden van de institutionele context waarin deze gebruikt 
wordt.. Het is van belang om steeds na te gaan wie analogie-argumentatie 
gebruiktt en met welk doel dat gebeurt. Het gebruik van analogie-argumentatie 
iss onverbrekelijk verbonden met de normen voor interpretatie en rechtsvin-
ding.. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre in de verschillende 
benaderingenn die zich richten op de analyse en de beoordeling van analogie-
argumentatiee als product in de motivering van de rechterlijke uitspraak reke-
ningg gehouden wordt met de institutionele context. Achtereenvolgens zal wor-
denn nagegaan hoe analogie-argumentatie in verschillende rechtstheoretische 
benaderingenn wordt gereconstrueerd, welke beoordelingsnormen er worden 
geformuleerdd en in hoeverre de reconstructies en normen bevredigend zijn. 

Inn de rechtstheorie wordt analogie-argumentatie traditioneel gereconstru-
eerdd vanuit een logisch of een retorisch perspectief, waarbij de analyse en beoor-
delingg van de argumentatie uitgaat van een formeel dan wel een informeel 
beoordelingscriterium.. Deze reconstructies van analogie-argumentatie kunnen 
wordenn gekarakteriseerd als productgericht en monologisch: argumentatie wordt 
opgevatt als een redeneerproduct en de analyse richt zich op de vraag of een 
conclusiee op formele dan wel informele gronden is gerechtvaardigd, zonder dat 
rekeningg gehouden wordt met de discussiecontext waarin de argumentatie 
naarr voren wordt gebracht.31 

Omm de bezwaren die aan de logische en retorische benaderingen zijn ver-

31.. Vergelijk voor een beschrijving van de verschillende benaderingen in de juridische 
argumentatietheoriee Feteris (1994b). 
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bondenn te ondervangen, hebben meer recente auteurs analogie-argumentatie 
geanalyseerdd vanuit een dialogisch perspectief, waarin argumentatie wordt 
opgevatt als onderdeel van een (impliciete) discussie. De deugdelijkheid van de 
argumentatiee wordt in de dialogische benadering als afhankelijk gezien van de 
vraagg of het discussieproces waarin een standpunt wordt verdedigd aan 
bepaaldee procedurele eisen voldoet. 

Hiernaa zal ik achtereenvolgens de logische, de retorische en de dialogische 
benaderingg van analogie-argumentatie bespreken. Daarbij zal ik aangeven 
welkee theoretische omschrijving van analogie-argumentatie er wordt gegeven, 
opp welke wijze de argumentatie wordt geanalyseerd en welke normen worden 
geformuleerdd voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Daarbij wordt 
steedss nagegaan of in de verschillende benaderingen een bevredigend antwoord 
wordtt gegeven op de vraag hoe een analysator analogie-argumentatie kan iden-
tificerenn en hoe hij stap voor stap tot een interpretatie, een analyse en een 
beoordelingg van de argumentatie kan komen. 

3.22 Logisch georiënteerde benaderingen 

Centraall  in de op de logica gebaseerde benaderingen van juridische argumen-
tatiee staat het begrip logische geldigheid. In deze benaderingen geldt het als een 
noodzakelijkee voorwaarde voor de rationaliteit van juridische argumentatie dat 
dee redeneringen die in de argumentatie tot uitdrukking worden gebracht for-
meell  geldig zijn of als formeel geldige redeneringen zijn te reconstrueren. Bij 
dee analyse en beoordeling wordt aan de logica een explicatiefunctie toegekend. 
Redeneringenn in rechterlijke uitspraken zijn vaak onvolledig en kunnen met 
behulpp van de logica volledig gemaakt worden. Deze reconstructie verhoogt 
dee controleerbaarheid van het rechterlijk oordeel doordat de discussie zich kan 
toespitsenn op de inhoud van alle relevante premissen. De logica verschaft een 
modell  waarmee verzwegen premissen in een redenering kunnen worden 
geëxpliciteerd,, zodat er een volledige redenering kan worden gereconstrueerd. 
Soetemann (1983:222) spreekt in dit verband van volledige rechtvaardiging. De 
volledigee rechtvaardiging betekent dat de beslissing juist is op voorwaarde dat 
dee premissen juist zijn.32 De beslissing kan dus op haar juistheid worden be-
stredenn door kritiek te leveren op de aanvaardbaarheid van een van de pre-

32.. Uitgangspunt hierbij is dat de redeneringen in de rechterlijke uitspraak compleet zijn 
gemaakt:: de fundamentele uitgangspunten van redeneringen die op instemming van 
dee betrokken rechtskring moeten kunnen rekenen, zijn zichtbaar geworden. 
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missen.. In de op de logica georiënteerde benaderingen van juridische argu-

mentatiee is de rationele reconstructie dus gericht op de materiële vraag of de 

premissenn aanvaardbaar zijn en op de formele vraag naar de logische geldig-

heidd van de in de redenering gemaakte afleiding. 

LogischeLogische reconstrueerbaarheid van analogie-argumentatie 

Overr de vraag of analogie-argumentatie als een geldige redenering is te reconst-

rueren,, bestaan in de op de logica georiënteerde benaderingen van juridische 

argumentat iee verschillende opvatt ingen. Horovitz (1972), Nieuwenhuis 

(1976),, Soeteman (1983) en Prakken (1993a en 1993b) beantwoorden deze 

vraagg ontkennend. Zij beschouwen analogie-argumentatie louter als een heu-

ristischristisch hulpmiddel dat gebruikt kan worden om bepaalde premissen op het 

spoorr te komen die als basis kunnen dienen voor een logisch geldige redene-

ring,, zonder dat de analogie als redeneervorm deze premissen kan legitimerend 

Pass wanneer de redenering met een of meer premissen die impliciet zijn geble-

venn is aangevuld, is deze logisch geldig, maar tegelijkertijd verdwijnt in de 

reconstructiee de premisse waarin de analogie wordt uitgedrukt. Prakken 

(1993b:200-201)) formuleert het als volgt: 

Verderr rechtvaardigt logica niet op grond van de inhoud maar op grond van 

dee vorm van de premissen. De logische geldigheid van een redenering wordt 

volledigg bepaald door de zogenaamde logische constanten' die voorkomen in 

dee premissen, termen als 'en', 'niet', 'als...dan', 'sommige', 'alle' en, in de deon-

tischee logica, Verplicht', Verboden' en 'toegestaan'. Di t is anders met rede-

neervormenn als analogie en a contrario: hun rechtvaardigende kracht hangt 

33.. In recente literatuur over de eigenschappen van de analogieredenering wordt er op 
gewezenn dat deze redenering beschouwd moet worden als niet-deductief, hypothe-
tisch,, tentatief, en niet-monotoon. Zie onder anderen Prakken (1993a en 1993b) en 
Kerberr en Melis (1996:362). Posner (1990:89) beschouwt de analogieredenering als 
eenn vorm van inductie die tot de logic of discovery behoort en niet tot de logic of jus-
tification:tification: 'I have suggested that reasoning by analogy is actually induction, yet the 
wayy in which lawyers purport to reason by analogy is often, and misleadingly, syllo-
gisticc (technically, enthymematic) rather than inductive. The property lawyer who 
sayss that oil and gas are analogous to rabbits, deer and other wild animals is really 
proposingg that the rule governing property rights in such animals - the "rule of cap-
ture""  — is an instance of a more general rule that subsumes oil and gas: the rule that 
theree are no nonpossessory property rights in fugitive resources. The problem is then 
too justify the general rule, which cannot be done either syllogistically or analogically'. 
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niett af van hun vorm maar van de puur inhoudelijke vraag of de verschillen 

dann wel de overeenkomsten tussen twee vergeleken zaken belangrijker zijn. 

Daaromm zijn analogie en a contrario als redeneervormen geen zaak van legiti-

matiee maar van heuristiek van een juridisch oordeel (zie ook Nieuwenhuis, 

1976):: dat wil zeggen, als redeneervormen kunnen ze hooguit suggesties op-

leverenn voor ontbrekende schakels in een redenering, zonder dat ze deze sug-

gestiess legitimeren. Zo gebruikt Jantje als hij zegt 'ik wil naar de fil m want 

Peterr mag ook van zijn vader en ik ben even oud als Peter', een analogie om 

dee extra premisse 'jongens van dezelfde leeftijd mogen hetzelfde' te suggere-

ren,, terwijl vader, als hij zegt 'maar Peters vader is jouw vader niet' de a con-

trarioo vorm gebruikt ten behoeve van de ontbrekende premisse 'vaders wil is 

wet'.. Maar wiens oordeel gerechtvaardigd is, hangt volledig af van de overtui-

gingskrachtt van deze toegevoegde premissen, en op geen enkele manier van de 

logischee vorm van de premissen waarop de analogie en a contrario redenering 

gebaseerdd zijn ('Peter, die net zo oud is als Jantje maar niet dezelfde vader 

heeft,, mag naar de film'). 

I nn deze benadering moet analogie-argumentatie in de heuristiek van juridische 

oordelenn worden gesitueerd en niet in de legitimatie ervan.34 Di t uitgangspunt 

34.. Soeteman meent dat de analogie- en a contrario-redenering 'nog niet het begin voor 
eenn logische rechtvaardiging van de conclusie' vormen (1983: 217). De a contrario-
redeneringg acht hij overbodig en misleidend; men kan volstaan met de materiële 
equivalentie.. De analogieredenering heeft alleen een zekere waarde als heuristisch 
principe.. Beide (redeneringen, H.K.) vooronderstellen een bepaalde interpretatie van 
dee (wettelijke) premisse. Gegeven die interpretatie volgt een de 'a contrario' respec-
tievelijkk 'per analogiam' getrokken conclusie deductief logisch: lezen we 'in geval p' 
alss 'alleen in geval p', dan laat zich zonder moeite deductief-logisch afleiden dat in 
gevall  p*  niet zijnde geval p, het gebod Oq niet geldt. Wederom een logisch dwin-
gendee conclusie, maar of zij acceptabel is wordt bepaald door de acceptabiliteit van 
dee lezing van 'in geval p' als 'alleen in geval p' (1983: 217). White (1996:584) 
beschouwtt analogie-argumentatie als 'induction by analogy'. Het verschil met alle-
daagsee 'induction by analogy' is dat het in juridische argumentatie bij analogie niet 
omm causale of voorspellende argumenratie draait: 'In legal argument from analogy the 
similaritiess referred to in the premisses support a normative, not a causal, inference, 
thatt is, an inference about a correct legal outcome. This difference between induction 
byy analogy in everyday reasoning and in law is a difference worth noting, and we shall 
exploree some of its significance in what follows, but the difference should not obscure 
thee fact that analogical reasoning, as a distinctive type of inductive inference, is per-
vasivee both in legal and extra-legal processes of thought'. Vergelijk ten slotte The 
OxfordOxford Companion to Law (1980): 'No analogy is logically compelling or leading to 
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brengtt volgens mij enkele problemen met zich mee. Ten eerste wordt in de 
logischee analyse van analogie-argumentatie een argument dat expliciet naar 
vorenn wordt gebracht - het analogie-argument - in de reconstructie weggela-
ten.. Vervolgens worden er één of meer premissen toegevoegd. Op welke wijze 
datt kan worden verantwoord, wordt niet aangegeven. Daarmee is het ondui-
delijkk op grond van welke criteria men kan bepalen of degene die de argu-
mentatiee naar voren brengt aan deze premissen kan worden gehouden. Hage 
(1994:91)) verwoordt soortgelijke bezwaren: 

Hett recht kent een aantal redeneertechnieken die niet goed passen in traditio-
nelee logica's. In dit verband valt te denken aan de redeneringen naar analogie 
enn a contrario en aan het buiten toepassing laten van regels omdat toepassing 
inn strijd zou zijn met een uitzonderingsbepaling, met een geheel andere regel, 
off  met de strekking van de regel zelf. Het is mogelijk deze 'afwijkingen' te om-
zeilenn in bijvoorbeeld de predikatenlogica. Zo kan een redenering naar analo-
giee deductief geldig worden gemaakt door een voorwaarde uit de premissen weg 
tee laten. Het nadeel van deze aanpak is echter dat de premissen niet meer aan-
sluitenn bij de redeneerwijzen van juristen. Juristen passen een regel analoog toe, 
inn plaats van een abstractere regel met een voorwaarde minder toe te passen. 

Eenn ander bezwaar tegen deze reconstructie hangt samen met het onderscheid 
datt in de rechtstheorie wordt gemaakt tussen singuliere en generieke analogie. 
Err is sprake van singuliere analogie wanneer een juridisch probleem wordt 
opgelostt met behulp van een nieuwgevormde regel die is geënt op een 
bestaandee regel, opgesteld voor een ander, maar vergelijkbaar geval. Van gene-
riekee analogie is sprake als uit een aantal verspreide wetsbepalingen een begin-
sell  wordt afgeleid dat tot een regel van geldend recht wordt verheven. Een con-
sequentiee van de analyse van analogie-argumentatie als onderdeel van de 
heuristiekk is dat het conceptuele onderscheid tussen singuliere en generieke 
analogiee zijn waarde verliest. 

Tammelo'sTammelo's analyse van analogie-argumentatie 

Tammeloo (1969) en Klug (1982) beschouwen analogie-argumentatie als een 

aa necessary conclusion, but it is a common and useful way of arriving at a decision. 
[...]]  Analogy truly depends on the implicit recognition or contention that case X, or 
casee Y, and the present case are both instances of a more general principle'. 
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specifiekk juridische redeneerwijze die wel As een logische geldige redenering 

gereconstrueerdd kan worden. Over de status van deze reconstructie verschillen 

zijj  echter van mening. In het navolgende zullen de analyses van Tammelo en 

Klugg als belangrijke representanten van de op de logica geïnspireerde benade-

ringg van analogie-argumentatie worden behandeld. 

Tammeloo analyseert in Outlines of Modern Legal Logic (1969:129) de logi-

schee aspecten van het argument a simili dat hij — met de argumenten a con-

trarioo en a fortiori - tot de specifiek juridische redeneringen rekent. Hi j gaat 

uitt van de volgende definitie van analogie-argumentatie: 

ArgumentumArgumentum a simile proceeds from the idea that if a certain legal consequence 

iss attached to certain legally relevant facts, one is entitled to attach the same 

legall  consequence to essentially similar legally relevant facts. 

Tammeloo is van mening dat analogieredeneringen en argumenten a contrario 

enn a fortiori als ongeldige redeneringen met rechtens bindende conclusies moeten 

wordenn beschouwd. Door het aanvullen van verzwegen argumenten zijn ze als 

eenn geldige redenering te reconstrueren. Hoe deze reconstructie plaatsvindt, 

laatt Tammelo zien aan de hand van de volgende ongeldige redenering: 

(1)) If the set of facts F is given then this act ought to be treated as larceny 

(2)) A set of facts essentially similar to F is given 

(3)) This act ought to be treated as larceny 

Bijj  de invulling en reconstructie van deze redenering gaat Tammelo uit van het 

volgendee voorbeeld: 

Supposee that a set of facts F in the above illustration is: taking unlawfully as 

removingg a thing with intent to deprive the right owner of the same. A person 

unlawfullyy takes electricity with intent to deprive the Electricity Commission 

off  it. Although electricity is not a thing, taking it unlawfully is essentially si-

milarr to taking and removing a thing unlawfully (the economic and social con-

sequencessequences of both acts being virtually the same). Therefore it may be argued that 

thiss act deserves the same punishment as larceny in the strict sense. However 

soundd this conclusion may be from the viewpoint of morals or social policy, 

itt is unsound from the logical viewpoint. 

Dee ongeldige redenering kan geldig gemaakt worden door aanpassing van de 
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hypothetischee premisse (1) uit bovenstaande redenering. De gereconstrueerde 
analogieredeneringg ziet er als volgt uit: 

(1)) T t̂his act is taking a thing unlawfully ... or this act is found by a competent 
judicialjudicial authority to be essentially similar to taking a thing unlawfully then 
thiss act ought to be treated as larceny 

(2)) This act is found by a competent judicial authority to be essentially simi-
larr to taking a thing unlawfully ... 

(3)) This act ought to be treated as larceny 

Tammeloo benadrukt dat het aannemen van de gewijzigde hypothetische pre-
missee alleen gerechtvaardigd is als er voldoende reden is om aan de niet-gere-
geldee gevallen dezelfde juridische consequenties te verbinden als aan de geval-
lenn die wel tot het toepassingsbereik van de rechtsregel behoren. Hij 
concludeertt dat de analogieredenering beschouwd moet worden als een modus 
deficiens:deficiens: uit de premissen die naar voren zijn gebracht volgen geen logisch 
noodzakelijkee conclusies. Maar, zo stelt Tammelo vast, als er - zoals in de 
bovenstaandee reconstructie - een premisse wordt toegevoegd die de redene-
ringg logisch geldig maakt, is de redenering strikt genomen geen analogierede-
neringg meer. Indien men ervan uit kan gaan dat de toegevoegde premisse in 
eenn bepaalde juridische gemeenschap wordt voorondersteld, kan de analogie-
redeneringg als een onvolledige redeneervorm (enthymeem) met een verzwegen 
maarr 'readily available' premisse worden beschouwd.35 

Tammelo'ss analyse van analogie-argumentatie lijk t in een bepaald opzicht 
opp die van Horovitz (1972), Nieuwenhuis (1976), Soeteman (1983) en Prak-
kenn (1993a en 1993b) — zij het dat deze auteurs een principiëler keuze maken 
doorr analogie-argumentatie louter op te vatten als een onderdeel van de heu-
ristiekk van de argumentatie. In feite hinkt Tammelo op twee gedachten door-
datt hij analogie-argumentatie als een redenering in de legitimatie beschouwt 
diee ongeldig is maar die als een geldige redenering is te reconstrueren, terwijl 
err bij de reconstructie wordt geabstraheerd van het eigensoortige van de ana-
logieredenering.. Zoals Tammelo zelf aangeeft, is de uitkomst van de recon-

35.. Letterlijk zegt Tammelo (1969:130): 'Provided that the requisite additional premis-
ses,, even though not stated, are sure to be understood and accepted in the given legal 
community,, the above three specific juristic arguments may be regarded as represen-
tingg abridged (enthymemic) inferences with suppressed but readily available premis-
ses'. . 
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structiee geen analogieredenering meer. In de reconstructie is geen sprake van 
eenn conclusie die getrokken wordt op grond van een vergelijking. De vergelij-
kingg is Verschoven' naar het antecedent van de gereconstrueerde nieuwe hypo-
thetischee premisse en daarmee is de analogieredenering gereconstrueerd als een 
moduss ponens-redenering. 

Mett zijn uitspraak dat de analogieredenering een onvolledige redeneervorm 
(enthymeem)) met een verzwegen maar 'readily available' premisse is, bedoelt 
Tammeloo (1969:129) de uitbreiding van het antecedent in de hypothetische 
premisse,, zoals in het gecursiveerde gedeelte is aangeven: 

IfIf  this act is taking a thing unlawfully ... or this act is found by a competent ju-
dicialdicial authority to be essentially similar to taking a thing unlawfully then this act 
oughtt to be treated as larceny. 

Vann deze premisse kan men misschien zeggen dat deze 'readily available' is 
('suree to be understood and accepted in the given legal community') en mis-
schienn ook wel geaccepteerd is in de juridische gemeenschap, maar dat komt 
dann vooral door het wel zeer algemene karakter van deze premisse. Het belang-
rijkstee probleem met deze reconstructie is dat er een nieuwe rechtsregel wordt 
geformuleerdd die niet aansluit bij wat er in de praktijk bij het toepassen van 
analogie-argumentatiee gebeurt. Dit kan duidelijk gemaakt worden aan de 
handd van Tammelo's eigen voorbeeld. De regel die op grond van de analogie-
argumentatiee geconstrueerd wordt en die de grondslag vormt voor de uitein-
delijkee beslissing is './/"this act is taking electricity unlawfully this act ought to 
bee treated as larceny' en niet de veel ruimere premisse die Tammelo formu-
leert. . 

KlugsKlugs analyse van analogie-argumentatie 

Eenn tweede representant van de op de logica georiënteerde benaderingen van 
analogie-argumentatiee is Klug, die in zijn Juristische Logik (1982) probeert te 
latenn zien welke toepassingsmogelijkheden de logica biedt voor de analyse van 
juridischee redeneringen. Uitgangspunt van zijn analyse van analogie-argu-
mentatiee is het praktische belang dat dit type argumentatie heeft in het recht 
enn de vele problemen die de analyse en beoordeling van deze argumentatie met 
zichh meebrengen. Daarbij gaat hij tevens in op de relatie tussen analogie-argu-
mentatiee en a contrario-argumentatie en de verhouding tussen analogie-argu-
mentatiee en extensieve interpretatie.3 Ook besteedt hij aandacht aan het 
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onderscheidd tussen singuliere analogie ('Gesetzesanalogie') en generieke ana-

logiee ('Rechtsanalogie'). Klug (1982:109) karakteriseert analogie-argumenta-

tiee {argumentum a similt) op de volgende wijze: 

Derr Analogieschluf? wird in der juristischen Theorie und Praxis vor allem bei 

derr Anwendung von Rechtssatzen auf gegebene Rechtsfalle aktuell. Herköm-

mlicherweisee wird von analoger Anwendung eines Rechtssatzes dann ge-

sprochen,, wenn ein Rechtssatz, der für einen bestimmten Tatbestand auf-

gestelltt ist, auf einen anderen abweichenden Tatbestand angewandt wird, der 

mitt dem ersten 'in den wesentlichen Beziehungen' übereinstimmt. 

Klugss reconstructie van analogie-argumentatie komt zowel qua uitgangspunt 

alss qua uitwerking overeen met de reconstructie van Tammelo (hoewel de logi-

schee analyses van Klug veel verfijnder zijn). Uitgangspunt is dat analogie-argu-

mentatiee op het eerste gezicht een ongeldige redenering lijkt , die in de recon-

structiee geldig gemaakt kan worden. Over de status van de gereconstrueerde 

redeneringg lijk t Klug echter een andere opvatt ing te hebben. Klug gaat er, 

anderss dan Tammelo, van uit dat ook de gereconstrueerde redenering nog als 

eenn analogieredenering beschouwd moet worden. Bij zijn reconstructie gaat 

Klugg (1982:118 e.v.) uit van de volgende ongeldige redeneervorm: 

M i s t P P 

SS ist M ahnlich 

SS ist/5 

Dezee redenering wordt bij de reconstructie geldig gemaakt door aanpassing 

vann de tweede premisse. 

Dee beoordeling van deze geldige redenering moet zich vervolgens richten 

opp de vraag of M en S in relevante opzichten vergelijkbaar zijn. Klug bena-

druktt dat het antwoord op deze vraag niet op logische gronden gegeven kan 

36.. Wat betreft de verhouding tussen analogie-argumentatie en extensieve interpretatie 
gaatt Klug (1982:110) van het volgende uit: 'Die Analogie soil von der sogenannten 
extensivenextensiven Interpretation - der ausdehnenden Gesetzeseauslegung — "scharf" geschie-
denn werden. Diese stellt nur den Gedanken des Gesetzes gegenüber dem zu engen 
Ausdruckk klar; die Analogie dagegen entwickelt den Gedanken weiter, sie ist eine 
Fortbildungg des Rechts in der vom Gesetz eingeschlagenen Richtung'. Dit scherpe 
onderscheidd blijkt in de praktijk overigens niet altijd even gemakkelijk gemaakt te 
kunnenn worden. 
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worden.. Hij concludeert dat de formele reconstructie van de analogie-argu-
mentatiee laat zien welke mogelijkheden er zijn bij het beslissen of een toepas-
singg van analogie-argumentatie toelaatbaar is. Maar hij stelt tegelijkertijd vast 
datt het criterium hiervoor - dat in de praktijk zo belangrijk is — niet door deze 
formelee reconstructie geboden wordt maar bepaald wordt door de relevantie 
vann de vergelijkbaarheid. 

Dee kanttekeningen die hiervoor gemaakt zijn bij de reconstructie vanTam-
meloo gaan ook op voor de reconstructie van Klug. Ook in diens analyse wordt 
vann het eigenlijke karakter van analogie-argumentatie geabstraheerd. De vraag 
off  M en S vergelijkbaar zijn komt in de analyse van Klug helemaal niet meer 
aann de orde terwijl deze premisse niet het vertrekpunt van analogie-argumen-
tatiee is, zoals de reconstructie lijk t te suggereren, maar het resultaat ervan. De 
overwegingenn die aangevoerd worden om die vergelijkbaarheid aannemelijk te 
makenn komen in de reconstructie niet terug omdat deze overwegingen volgens 
Klugg teleologisch zijn en daarmee geen onderwerp kunnen zijn van een logi-
schee analyse. Een tweede in het oog springend probleem bij de reconstructie 
iss dat Klug de toelaatbaarheid van de analogie-argumentatie exclusief afhan-
kelijkk stelt van de formele vraag naar de logische geldigheid van de redenering 
enn de materiële vraag of de premissen aanvaardbaar zijn. Daarmee blijven de 
procedurelee normen die bepalen of er in een bepaald geval van analogie-argu-
mentatiee gebruik mag worden gemaakt om een interpretatieprobleem op te 
lossenn in zijn reconstructie buiten beschouwing. 

Conclusie Conclusie 

Aann de bespreking van de op de logica georiënteerde benaderingen van juridi-
schee analogie-argumentatie kunnen de volgende conclusies worden verbon-
den.. Analogie-argumentatie wordt in deze benaderingen vooral gezien als het 
redeneerproductt van één taalgebruiker, in de meeste gevallen de rechter. Er 
wordtt geabstraheerd van de context waarin de analogie-argumentatie naar 
vorenn wordt gebracht en er wordt daarmee geen aandacht besteed aan de vraag 
waaromm de rechter analogie-argumentatie gebruikt. Door deze abstracte bena-
deringg blijken representanten van deze benadering niet in staat te zijn aan te 
gevenn wat er nu 'specifiek juridisch' is aan de analogieredenering. Een ander 
gevolgg is dat er alleen aandacht wordt besteed aan rechtvaardigende pro-argu-
mentatiee en niet aan ontkrachtende contra-argumentatie. Daardoor kan in 
dezee benadering geen beschrijving en verklaring worden gegeven van de struc-
turelee complexiteit van analogie-argumentatie. Meer in het bijzonder kan ook 
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niett aangegeven worden hoe analogie-argumentatie zich verhoudt tot a con-

trario-argumentatie.. De meeste logische reconstructies van analogie-argumen-

tatiee komen dan ook neer op een enkelvoudige redenering met twee premis-

senn en een conclusie. Daarbij wordt er niet aangegeven hoe men tot een 

reconstructiee van analogie-argumentatie kan komen.37 Voor de beoordeling 

vann analogie-argumentatie heeft de keuze voor een monologische en product-

gerichtee benadering tot gevolg dat het oordeel over de aanvaardbaarheid van 

dee argumentatie exclusief afhankelijk wordt gesteld van de logische geldigheid 

enn niet systematisch in verband wordt gebracht met juridische discussieregels 

voorr het gebruik van de argumentatie. 

3.33 Retorisch georiënteerde benaderingen 

Dee retorische benadering van juridische argumentatie zet zich aftegen de ab-

stractee op de logica georiënteerde benaderingen. Teneinde de retorische ana-

lysee van analogie-argumentatie in het juiste perspectief te plaatsen, zal ik eerst 

inn hoofdlijnen aangeven wat volgens de retorische benadering onjuist is aan de 

logischee benadering van juridische argumentatie. Vervolgens komt de vraag 

aann de orde of de retorische benadering een bruikbaar alternatief biedt voor de 

analysee en beoordeling van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken. 

Ikk zal aan de hand van de ideeën van de meest prominente vertegenwoordiger 

vann deze benadering, Chaïm Perelman, nagaan waar zijn kritiek op de logische 

benaderingg van analogie-argumentatie op neerkomt, in hoeverre deze kritiek 

terechtt is en in hoeverre er door hem een aanvaardbaar alternatief wordt gefor-

muleerd. . 

37.. Van Eemeren en Grootendorst (1987) besteden aandacht aan de verschillen tussen 
eenn argumentatietheoretische benadering van argumentatie en een puur logische. Zij 
gevenn een samenvatting van de abstractiestappen die nodig zijn om tot een logische 
analysee te komen. In een logische benadering wordt bijvoorbeeld voorbijgegaan aan 
dee situatie waarin geargumenteerd wordt en aan de personen die argumenten naar 
vorenn brengen. De formuleringen die bij argumentatie worden gebruikt, worden als 
toevallighedenn beschouwd en buiten beschouwing gelaten. Om dit soort redenen vin-
denn Van Eemeren en Grootendorst dat het vak logica, in tegenstelling tot de argu-
mentatietheorie,, 'nogal ver verwijderd is van de alledaagse taalgebruikswerkelijkheid 
enn afziet van zowat alles wat in de praktijk een belangrijke rol speelt'. Bovendien 
menenn zij dat bij het beoordelen van argumentatie vanuit een puur logische benade-
ringg 'geen recht wordt gedaan aan het eigensoortige karakter van de problematiek die 
inn de argumentatieleer centraal staat, en die meer omvat dan het onderscheiden van 
logischh geldige en ongeldige redeneringen'. 
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AchtergrondenAchtergronden van de retorische benadering 

Representantenn van de retorische benadering stellen zich ten doel om op basis 
vann een analyse van het redeneren van juristen een specifieke juridische logica te 
ontwikkelenn die gebruikt kan worden wanneer er keuzen verantwoord of 
beslissingenn gemotiveerd moeten worden. Uitgangspunt hierbij is het klassieke 
onderscheidd tussen analytische tn dialectische redeneringen (Perelman 1979:9). 
Analytischee redeneringen zijn bewijsvoerende redeneringen uit de logica en de 
wiskunde;; ze betreffen de geldigheid van de afleidingen, de waarheid en de 
noodzakelijkheidd van de premissen en conclusies. Dialectische redeneringen 
zijnzijn argumentaties die gebruikt worden in controverses en overredende beto-
gen.. Bij deze laatste redeneringen gaat het niet primair om waarheid van de 
premissenn en de conclusie en de geldigheid van de afleiding. De gebruikte 
argumentenn moeten min of meer aanvaardbaar zijn en worden altijd gerela-
teerdd aan het auditorium waarop de argumentatie gericht is. 

Inn de retorische benadering gaat men ervan uit dat juridische redeneringen 
gekarakteriseerdd kunnen worden als dialectische redeneringen. Men verzet zich 
omm die reden tegen een formele benadering, want die 'leidt onherroepelijk tot 
pogingenn om de gebruikelijke redeneringen van de juristen, zoals de redene-
ringenn a pari, a contrario of a fortiori  te reconstrueren tot formele structuren, 
terwijll  het om iets heel anders gaat' (Perelman 1979:17).3 Met een beroep op 
auteurss als Lévi (1948) en Engisch (1971) wordt aangenomen dat juridische 
redeneringenn een specifieke logica hebben. 

Kortt gezegd komt de oppositie tussen de formele benadering van juridische 
argumentatiee en de informele of retorische benadering neer op het volgende. 
Degenenn die een formele benadering van juridische argumentatie voorstaan 
gaann ervan uit dat het verband tussen de premissen en de conclusie als een for-
meell  logisch (deductief) verband is te reconstrueren en dat inhoudelijke aspec-
tenn waar de conclusie op rust onderscheiden moeten worden van dit formele 
verbandd tussen de premissen en de conclusie. 'Niet-formalisten' benadrukken 
volgenss Soeteman en Brouwer (1982:4) dat er in juridische redeneringen niet-
formelee verbanden tussen premissen en conclusie worden gelegd en dat het bij 
dee beoordeling van de argumentatie gaat om de aanvaardbaarheid van deze 
niet-formelee verbanden voor een bepaald auditorium (eventueel het universeel 
auditoriumm van redelijke mensen).39 

38.. Perelmans kritiek is onder andere gericht tegen de formele reconstructie van Klug 
(1982),, die in de vorige paragraaf aan de orde is gekomen. 
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Zoalss onder anderen door Horovitz (1972:126 e.v.) is uiteengezet, berusten de 
bezwarenn van de 'niet-formalisten' op verkeerde uitgangspunten en verkeerde 
opvattingenn over de doelstellingen van een formele benadering van juridische 
argumentatie.. In de eerste plaats stellen de niet-formalisten zich op het stand-
puntt dat juridische argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige argumenta-
tie,, in principe niet formaliseerbaar is. Zij slagen er echter niet in aan te geven 
waaromm dat zo zou zijn. Bovendien formuleren ze geen adequaat alternatief 
voorr de logische criteria voor beoordeling van de rationaliteit van juridische 
argumentatie.. Hierbij aansluitend gaan de niet-formalisten ervan uit dat ju-
ridischee argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige argumentatie, niet 
dwingendd is en dat juridische argumentatie, in tegenstelling tot wiskundige ar-
gumentatie,, geen 'onpersoonlijke demonstratie' is, maar in essentie een men-
selijkee activiteit. Deze analyse berust op het misverstand dat een logische ana-
lysee van juridische argumentatie zich beperkt tot de reconstructie van deductief 
geldigee redeneringen met ware premissen. In de formele benadering van juri-
dischee argumentatie zijn echter ook deductieve redeneringen met aanvaard-
barebare premissen of inductieve redeneringen onderwerp van analyse. De redene-
ringg van de niet-formalisten is dat juridische argumentatie niet dwingend is en 
daaromm op principes van een niet-formele logica berust. Het achterliggend idee 
iss dat het verschil tussen 'exacte' en 'niet-exacte' wetenschapsgebieden nood-
zakelijkk een verschil tussen formele en niet-formele logica met zich brengt. 
Aangezienn het bij juridische argumentatie om waardeoordelen gaat, is de argu-
mentatiee niet-exact. Daarom bedient men zich volgens de niet-formalisten in 
juridischee argumentatie van een niet-formele logica. 

Horovitzz laat duidelijk zien dat de tweede opvatting, dat juridische argu-
mentatiee een menselijke activiteit en geen 'onpersoonlijke demonstratie' is, 
voortkomtt uit de proces-productambiguïteit van het begrip 'argumentatie'. Dit 
begripp verwijst zowel naar het proces van redeneren als het (linguïstische) 
productt daarvan. Terwijl formalisten bij 'argumentatie' doelen op het (geï-
dealiseerde)) product, gebruiken de niet-formalisten het begrip bij wiskundige 
argumentatiee in de 'product-betekenis' en bij juridische argumentatie in de 'pro-
ces-betekenis'.. Het is waar dat er in de formele benadering bij de analyse van 
hett product wordt geabstraheerd van heuristische en pragmatische principes die 
eenn rol hebben gespeeld in het proces van redeneren, maar daarin onderscheidt 
juridischee argumentatie zich niet van argumentatie in andere gebieden. Dit sluit 
overigenss niet uit dat men van mening kan zijn dat het voor onderzoek naar het 

39.. Zie ook Soeteman (1983:26-29). 
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eigensoortigee karakter van juridische argumentatie noodzakelijk is inzicht te 
verkrijgenn in deze heuristische en pragmatische regels en principes. 

Naastt deze theoretische bezwaren noemt Horovitz enkele praktische bezwa-
renn tegen de formele benadering van juridische argumentatie. Ik beperk me 
hierr tot het belangrijkste bezwaar: dat juridische argumentatie vaak gericht is 
opp interpretatie. Dit bezwaar houdt in dat een formele benadering van juridi-
schee argumentatie geassocieerd wordt met het strikt en letterlijk toepassen van 
juridischee regels. Aangezien de rechter in veel gevallen niet kan volstaan met 
hett subsumeren van gevallen onder regels en vaak moet interpreteren, zou zijn 
argumentatiee niet formeel zijn (of niet als een formele redenering te recon-
struerenn zijn). Ook dit bezwaar gaat van een verkeerde opvatting van de for-
melee benadering van juridische argumentatie uit: ook in een formele benade-
ringg is het natuurlijk mogelijk dat een wettelijke regel geïnterpreteerd moet 
wordenn voordat deze als premisse in een redenering kan worden gebruikt. 

Dee conclusie die Horovitz trekt is dat de niet-formalisten er niet in zijn ge-
slaagdd een 'specifieke juridische logica' te formuleren die een verantwoording 
geeftt van het niet-formele karakter van de rationaliteit van juridische argu-
mentatie. . 

DeDe retorische analyse van analogie-argumentatie 

Analogie-argumentatiee wordt door Perelman (1979:61 e.v.) geanalyseerd als 
eenn van de specifiek juridische argumentatieschema's die gebruikt worden om 
bijbij  de interpretatie van rechtsregels de instemming van het auditorium met de 
vertrekpuntenn over te brengen op het standpunt. De deugdelijkheid van 
argumentatiee is afhankelijk van de vraag of degene die argumenteert de juiste 
keuzee heeft gemaakt met betrekking tot de vertrekpunten en erin slaagt de 
instemmingg van het beoogde auditorium te winnen voor zijn standpunt. Tot 
dee specifiek juridische argumentatieschema's behoren volgens Perelman naast 
analogie-argumentatiee ook het argument a contrario, het argument a comple-
tudine,tudine, het argument a coherentia, het psychologisch argument, het historisch 
argument,, het apagogisch argument, het teleologisch argument, het argument 
abab exemplo, het systematisch argument en het naturalistisch argument. Bij zijn 
analysee van de specifiek juridische argumentatieschema's besteedt Perelman 
expliciett aandacht aan de sociale en functionele context waarin deze schema's 
gebruiktt worden door het gebruik van deze schema's te relateren aan het pro-
bleemm van het opvullen van leemten in de wet en de rol die de rechter daarbij 
speelt.. Artikel 4 van de Code Napoléon (Ned. art. 13 Wet A.B.) zegt dat de 
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rechterr die weigert recht te spreken onder voorwendsel van het stilzwijgen van 
dee wet, zich schuldig maakt aan rechtsweigering.40 Dit betekent, zo vervolgt 
Perelman,, dat een rechter die wordt geconfronteerd met een leemte in de wet 
dezee leemte moet opvullen, maar ook dat de rechter moet motiveren op grond 
vann welke juridische argumenten hij de leemte opvult: 

Hett bemerken van een leemte in de wet betekent voor de rechter heel duide-
lijk ,, dat hij de oplossing niet zal kunnen vinden door deductie uit een be-
staandee wetstekst. Indien hij niettemin de betreffende leemte moet opvullen, 
enn zijn beslissing in rechte moet motiveren, zal hij dit slechts kunnen doen 
doorr zijn toevlucht te nemen tot andere denkwijzen, dan die van de formele 
logicaa (1979:70). 

Perelmann analyseert het argumentum a simili in samenhang met het argument 
aa contrario. Bij het argument a contrario baseert hij zich op de definitie van 
Tarello: : 

Hett argument a contrario is een discursieve techniek die het volgende inhoudt: 
gegevenn een juridische propositie, die een bepaald subject (of klasse van sub-
jecten)) een bepaalde verplichting (of andere normatieve kwalificatie) toe-
schrijft,, moet men - gezien het ontbreken van een uitdrukkelijke bepaling -
dee geldigheid uitsluiten van een tweede juridische propositie, die dezelfde ver-
plichtingg (of normatieve kwalificatie) toeschrijft aan elk ander subject (of 
klassee van subjecten) (1979:83). 

Hett argumentum a simili en het argument a contrario zijn in dezelfde situatie 
toepasbaar.. De vraag of men in een concreet geval kiest voor a simili dan wel 
voorr a contrario kan volgens Perelman nooit los worden gezien van het toetsen 
vann de aanvaardbaarheid van het resultaat van de redenering. Dit onderstreept 
volgenss hem het feit dat het bij de beoordeling van juridische redeneringen 
niett in de eerste plaats om de geldigheid van de afleiding gaat: 'Juist wanneer 
hett resultaat om een of andere reden ontoelaatbaar is, gaat de jurist een onder-
scheidd invoeren, dat hij misschien had weggelaten bij het vaststellen van de 
premissenn van zijn redenering, en gaat hij over van de argumentatie a simili 
naarr de argumentatie a contrario (1979:25). Deze argumenten behoren vol-

40.. Zie voor de relatie tussen de rechtsvinding en rechtspolitieke uitgangspunten ook 
Perelmann (1979:41). 
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genss Perelman niet tot de formele logica want 'zij betreffen niet de vorm, maar 
dee inhoud van de redenering, het opstellen van premissen uit teksten'. 

Dezee analyse van analogie-argumentatie maakt duidelijk dat de kritiek van 
Horovitzz op de niet-formele benadering van juridische argumentatie van toe-
passingg is op Perelmans benadering van analogie-argumentatie. Perelmans vast-
stellingg dat analogie-argumentatie een niet-formele redenering is, gaat uit van 
verkeerdee uitgangspunten. Ten eerste berust deze vaststelling op het misver-
standd dat een logische analyse van juridische argumentatie alleen gericht kan 
zijnn op de reconstructie van deductief geldige redeneringen met ware premis-
sen.. In de tweede plaats associeert Perelman een formele benadering van juri-
dischee argumentatie met het strikt toepassen van bestaande juridische regels. 
Zoalss hiervoor duidelijk is geworden, staat het interpreteren van rechtsregels 
niett op gespannen voet met een formele benadering van juridische argumen-
tatie.. De gedachte dat dit wel zo zou zijn is een gevolg van een verwarring van 
dee proces- en product-aspecten van juridische argumentatie. Ook in een for-
melee benadering is het mogelijk dat een geïnterpreteerde of een gewaardeerde 
regell  als premisse in een redenering fungeert. 

Conclusie Conclusie 

Dee representanten van de retorische benadering zetten zich expliciet aftegen 
dee abstracte en productgerichte logische benadering van juridische argumen-
tatie.. Hun kritiek op de formele benadering van juridische argumentatie is 
echterr voor een belangrijk deel onterecht. De kritiek gaat uit van verkeerde 
vooronderstellingenn met betrekking tot de doelstellingen van een formele be-
nadering.. De meest milde interpretatie van de kritiek zou erop neerkomen dat 
dee formele benadering abstraheert van inhoudelijke en pragmatische aspecten 
vann juridische argumentatie en dat juist deze aspecten interessant zijn. Maar 
datt is een pleidooi voor een ander perspectief en staat op zich niet op gespan-
nenn voet met een formele benadering. 

Meerr dan in de logische benadering wordt analogie-argumentatie in de 
retorischee benadering in een functionele context geplaatst. Zo wordt er aan-
dachtt besteed aan de relevantie van de vraag waarom de rechter analogie-argu-
mentatiee moet gebruiken en aan de verplichting van de rechter een beslissing 
tee geven en deze in rechte te motiveren. Daarnaast wordt er een koppeling aan-
gebrachtt tussen juridische argumentatie en het auditorium. Maar bij de recon-
structiee van analogie-argumentatie wordt deze argumentatie — net als in de 
logischee benadering - toch vooral als een abstract redeneerproduct van de 



RechtstheoretischeRechtstheoretische benaderingen 57 7 

rechterr gezien. Voor de analyse en beoordeling van analogie-argumentatie gel-
denn daardoor voor de retorische benadering soortgelijke bezwaren als voor de 
logischee benadering. 

Analogie-argumentatiee maakt deel uit van een weinig systematische catalo-
guss van argumentatieschema's die gebruikt kunnen worden om interpretatie-
problemenn op te lossen. Hoewel deze catalogus in aanleg een functioneel 
karakterr heeft, wordt het functionele perspectief, net als in de logische benade-
ring,, onvoldoende consequent uitgewerkt. Ook in de retorische benadering 
wordtt onvoldoende ingezien dat analogie-argumentatie voor de oplossing van 
verschillendee soorten interpretatieproblemen gebruikt kan worden. Analogie-
argumentatiee wordt bovendien geanalyseerd als een losstaand argumentatie-
schemaa en niet als een onderdeel van een complexe argumentatiestructuur. Dit 
betekentt dat ook de retorische benadering voor het oplossen van het reconstru-
ctieprobleemm weinig aanknopingspunten biedt. 

Representantenn van de retorische benadering verzetten zich vooral tegen het 
formelee rationalitekscriterium van de logische benadering. Dit criterium zou 
ongeschiktt zijn voor het specifiek juridisch redeneren. Op deze kritiek valt 
nogall  wat af te dingen. In de eerste plaats worden vragen over de geldigheid 
vann redeneringen verward met vragen over de aanvaardbaarheid van de pre-
missenn en met vragen over de toelaatbaarheid van het gebruik van analogie-
argumentatiee (de normen die bepalen of een rechter bij het oplossen van een 
interpretatieprobleemm gebruik mag maken van analogie-argumentatie). In de 
tweedee plaats is het informele rationaliteitscriterium dat voor de eis van logi-
schee geldigheid in de plaats wordt gesteld nogal onduidelijk. Het auditorium 
iss als belichaming van de kritische beoordelaar onvoldoende uitgewerkt om als 
grondslagg voor de beoordeling van de argumentatie te kunnen dienen. Ten 
slottee wordt ook in de retorische benadering alleen aandacht besteed aan recht-
vaardigendee pro-argumentatie en niet aan ontkrachtende contra-argumentatie. 
Ookk in deze benadering kunnen vormen van complexe analogie-argumentatie 
niett gerelateerd worden aan de specifieke kritische reacties die bij analogie-
argumentatiee te verwachten zijn en kan niet aangegeven worden hoe analogie-
argumentatiee zich verhoudt tot a contrario-argumentatie. 

3.44 Dialogisch georiënteerde benaderingen 

Omm de bezwaren die aan de logische en retorische benaderingen zijn verbon-
denn te ondervangen, hebben Aarnio (1987), Alexy (1978) en Peczenik (1989) 
analogie-argumentatiee geanalyseerd vanuit een dialogisch perspectief, waarin 
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argumentatiee wordt opgevat als onderdeel van een (impliciete) discussie. In 
hunn analyse van analogie-argumentatie gaan deze auteurs uit van het ideaal van 
praktischepraktische rationaliteit, dat inhoudt dat een normatieve uitspraak als juist of 
aanvaardbaarr kan worden beschouwd wanneer die uitspraak het resultaat is 
vann een rationele discussie. In deze dialogische benadering is rationaliteit ver-
bondenn met een bepaalde discussieprocedure voor het oplossen van juridische 
meningsverschillenn én met de uitgangspunten van een rechtsgemeenschap. 

Alexy'sAlexy's analyse van analogie-argumentatie 

Alexy'ss analyse van analogie-argumentatie maakt deel uit van zijn algemene 
theoriee over de rechtvaardiging van juridische oordelen, waarin hij discussie-
regelss formuleert die moeten garanderen dat een juridisch oordeel als gerecht-
vaardigdd kan worden beschouwd.41 Hij vat de rechtvaardiging van juridische 
oordelenn op als een bijzondere vorm van een praktische discussie. Bij de ana-
lysee van juridische beslissingen maakt hij onderscheid tussen twee niveaus van 
rechtvaardiging.422 Bij de interne rechtvaardiging gaat het om de vraag of de 
beslissingg logisch volgt uit de uitspraken die ter ondersteuning naar voren wor-
denn gebracht, bij de externe rechtvaardiging om de vraag of de uitspraken uit 
dee interne rechtvaardiging aanvaardbaar zijn. Alexy's procedurele theorie 
bestaatt uit regels en argumentatieschema's voor de interne en de externe recht-
vaardiging.. Analogie-argumentatie wordt als een specifiek juridisch argumen-
tatieschemaa in de externe rechtvaardiging geanalyseerd. 

DeDe interne rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen 

Alexyy (1978:274) gaat bij de reconstructie van de interne rechtvaardiging uit 
vann het volgende basisschema: 

(J. l . l ) .( l)) (x) (Tx -ORx) 
.(2)) Ta 
(3)) ORa (1),(2) 

Inn dit schema is (1) een universele regel waarin een gebod wordt uitgedrukt 

41.. Zie Feteris (1994b: 118 e.v.) voor een bespreking van de theorie van Alexy. 
42.. Zie Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993) voor een analyse van Alexy's onderscheid tus-

senn interne en externe rechtvaardiging. 



RechtstheoretischeRechtstheoretische benaderingen 59 9 

(voorr alle x geldt, als x een T is dan geldt voor x dat R geboden is), in (2) 

wordtt gesteld dat aan de toepassingsvoorwaarden van de universele regel is vol-

daann (voor a geldt T) en in (3) wordt het rechtsgevolg uitgedrukt (voor a geldt 

datt R geboden is). Alexy formuleert twee discussieregels voor de interne recht-

vaardiging: : 

(J.2.1)) Voor de rechtvaardiging van een juridisch oordeel moet tenminste één 

universelee regel aangevoerd worden. 

(J.2.2)) Het juridische oordeel moet logisch volgen uit tenminste één univer-

selee regel, samen met andere premissen.43 

Dee regels voor de interne rechtvaardiging gelden zowel in gevallen waarin de 

beslissingg gebaseerd wordt op een regel uit het positieve recht als in gevallen 

waarinn er geen regel uit het positieve recht beschikbaar is. Als z on regel niet 

beschikbaarr is, kan deze geconstrueerd worden.44 Het belang van de interne 

rechtvaardigingg is dat duidelijk wordt uit welke expliciete en impliciete ele-

mentenn de rechtvaardiging bestaat en dat op die manier duidelijk wordt welke 

elementenn in de externe rechtvaardiging nader moeten worden beargumen-

teerd.. Deze ondersteunende argumentatie is vooral nodig voor de onderdelen 

uitt de interne rechtvaardiging die niet direct aan het positieve recht ontleend 

kunnenn worden.45 

43.. Het argumentatieschema (J. 1.1) is volgens Alexy niet geschikt voor de analyse van 
complexeree vormen van argumentatie op het niveau van de interne rechtvaardiging 
vann een juridische beslissing. Die complexere vormen doen zich bijvoorbeeld voor als 
err in de rechtsnorm uitdrukkingen voorkomen die meer interpretaties toelaten, als in 
dee rechtsnorm complexe toepassingsvoorwaarden of complexe rechtsgevolgen zijn ge-
formuleerdd of als bij de toepassing van de norm een toevoeging nodig is van verdui-
delijkende,, beperkende of verwijzende rechtsnormen. Vergelijk Alexy (1978:276) en 
Alexyy en Dreier (1991) voor de drie soorten gevallen waarin een rechtsnorm meer 
interpretatiess toelaat: ambiguïteit, vaagheid en evaluatieve openheid. Voor deze geval-
lenn formuleert Alexy een complexer argumentatieschema voor de interne rechtvaar-
digingg waarin woordgebruiksregels worden toegepast. 

44.. De regels en argumentatieschema's voor de interne rechtvaardiging hebben betrek-
kingg op de formele structuur van de rechtvaardiging. Omdat ze als doel hebben de 
universaliseerbaarheidd van beslissingen te verzekeren, noemt Alexy ze regels en rede-
neervormenn van de formele rechtvaardigheid. 

45.. De reconstructie van expliciete en impliciete elementen in de rechtvaardiging ver-
hoogtt de mogelijkheid fouten te identificeren en te bekritiseren. De eis dat een beslis-
singg op een universele regel moet berusten, draagt bij aan de consistentie van de 
beslissingg met het recht en daarmee aan de rechtvaardigheid en de rechtszekerheid. 
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Analogie-argumentatieAnalogie-argumentatie als externe rechtvaardiging 

Onderwerpp van de externe rechtvaardiging zijn de in de interne rechtvaardi-
gingg gebruikte argumenten. Een van de soorten argumenten die in de externe 
rechtvaardigingg gebruikt worden, zijn de 'specifiek juridische argumentatie-
schema's':: de analogieredenering, de a contrario-redenering, de a fortiori-redene-
ringring en het argumentum ad absurdum. Alexy's analyse van deze schema's heeft 
alss doel hun rol in het juridisch discours duidelijk te maken. Hij gaat ervan uit 
datt deze specifiek juridische argumentatieschema's, net als de andere schema's 
diee hij onderscheidt, als logisch geldige redeneervormen te analyseren zijn. Dit 
brengtt met zich mee dat impliciete premissen geëxpliciteerd moeten worden. 
Alexyy formuleert voor deze schema's de volgende discussieregel: 

(J.. 18) Die speziellen juristischen Argumentformen sind zu sattigen. 

Volgenss Alexy heeft deze analyse als logisch geldige redeneervorm twee voor-
delen:: de logische structuur en de 'niet logische inhoud' worden duidelijk. De 
specifiekk juridische argumentatieschema's zijn volgens Alexy zo interessant 
omdatt het daarbij om meer gaat dan het toepassen van algemeen geldige 
logischee redeneervormen.4 Voor de analogieredenering formuleert Alexy 
(1978:343)) het volgende argumentatieschema: 

(J.. 16) .(1) (x) ((Fx v F sim x) -» OGx) 

.(2)) (x) (Hx -» F sim x) 

(3)) (x)(Hx —OGx) ( l ) , ( 2) 

46.. Alexy (1978:283) onderscheidt drie soorten argumenten die in de interne rechtvaar-
digingg gebruikt worden: regels van het positieve recht, empirische uitspraken en uit-
sprakenn die noch regels van het positieve recht noch empirische uitspraken zijn. Deze 
verschillendee soorten argumenten worden op verschillende manieren gerechtvaardigd. 
Uitsprakenn die noch regels van het positieve recht noch empirische uitspraken zijn, 
kunnenn worden gerechtvaardigd op grond van wat Alexy juridische argumentatie 
noemt.. Tot deze uitspraken beperkt hij zich bij zijn analyse van de externe rechtvaar-
diging.. Alexy (1978:285) onderscheidt daarbij zes groepen regels en argumentatie-
schema's:: inrerpretatiemethoden, dogmatische argumentatie, precedenten, algemeen 
praktischee argumentatie, empirische argumentatie en de specifiek juridische argu-
mentatieschema's.. Volgens Alexy is het de taak van een theorie over de externe recht-
vaardigingg om de argumentatieschema's logisch te analyseren. Het belangrijkste doel 
vann deze analyse is inzicht te krijgen in de relaties tussen de verschillende argumen-
tatieschema's. . 
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Inn argument (1) wordt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een F is 
off  wanneer x lijk t op een F, de regel G op x van toepassing is'. In argument (2) 
wordtt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een H is, x op F lijkt' . In 
dee conclusie wordt uitgedrukt dat 'voor alle x geldt dat wanneer x een H is, 
regell  G op x van toepassing is'. Alexy geeft het volgende voorbeeld: 

.(1)) Für alle x gilt: Wenn x ein Kaufvertrag (F) oder ein kaufahnlicher Ver-
tragg (F sim) ist, dann sollen auf x die § § 433 ff. BGB anwendbar (G) 
sein. . 

.(2)) Für alle x gilt: Wenn x ein auf die entgeltliche Übertragung eines Han-
delsgeschaftess gerichteter Vertrag (H) ist, dann ist x ein kaufahnlicher 
Vertragg (F sim). 

(3)) Für alle x gilt: Wenn x ein auf die entgeltliche Übertragung eines Han-
delsgeschaftess gerichter Vertrag (H) ist, dann sollen auf x die § § 433 ff. 
BGBB anwendbar (G) sein. (1), (2). 

Naarr aanleiding van dit voorbeeld stelt Alexy dat het eigenlijke probleem van 
dee analogieredenering niet ligt in de gevolgtrekking van de conclusie (3) uit de 
premissenn (1) en (2), maar in de rechtvaardiging van deze premissen. Premisse 
(1)) uit (J.16) is in de meeste gevallen geen regel die aan de wet ontleend kan 
worden.. De regel die aan de wet ontleend kan worden, heeft normaal gespro-
kenn de volgende vorm: 

(l.a)) (x)(Fx— >OGx) 

Omm hieruit premisse (1) af te leiden is een regel nodig die als volgt geformu-
leerdd kan worden: 

(l.b)) Gevallen die juridisch gelijk zijn moeten gelijke juridische rechtsge-
volgenn hebben. 

Regell  (l.b) is volgens Alexy een specificatie van het universaliseerbaarheids-
principee en daarmee van het gelijkheidsbeginsel. Om die reden doen zich vol-
genss Alexy bij de rechtvaardiging van premisse (2) in (J.16) waarin de verge-
lijkbaarheidd wordt uitgedrukt alle problemen van het toepassen van het 
gelijkheidsbeginsell  voor. Relaties van vergelijkbaarheid zijn volgens Alexy wel-
iswaarr logisch te analyseren maar die analyse kan niet resulteren in de vaststel-
lingg dat er sprake is van juridisch relevante vergelijkbaarheid. Aan deze vast-
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stellingg ligt een waardeoordeel ten grondslag. Om dit waardeoordeel te recht-
vaardigen,, kunnen alle gebruikelijke juridische argumenten worden aange-
voerd.47 7 

Alexy'ss analyse van analogie-argumentatie is in een aantal opzichten adequater 
dann de analyse van de auteurs die een logisch dan wel een retorisch georiën-
teerdee analyse geven. Zijn keuze voor een dialogische benadering maakt het 
mogelijkk analogie-argumentatie te karakteriseren als een argumentatieschema 
waarvann het gebruik genormeerd wordt door specifieke juridische discussiere-
gelss en waarvoor specifieke ondersteunende argumenten kunnen worden aan-
gevoerd.. Daarnaast laat Alexy zien hoe analogie-argumentatie gereconstrueerd 
kann worden als vorm van externe rechtvaardiging ter ondersteuning van de 
internee rechtvaardiging. Daarmee laat hij zien op welk niveau de analogie-
argumentatiee in de reconstructie van een rechterlijke uitspraak gesitueerd moet 
worden. . 

Tochh maakt Alexy de beloften van een dialogische benadering niet waar. In 
zijnn uitwerking van analogie-argumentatie komt hij niet veel verder dan een 
analysee die als monologisch en productgericht moet worden gekarakteriseerd. 
Hijj  analyseert analogie-argumentatie niet echt als onderdeel van een discussie 
enn besteedt geen aandacht aan de specifieke rol van de rechter en de andere 
discussiantenn in een juridische discussie. Analogie-argumentatie wordt gepre-
senteerdd als het abstracte redeneerproduct van de rechter en er wordt niet inge-
gaann op de relatie tussen de verschillende soorten interpretatieproblemen en 
dee verschillende toepassingen van analogie-argumentatie. Alexy beperkt zich 
tott gevallen waarin de analogie-argumentatie wordt aangevoerd ter ondersteu-
ningg van de constructie van een nieuwe rechtsregel - overigens zonder dat hij 
ditt zelf duidelijk aangeeft. Een bijkomend probleem is dat hij niet ingaat op 
dee relatie tussen analogie-argumentatie en de verschillende bestanddelen van 
meerr of minder complexe rechtsregels (zie hoofdstuk 5). 

Daarnaastt schenkt Alexy weinig aandacht aan de problemen bij de recon-
structiee van analogie-argumentatie. Weliswaar benadrukt hij dat het van 
belangg is dat de impliciete elementen van de analogie-argumentatie geëxplici-
teerdd worden, maar hij geeft niet aan op welke wijze deze reconstructie moet 

47.. Alexy (1978:345) wijst erop dat dit niet betekent dat de analogie als formeel argu-
mentatieschemaa overbodig is. Het is een formele structuur van inhoudelijke argu-
mentenn die pas in dit argumentatieschema hun betekenis kunnen krijgen. 
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plaatsvinden.. Analogie-argumentatie wordt geanalyseerd als onderdeel van de 
externee rechtvaardiging, maar hoe deze rechtvaardiging er precies uitziet wordt 
niett duidelijk. Dit geldt zowel voor de verhouding tussen de interne recht-
vaardigingg en de analogie-argumentatie als voor de structuur van de onder-
steunendee argumentatie die ter rechtvaardiging van het argument waarin de 
analogiee wordt uitgedrukt naar voren wordt gebracht. 

Tenn slotte besteedt Alexy nauwelijks aandacht aan de procedurele beoor-
delingscriteriaa die voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van analogie-
argumentatiee gelden. De beoordeling komt in feite neer op het testen van de 
aanvaardbaarheidd van de argumenten en van de logische geldigheid van de 
redenering.. De enige 'discussieregel' die hij aan het gebruik van analogie-argu-
mentatiee verbindt, is J 18. 

Aarnio'sAarnio's analyse van analogie-argumentatie 

Aarnioo (1987) richt zich bij de analyse van analogie-argumentatie op de recht-
vaardigingg van interpretatieve uitspraken — uitspraken waarin de betekenis van 
eenn bestaande rechtsregel wordt vastgesteld. Zijn analyse maakt deel uit van 
eenn theorie over de rechtvaardiging van juridische interpretaties in de context 
vann de dogmatiek.4 De rechtvaardiging van een juridische interpretatie is vol-
genss Aarnio deugdelijk wanneer zowel aan bepaalde procedurele als aan bepaal-
dee substantiële eisen is voldaan. De procedurele eisen hebben betrekking op de 
discussieregelss voor interpretatieve discussies. Indien een interpretatie in over-
eenstemmingg met deze regels tot stand komt, noemt Aarnio de interpretatie 
rationeel.rationeel. De substantiële eisen hebben betrekking op het resultaat van de dis-
cussie.. Indien het resultaat van deze rationele discussie acceptabel is voor de 
ledenn van een rechtsgemeenschap, noemt Aarnio de interpretatie aanvaard-
baar. baar. 

Bijj  de beschrijving van de procedurele eisen van een interpretatieve discus-
siee maakt Aarnio, net als Wróblewski (1971, 1974, 1992) en Alexy (1978), een 
onderscheidd tussen de interne en de externe rechtvaardiging van interpretatieve 
uitspraken,, maar anders dan deze auteurs verbindt hij de externe rechtvaardi-
gingg met de procedure van de discussie. Analogie-argumentatie analyseert hij 
alss een interpretatieregel die deel uitmaakt van de externe rechtvaardiging.49 

48.. Aarnio gaat ervan uit dat uitspraken in de rechtsdogmatiek en uitspraken van de rech-
terr vergelijkbaar zijn. Vergelijk Feteris (1994b) voor een bespreking van de theorie 
vann Aarnio. 
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Aarnioo onderscheidt twee typen analogie-argumentatie die gebruikt kun-
nenn worden bij het rechtvaardigen van interpretatieve uitspraken: case analogy 
enn norm analogy. Bij case analogy wordt gebruik gemaakt van eerdere verge-
lijkbaree rechterlijke beslissingen, bij norm analogy verlenen vergelijkbare wet-
telijkee bepalingen elkaar interpretatieve steun (Aarnio 1987:103 e.v.). Bij zowel 
normnorm analogy als case analogy is volgens Aarnio het gebruik van twee verschil-
lendee principes nodig. De interpretator moet in de eerste plaats weten wat ana-
logischh redeneren precies inhoudt en in de tweede plaats hoe dit type redene-
renn gebruikt kan worden bij de rechtvaardiging van interpretatieve uitspraken. 
Inn zijn analyse richt Aarnio zich met name op de analyse van het analogisch 
redeneren. . 

Bijj  case analogy wordt de interpretatie van een rechtsregel gerechtvaardigd 
doorr te wijzen op eerdere gevallen waarin de rechtsregel in deze betekenis is 
toegepast.. Om verschillende gevallen te kunnen vergelijken, moeten ze zo 
geanalyseerdd worden dat de vergelijking zich kan richten op de 'essentiële' ele-
mentenn van de te vergelijken gevallen. Die essentiële elementen komen tot uit-
drukkingg in wat Aarnio (1987:104) de analogy key noemt: 

Theree can only be comparability in relation to an analogy-key. This key tells 
uss which elements in case A correspond to a significant degree to elements in 
casee B, and which comparability between these elements is significant from 
thee point of view of the analogous relationship. 

Aarnioo werkt het begrip analogy key uit aan de hand van een voorbeeld. Recht-
bankk X heeft drie beslissingen genomen: beslissing A, B en C. Van deze drie 
representerenn A en C interpretatie II van wetstekst L, terwijl beslissing B 
interpretatiee 12 van deze wetstekst is. De kenmerken K van de verschillende 
gevallenn kunnen als volgt weergegeven worden: 

49.. Aarnio (1987:97) beschouwt 'interpretation standards' als principes, niet als regels: 
'Thee so-called rules of legal interpretation - as they are called in the philosophy of 
laww - are clearly principles as to their status. They only point out the factors that 
shouldd be taken into account in legal interpretation. There is no legal obligation to 
followw them. However, they are necessary in the sense that they ought to be followed 
inn an optimal legal justification. In other words, if one wants to be rational in ones 
legall  discourse, one ought to follow the principles of legal interpretation as long as 
possible'. . 
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A:: Kp K2, K3,... = It 

B:: Kp K2, ..., K4 = I2 

C:: Kp ..., K3, K4 = Ij 

Inn dit voorbeeld vormen KI en K3 samen de analogy key. Deze combinatie van 
kenmerkenn maakt dat in geval A en C voor interpretatie 11 is gekozen. Aarnio 
benadruktt dat de analogy key geen objectief gegeven is, maar bepaald wordt 
doorr keuzen die gemaakt worden op grond van waarden. Op het soort argu-
mentenn waarmee de keuze van de analogy key gerechtvaardigd kan worden, 
gaatt Aarnio niet in. 

Bijj  norm analogy gaat het om de interpretatieve steun die wetsartikelen 
elkaarr kunnen verlenen. Als er onzekerheid is over de betekenis van een wet-
telijkee regel, kan deze onzekerheid met behulp van wettelijke normen die een 
vergelijkbaarvergelijkbaar toepassingsbereik hebben opgeheven worden. Aarnio demon-
streertt dit aan de hand van het volgende voorbeeld uit het Finse erfrecht. Het 
iss niet duidelijk welke betekenis het normbestanddeel 'geschreven' ('in wri-
ting')) heeft in een bepaalde wettelijke regel uit het erfrecht. In een andere wet-
telijkee regel uit dezelfde wet is duidelijk dat 'in writing' betekent 'signed and 
witnessed'.. Op grond van een norm-analogie kan nu worden verdedigd dat 
dezee betekenis ook toegekend moet worden aan de regel die geïnterpreteerd 
moestt worden. 

Bijj  het bespreken van de specifiek juridische discussieregels die het gebruik 
vann analogie-argumentatie normeren, contrasteert Aarnio deze argumentatie 
mett a contrario-argumentatie. Bij a contrario-argumentatie beschouwt de inter-
pretatorr alle gevallen die niet specifiek in een rechtsregel geregeld zijn als geval-
lenn die niet tot het toepassingsbereik van de regel behoren. Dit betekent vol-
genss Aarnio dat a contrario-argumentatie als een vorm van grammaticale 
interpretatiee moet worden beschouwd. 

Aarnioo stelt dat er geen duidelijke regels bestaan op grond waarvan kan 
wordenn uitgemaakt wanneer men analogie- dan wel a contrario-argumentatie 
zouu moeten gebruiken. Op het niveau van de rechtsbeginselen wijst hij erop dat 
hett gelijkheidsbeginsel het gebruik van analogie-argumentatie kan rechtvaar-
digenn terwijl het rechtszekerheidsbeginsel een keuze voor a contrario-argu-
mentatiee kan rechtvaardigen. Op het niveau van de rechtsgebieden wijst hij erop 
datt in het strafrecht het gebruik van analogie over het algemeen verboden is, 
zodatt de keuze vooral relevant is voor de andere rechtsgebieden.50 Ten slotte 

50.. Niet geheel in overeenstemming met deze constatering stelt Aarnio in een noot dat 
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formuleertt Aarnio (1987:106) de volgende methodologische principes die de 

keuzee tussen analogie- en a contrario-argumentatie moeten vergemakkelijken: 

Inn connection with relatively old legislation the use of analogy is more justi-

fiedfied than with laws which have just been passed. This is due already to the 

simplee fact that the development of society constantly creates new situations 

whichh could not have been considered when formulating the older legislation. 

Inn the interpretation of procedural provisions, the ensurance of legal cert-

aintyy is foremost. This is the case with procedural provisons proper as well as 

withh all rules that concern legal forms. In their connection analogy must be 

usedd with greater care. 

Inn interpreting exceptional provisions, one must be very careful in using ana-

logy. . 

Al ss men op grond van deze principes tot de conclusie komt dat het beter is om 

geenn analogie-argumentatie te gebruiken, dan ligt volgens Aarnio een conclu-

siee op grond van a contrario-argumentatie voor de hand. Deze methodologi-

schee principes kunnen als specifieke procedurele normen worden beschouwd 

inn een juridische discussie. De rationaliteit van analogie-argumentatie is dus 

niett alleen afhankelijk van een juiste vergelijking tussen gevallen of rechtsre-

gels,, maar ook van de principes die het gebruik van analogie-argumentatie 

normeren.. Net als de andere interpretatiemethoden in het recht, moeten deze 

methodologischee principes niet opgevat worden als een onderdeel van een 

geslotenn systeem van discussieregels die de acceptabiliteit van een interpreta-

tieff  s tandpunt garanderen. 

Dee benadering van Aarnio biedt, net als die van Alexy, een aantal voordelen 

tenn opzichte van die van de auteurs die een logisch dan wel een retorisch geo-

riënteerdee analyse van analogie-argumentatie geven. Aarnios benadering maakt 

hett analogie-verbod in het Finse Strafrecht betrekking heeft op gevallen die 'in malam 
partem'' zijn: 'Allowing extending analogy (cursivering H.K.) in criminal law will lead 
too a conflict with the principle of nulla poena sine lege. On the other hand, a complete 
prohibitionn on analogy will lead to an unevenness of application, as similar cases can-
nott be dealt with in a similar fashion. For this reason, in the Finnish literature, it has 
beenn usual to warn only against analogy in malam partem . 
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hett mogelijk analogie-argumentatie te karakteriseren als een argumentatie-
schemaa in de context van een discussie, waarvan het gebruik genormeerd 
wordtt door specifieke juridische discussieregels en waarvoor specifieke onder-
steunendee argumenten kunnen worden aangevoerd. Anders dan Alexy, for-
muleertt Aarnio tevens discussieregels voor het gebruik van analogie-argumen-
tatie.. Maar net als bij Alexy is Aarnio's dialogische benadering niet consequent 
uitgewerkt.. Ten eerste wordt analogie-argumentatie niet echt als een onderdeel 
vann een discussie geanalyseerd. Ten tweede presenteert Aarnio analogie-argu-
mentatiee wel als onderdeel van de externe rechtvaardiging van een interpreta-
tievee uitspraak, maar hoe deze rechtvaardiging zich tot de interne rechtvaardi-
gingg verhoudt, wordt niet duidelijk gemaakt.51 Aarnio onderscheidt wel twee 
soortenn analogie-argumentatie en enkele discussieregels, maar een consequente 
koppelingg tussen analogie-argumentatie en soorten interpretatieproblemen en 
discussieregelss maakt hij niet. 

Belangrijkerr is dat Aarnio geen echte analyse geeft van analogie-argumen-
tatie.. Hij geeft globaal aan wat voor interpretatieve standpunten in de ver-
schillendee soorten analogie-argumentatie worden verdedigd en wat voor soort 
argumentenn er worden aangevoerd, maar een analyse van de structuur van de 
argumentatiee ontbreekt. Ook geeft hij niet aan welk soort uitspraken ter onder-
steuningg van de vergelijking naar voren kunnen worden gebracht. De analyse 
vann de analogy key blijf t beperkt tot een abstracte weergave van de elementen 
diee een relevante vergelijking kunnen vormen in analogie-argumentatie.52 

PeczeniksPeczeniks analyse van analogie-argumentatie 

Nett als Alexy en Aarnio gaat Peczenik (1989) bij de analyse van analogie-argu-
mentatiee uit van een dialogisch perspectief.53 Bij zijn analyse van juridische 
argumentatiee onderscheidt Peczenik twee soorten rechtvaardigingen: een juri-
dischedische rechtvaardiging, waarin wordt aangetoond dat de beslissing gerecht-

51.. Vergelijk voor een beoordeling van Aarnio's reconstructie van de interne en de externe 
rechtvaardigingg Feteris, Kloosterhuis en Plug (1993). 

52.. Net als bij Alexy, is een bijkomend probleem dat Aarnio niet ingaat op de relatie tus-
senn analogie en de verschillende bestanddelen van meer of minder complexe condi-
tionelee rechtsnormzinnen. 

53.. Zie Aarnio, Alexy en Peczenik (1981) waarin de auteurs in drie gezamenlijke artike-
lenn een theorie over juridische argumentatie ontwikkelen. Vergelijk Feteris (1984b) 
voorr een bespreking van de theorie van Peczenik. 
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vaardigdd is op grond van juridische discussieregels en uitgangspunten en een 

diepgaandediepgaande rechtvaardiging, waarin deze regels en uitgangspunten worden be-

argumenteerd.. Bij beide soorten rechtvaardigingen worden er volgens Peczenik 

'transformaties'' uitgevoerd waardoor de redeneringen in deze rechtvaardigin-

genn niet deductief geldig zijn. Bij de juridische rechtvaardiging gaat het om 

transformatiess binnen het recht en bij de diepgaande rechtvaardiging om trans-

formatiess naar het recht toe. 

Tott de transformaties binnen het recht rekent Peczenik de beslissingstrans-

formatieformatie die wordt uitgevoerd om te bepalen welke juridische beslissing in een 

concreett geval gerechtvaardigd is. Van een beslissingstransformatie is sprake als 

hett resultaat van de transformatie een concreet juridisch oordeel is, de pre-

missenn tenminste één rechtsregel bevatten en dit oordeel niet deductief kan 

wordenn afgeleid uit de rechtsregel en de beschrijving van de feiten.54 Peczenik 

analyseertt analogie-argumentatie als een beslissingstransformatie waarbij een 

nieuwee rechtsregel wordt gecreëerd.55 Hi j maakt daarbij een onderscheid tus-

senn wetsanalogie ('statutory analogy') en rechtsanalogie ('law analogy' of'legal 

induction').. In het volgende zal eerst aangegeven worden wat Peczenik onder 

dezee twee vormen van analogie-argumentatie verstaat en hoe hij ze analyseert. 

Vervolgenss wordt ingegaan op de normen die hij formuleert voor de beoorde-

lingg van de analogie-argumentatie. 

Bijj  wetsanalogie gaat Peczenik uit van de volgende omschrijving: 

Onee applies a statutory rule to a case which, viewed from the ordinary lin-

guisticc angle, is included in neither the core nor the periphery of the applica-

tionn area of the statute in question, but resembles the cases covered by this sta-

tutee in essential respects (1989:392). 

Dezee definitie behelst het resultaat van de interpretatie - een uitbreiding van 

hett toepassingsbereik van de rechtsregel - en de methode waarmee dit resul-

taatt bereikt is: het aanvoeren van essentiële overeenkomsten tussen gevallen.5 

54.. De rechtsnorm ligt besloten in de rechtsbronnen, kan deductief uit de rechtsbronnen 
zijnn afgeleid of is het resultaat van een algemene normtransformatie. 

55-- De andere beslissingstransformaties die Peczenik onderscheidt zijn: precieze inter-
pretatiee en subsumptie, reductie en eliminatie en het oplossen van een conflict tus-
senn rechtsnormen. 

56.. Wetsanalogie wordt door andere auteurs 'singuliere analogie' of 'analogia legis' 
genoemd;; rechtsanalogie wordt 'generieke analogie' of'analogia juris' genoemd. Ver-
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Hett toepassen van wetsanalogie is nodig als er een leemte is in de wet. Pec-
zenikk onderscheidt twee soorten leemten. Er zijn leemten die op een 'waarde-
vrije'' wijze worden vastgesteld; in deze gevallen is de wet niet voldoende 
bepaald.. Daarnaast kunnen er leemten vastgesteld worden op grond van 'eva-
luatieve'' overwegingen die tot de conclusie leiden dat de wet niet voldoet aan 
eisenn van rationaliteit.57 

Peczenikk geeft de volgende reconstructie van wetsanalogie: 

Iff  the fact F or another fact, relevantly similar to F, occurs, then obtaining of 
GG is obligatory (premise 1) 
HH is relevantly similar to F (premise 2) 
Iff  H occurs, then obtaining of G is obligatory (conclusion) 

Inn deze analyse is de analogie-argumentatie als een logisch geldige redenering 
gereconstrueerd.. Cruciaal in de argumentatie zijn de relevante overeenkom-
stenn tussen F en H.5 Peczenik onderscheidt bij het toepassen van analogie-

gelijkk o.a. Larenz (1975:369), Nieuwenhuis (1976) en Maris (1991). Naast wetsana-
logiee onderscheidt ook Peczenik extensieve interpretatie als methode om het toepas-
singsbereikk van een rechtsnorm uit te breiden. Het verschil tussen wetsanalogie en 
extensievee interpretatie is volgens Peczenik dat de laatste binnen de grenzen blijf t van 
watt gezien de formulering van de rechtsnorm 'linguïstisch mogelijk is'. 

57.. Dit onderscheid tussen twee soorten leemten komt overeen met het in hoofdstuk 2 
genoemdee verschil tussen normatieve en axiologische leemten. 

58.. Met betrekking tot de eigenschappen van de analogie-relatie merkt Peczenik (1989: 
392)) het volgende op: 'Consequently, the relation of statutory analogy is not reflexive, 
sincee the set of cases regulated by a norm is not analogous to itself. Neither is it tran-
sitive:: a case C I , can be analogous to those regulated by the norm in question, another 
casee C2, analogous to C I , and yet C2 need not be analogous to the regulated cases. 
Finally,, the relation of analogy can be symmetrical or not: when CI is analogous to 
C2,, the latter can but need not be analogous to the former'. Herberger & Simon 
(1980:171)) maken een onderscheid tussen argumentum a pari en argumentum a simili. 
Bijj  het argumentum a pari ('vom Gleichen her') gaan zij uit van een transitieve, sym-
metrischee en reflexieve relatie: 'Denn Transitivitat, Symmetrie und Reflexivitat erge-
benn zusammengenommen Gleichheit'. Bij het argumentum a simili ('vom Ahnlichen 
her')) gaan zij uit van een /«transitieve, symmetrische en reflexieve relatie. In deze geval-
lenn hebben X en Z die 'vergleichend betrachtete Eigenschaft nicht im gleichem Mafte 
sondernn nur in ahnlichem Mafie. Ein Beispiel ware "X ist ahnlich grof? wie Z" . Diese 
Relationn kann man nicht als transitiv intepretieren. Denn sonnst könnte man über 
einee Reihe von Zwischengliedern mit Hil f der Transitivitatsannahme sehr kleine 
Gegenstandee bezeichnen, was nicht dem Sinn der Ahnlichkeitsrelation entspricht'. 
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argumentatiee drie stappen. De eerste stap is de vaststelling dat een niet-gere-
geldd geval overeenkomsten vertoont met de gevallen die door rechtsregel L 
wordenn geregeld. De tweede stap is een op deze overeenkomsten gebaseerde 
voorspellingg dat de toepassing van L op het niet-geregelde geval tot overeen-
komstigee sociale gevolgen zal leiden als bij de geregelde gevallen. De derde stap 
iss het concluderen dat het niet geregelde geval op dezelfde wijze moet worden 
behandeldd als de geregelde gevallen. 

Dee tweede vorm van analogie-argumentatie die Peczenik onderscheidt, rechts-
analogie,analogie, geeft hij als volgt weer: 

11 A general norm, G, is justifiable on the basis of the resemblance between 
aa number of established rules, rl - rn, thus regarded as special cases of G. 

22 A case, C, lies outside of the linguistically natural area of application of 
thesee rules, rl - rn. 

33 On the other hand, the general norm, G, covers C; in other words, C shows 
relevantt similarities to the cases regulated by the less general rules, rl - rn. 

44 One adjudicates case C in accordance with G. 

HetHet beoordelen van analogie-argumentatie 

Dee grondslag voor het toepassen van zowel wetsanalogie als rechtsanalogie is 
hett gelijkheidsbeginsel, dat in Peczeniks theorie als een coherentie-criterium 
wordtt opgevat. Het oordeel over de vergelijkbaarheid van de gevallen is cruci-
aall  voor de beoordeling van de analogie-argumentatie. Net als Aarnio formu-
leertt Peczenik normen voor de beoordeling van analogie-argumentatie door 
hett gebruik ervan te contrasteren met het gebruik van a contrario-argumenta-
tie.tie. Hij gaat daarbij uit van de volgende structuur van a contrario-argumenta-
tie: : 

Obtainingg of the situation G is obligatory only if the fact C takes place (pre-
mise) ) 

Iff  the fact C does not occur, obtaining of G is not obligatory (conclusion) 

Zoalss het gebruik van analogie-argumentatie gerechtvaardigd is op grond van 
hett principe dat gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden, zo is het 
gebruikk van a contrario-argumentatie gerechtvaardigd op grond van het feit 
datt de wet gerespecteerd moet worden. Voor de keuze tussen analogie- en 
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aa contrario-argumentat ie, formuleert Peczenik (1989:397 e.v.) de volgende 

tienn reasoning norms: 

11 If an action is not explicitly forbidden by a statute or another established 

sourcee of law, one should consider it as permitted by the interpreted valid 

law,, unless strong reasons for assuming the opposite exist. In other words, 

onee should, as a rule, interpret prohibitions e contrario, not by analogy.*9 

22 Only relevant similarities between cases constitute a sufficient reason for 

conclusionn by analogy. 

33 One should not construe provisions establishing time limits by analogy. 

Neitherr should one construe them extensively, unless particulary strong 

reasonss for assuming the opposite exist.(...) Ratio legis of the time limits 

iss to asure fixity  of the law, whereas analogy and extensive interpretation 

tendd to lower fixity. 

44 One should not construe provisions establishing sufficient conditions for 

nott following a general norm extensively or by analogy, unless strong rea-

sonss for assuming the opposite exist. 

55 Only very strong reasons can justify a use of analogy, leading to the con-

clusionn that an error exists in the text of the statute. 

66 One should not construe provisions constituting exceptions from a general 

normm extensively or by analogy, unless strong reasons for assuming the op-

positee exist. 

77 Not all reasons justifying extensive interpretation of a statute are strong 

enoughh to also justify reasoning by analogy. 

88 One should construe provisions imposing burdens or restrictions on a 

personn restrictively, unless very strong reasons for assuming the opposite 

exist.(...)) Consequently, one should not construe such provisions extensi-

velyy or by analogy. 

99 A statutory provision should be applied analogously to cases not covered 

byy its literal content, if another provision states that they relevantly re-

semblee those which are thus covered. 

100 One may utilise argumentum e contrario only in exceptional cases, when 

interpretingg rules based on precedents. 

59.. In verband met norm 1 maakt Peczenik onderscheid tussen een zwakke en een sterke 
permissie:: zwak als er geen norm is die een bepaalde handeling verbiedt; sterk als er 
eenn bepaalde norm is die een permissie verleent. 
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Nett als Aarnio, is Peczenik van mening dat dit soort normen voor interpreta-
tiee de status van beginsel hebben: de normen dwingen niet tot een keuze maar 
makenn een keuze verdedigbaar. 

Dee benadering van Peczenik biedt, net als die van Alexy en Aarnio, een aantal 
voordelenn ten opzichte van een logische of een retorisch georiënteerde analyse. 
Peczenikss benadering maakt het mogelijk analogie-argumentatie te karakteri-
serenn als een argumentatie-schema in een dialogisch genormeerde discussie. 
Zoalss uit de bovenstaande beschrijving van Peczeniks analyse van analogie-
argumentatiee blijkt , legt hij meer dan Alexy en Aarnio de nadruk op de dis-
cussieregelss voor het correcte gebruik van analogie-argumentatie. Op dit punt 
iss Peczeniks benadering van analogie-argumentatie de meest uitgewerkte. Toch 
kunnenn ook tegen zijn benadering enkele bezwaren naar voren worden 
gebracht.. Deze komen voor een deel overeen met de tekortkomingen van de 
analysess van Alexy en Aarnio. Ook bij Peczenik wordt analogie-argumentatie 
niett echt als een onderdeel van een discussie geanalyseerd. Doordat Peczenik 
analogie-argumentatiee als een beslissingstransformatie beschrijft en doordat hij 
onderscheidd maakt tussen twee soorten analogie-argumentatie, doet hij wel 
rechtt aan het functionele karakter van deze argumentatie, maar hij gaat niet in 
opp de relatie tussen verschillende soorten interpretatieproblemen en de ver-
schillendee functies van analogie-argumentatie. Net als Alexy beperkt hij zich 
tott gevallen waarin een rechtsregel analogisch wordt toegepast en geeft hij geen 
aanwijzingenn voor de interpretatie en de reconstructie van de argumentatie. 

Peczenikss analyse is wat betreft de discussieregels het meest uitgewerkt. De 
tienn normen die hij formuleert, geven een overzicht van de soorten overwe-
gingenn die een rol kunnen spelen bij de beoordeling van het gebruik van ana-
logie-argumentatie.. Daarmee verschaft hij - meer dan de andere auteurs - een 
vertrekpuntt voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Terecht wijst Pec-
zenikk op het voorlopige en voorwaardelijke karakter van de interpretatienor-
men.. De systematiek van de normen is helaas niet altijd even helder. Sommige 
normenn hebben betrekking op de juiste keuze van analogie-argumentatie, 
anderee op de correcte toepassing ervan. Sommige normen zijn gerelateerd aan 
rechtsgebiedenn en sommige aan rechtsbeginselen zonder dat duidelijk is wat 
dee verhouding tussen beide is. 

Conclusie Conclusie 

Zowell  voor het karakteriseren van analogie-argumentatie als voor het recon-
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struerenn ervan biedt de dialogische benadering een beter uitgangspunt dan de 
logischee en de retorische benadering. Meer dan in de logische en de retorische 
benaderingg wordt analogie-argumentatie in de context geplaatst van een pro-
bleemoplossendd proces. Door de nadruk te leggen op het discussiekarakter van 
juridischee argumentatie wordt de analyse verbonden met normen voor het 
gebruikk van analogie-argumentatie. Maar dit wordt bij de reconstructie niet 
consequentt uitgewerkt en men valt dan terug op de analyse van een abstract 
redeneerproduktt van de rechter. Op dit punt gelden dus soortgelijke bezwaren 
alss voor de logische en de retorische benadering. 

Meerr dan in de logische benadering wordt aandacht besteed aan de ver-
schillendee toepassingsmogelijkheden van analogie-argumentatie. Doordat ana-
logie-argumentatiee in een discussiecontext wordt geplaatst, wordt ook reke-
ningg gehouden met de verschillende soorten beoordelingscriteria die voor 
analogie-argumentatiee gelden. Het probleem is echter dat de auteurs met nogal 
verschillendee indelingen komen en dat zij geen inzicht geven in de relatie tus-
senn interpretatieproblemen, toepassingen van analogie-argumentatie en de 
beoordelingscriteria. . 

Anderss dan in de logische en de retorische benadering wordt in de dialogi-
schee benadering ingegaan op de vormen van complexiteit van analogie-argu-
mentatiee als onderdeel van de rechtvaardiging van de tweede orde. Tevens 
wordtt aangegeven dat analogie-argumentatie nader ondersteund wordt met 
anderee interpretatieve argumenten. Door deze analyse van analogie-argumen-
tatiee als onderdeel van een complexe argumentatie biedt de dialogische bena-
deringg aanknopingspunten voor het oplossen van het reconstructieprobleem. 

Eenn van de belangrijkste voordelen van de dialogische benaderingen is dat 
analogie-argumentatiee expliciet in een discussiecontext wordt geplaatst: ana-
logie-argumentatiee wordt niet alleen als een produkt geanalyseerd, maar ook 
alss onderdeel van een proces. Bij de beoordeling van analogie-argumentatie is 
err aandacht voor de inhoudelijke en de procedurele aspecten van de argu-
mentatie.. Een belangrijk probleem is dat het overzicht van discussieregels voor 
hett gebruik van analogie-argumentatie niet geïncorporeerd wordt in een 
methodee voor de reconstructie van de argumentatie. Ten slotte wordt ook in 
dee dialogische benadering alleen ingegaan op rechtvaardigende pro-argumen-
tatiee en niet op ontkrachtende contra-argumentatie. Ook in deze benadering 
wordenn vormen van complexe analogie-argumentatie niet gerelateerd aan de 
specifiekee kritische reacties die bij analogie-argumentatie zijn te verwachten. 
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Uitgangspuntenn van een pragma-dialectische 
analyseanalyse van analogie-argumentatie 

4.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik betoogd dat de bestaande juridische benade-
ringenn van analogie-argumentatie drie problemen onopgelost laten. Het ont-
breektt ten eerste aan een adequate karakterisering van analogie-argumentatie, 
tenn tweede aan een deugdelijke methode om deze argumentatie te analyseren 
enn ten derde aan criteria om de argumentatie te beoordelen. In dit hoofdstuk 
stell  ik mij ten doel de uitgangspunten te schetsen voor een oplossing van deze 
problemen.. Dit zal ik doen door aan te geven hoe analogie-argumentatie 
pragma-dialectischh kan worden gekarakteriseerd en welke algemene richtlijnen 
kunnenn worden geformuleerd voor het analyseren en beoordelen van deze 
argumentatie.. In 4.2 geef ik een algemene pragma-dialectische omschrijving 
vann juridische analogie-argumentatie. In 4.3 werk ik deze omschrijving uit 
doorr te laten zien hoe het naar voren brengen van een interpretatief standpunt 
enn analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd als onderdeel van een 
kritischee discussie. In 4.4 geef ik aan hoe het naar voren brengen van een inter-
pretatieff  standpunt en analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd als 
complexee taalhandelingen. Vervolgens behandel ik in 4.5 algemene uitgangs-
puntenn voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Ten slotte besteed ik 
inn 4.6 aandacht aan het reconstrueren van analogie-argumentatie. 

4.22 Vier  methodologische principes 

Aann de pragma-dialectische benadering van argumentatie liggen vier metho-
dologischee principes ten grondslag (Zie Van Eemeren en Grootendorst 1992, 
2000).. Op grond van het principe van externalisering wordt bij de analyse uit-
gegaann van de gebondenheden die voortvloeien uit het naar voren brengen van 
standpuntenn en argumentatie. Op grond van het principe van functionalise-
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ringring wordt het naar voren brengen van standpunten en argumentatie be-
schouwdd als een doelgerichte taalgebruiksactiviteit waarbij een spreker of 
schrijverr taalhandelingen uitvoert die erop gericht zijn een verschil van mening 
opp te lossen.60 De noodzaak tot het aanvoeren van argumenten, de structuur 
vann de argumentatie en de criteria voor de beoordeling van de argumentatie 
zijnn gerelateerd aan de twijfels en tegenwerpingen waarop gereageerd of gean-
ticipeerdd wordt. Op grond van het principe van socialisering wordt argumen-
tatiee gerelateerd aan een of meer andere taalgebruikers die overtuigd moeten 
wordenn van de aanvaardbaarheid van een standpunt; argumentatie wordt 
geplaatstt in de context van een probleemoplossend proces waarbij rekening 
wordtt gehouden met communicatieve en interactionele aspecten van een dis-
cussie.. Op grond van het principe van dialectificering wordt argumentatie 
opgevatt als een onderdeel van een kritische discussie die erop gericht is een ver-
schill  van mening op te lossen. Dat betekent dat de aanvaardbaarheid van argu-
mentatiee wordt beoordeeld in het licht van een adequate dialectische proce-
duree voor het oplossen van een verschil van mening, die probleemdeugdelijk 
enn intersubjectief aanvaardbaar is.61 

60.. Zie ook MacCormick (1978:14): 'Arguments in practical contexts are usually advan-
cedd in order to persuade; they are aimed at a particular audience with a view to per-
suadingg that audience to do something; they are therefore in some measure relative 
bothh to audience and to topic, a point first made in recorded form in Aristotle's 
TopicaTopica and Rhetorica (...) Underlying the practical aim of persuasion there is, it appe-
arss to me, a function of justification, at least ostensible justification1. 

61.. In deze vier uitgangspunten komen de verschillen met andere benaderingen van argu-
mentatiee tot uitdrukking. Externalisering betekent dat de argumentatietheoreticus 
zichh bezig dient te houden met meningsuitingen en argumentatieve uitspraken en niet 
mett de gedachten, ideeën, motieven en bedoelingen die mogelijk aan deze uitspraken 
tenn grondslag liggen. Functionalisering van argumentatie brengt met zich mee dat 
argumentatiee niet slechts wordt geanalyseerd in louter structurele termen zonder dat 
err een functionele verklaring voor die structuren wordt gegeven. Met de keuze voor 
socialiseringg van argumentatie verschilt het pragma-dialectische perspectief van geïn-
dividualiseerdee en productgerichte benaderingen van argumentatie waarin argumen-
tatiee als het redeneerproduct van één individuele taalgebruiker wordt beschouwd en 
waarinn wordt geabstraheerd van communicatieve en interactionele aspecten van argu-
mentatie.. Dialectificering van argumentatie betekent dat - anders dan in louter 
descriptievee benaderingen — argumentatie mede vanuit een normatief gezichtspunt 
wordtt geanalyseerd. Anders dan logisch georiënteerde benaderingen van argumenta-
tie,, bevat de dialectische procedure niet alleen normen die betrekking hebben op de 
logischee geldigheid van redeneringen, maar ook procedurele normen. Zie voor een 
gedetailleerdee uiteenzetting van deze uitgangspunten Van Eemeren en Grootendorst 
(1992,, 2000) en Van Eemeren, Grootendorst, Jackson en Jacobs (1993). 
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Dezee vier principes hebben de volgende consequenties voor de wijze waarop 

juridischee analogie-argumentatie in deze studie wordt benaderd. Externalise-

ringring brengt met zich mee dat analogie-argumentatie wordt beschouwd als een 

onderdeell  van de legitimatie die in een rechterlijke uitspraak naar voren wordt 

gebrachtt ter rechtvaardiging van een beslissing en niet slechts als een heuris-

tischh instrument om argumenten te vinden. Bij de reconstructie van analogie-

argumentat iee wordt uitgegaan van de posities waaraan de rechter (direct of 

indirect)) is gebonden. Functionalisering van juridische analogie-argumenta-

tiee houdt in dat bij de reconstructie van de argumentatie wordt uitgegaan van 

dee specifieke functie die deze argumentat ie in de rechterlijke besluitvorming 

vervult.. Analogie-argumentatie wordt geanalyseerd als een taalhandeling waar-

meee de rechter tot een praktische interpretatie van een rechtsregel komt.63 Bij 

dee analyse moet rekening gehouden worden met de verschillende soorten 

interpretatieproblemenn die zich bij rechterlijke besluitvorming kunnen voor-

doen.. Socialisering van juridische analogie-argumentatie impliceert dat deze 

argumentatiee wordt beschouwd als een poging van de rechter om een stand-

puntt te verdedigen ten overstaan van impliciete of expliciete antagonisten.64 

Bijj  de analyse van analogie-argumentatie moet rekening worden gehouden 

62.. Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, is de reconstructie van analogie-argu-
mentatiee als onderdeel van de legitimatie van een rechterlijke beslissing in de rechts-
theoriee en juridische argumentatietheorie niet onomstreden. Rechtstheoretici die zich 
richtenn op de logische analyse van redeneerproducten, beschouwen analogie-argu-
mentatiee niet zozeer als een onderdeel van de legitimatie, maar als onderdeel van de 
heuristiekheuristiek van het rechterlijk oordeel. Een expliciete keuze voor externalisering van 
juridischee argumentatie wordt ook gemaakt door MacCormick en Summers 
(1991:166 e.v.) en MacCormick (1978:7), die juridische argumentatie analyseert 'as 
manifestedd in the public process oflitigation and adjudication upon disputed mat-
terss of law'. 

63.. Met praktische interpretatie wordt bedoeld een interpretatie met het oog op een 
beslissingg in een concreet geval. Zie voor het verschil tussen praktische interpretatie 
('operativee interpretation') en andere vormen van interpretatie MacCormick en 
Summerss (1991:12), Wróblewski (1992:87 e.v.) en Alchourrón en Bulygin (1971). 

64.. Zie ook MacCormick (1978:10): 'It follows from the practice of permitting each 
judgee to state publicly his own opinion, that the judges in effect enter into public 
argumentt among themselves: in a difficult case each judge is stating what seem to him 
thee best reasons for one way of deciding the case, and also countering any reasons 
whichh tell in the opposite direction. One strong reason for clearly articulating these 
counter-argumentss is that a dissenting judge may have articulated in a strong form 
thee very reasons which need to be countered for the justification of the majority view 
too stand up'. 
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mett de interactionele aspecten van het discussieproces en met de specifieke 
institutionelee rollen die de partijen en rechter daarin vervullen. 5 Voor de ana-
lysee van de analogie-argumentatie betekent dit dat de argumentatie wordt 
beschouwdd als een reflectie van de interactie tussen de rechter en zijn expliciete 
off  impliciete antagonisten. Dialectificering betekent dat de aanvaardbaarheid 
vann analogie-argumentatie gerelateerd wordt aan een probleemdeugdelijke en 
intersubjectieff  aanvaardbare dialectische procedure. Dit houdt in dat analo-
gie-argumentatiee wordt geanalyseerd als een argumentatieschema op basis van 
eeneen vergelijkingsrelatie dat naar voren wordt gebracht in een kritische discussie 
(Vann Eemeren en Grootendorst 1992). Het oordeel over de aanvaardbaarheid 
vann analogie-argumentatie is niet exclusief verbonden met de aanvaardbaar-
heidd van de premissen en de logische geldigheid van de redenering, maar ook 
mett de procedurele normen voor het gebruik van analogie-argumentatie. 

Nuu is aangegeven wat de consequenties zijn van de vier methodologische 
principess is het mogelijk om een algemene karakterisering van analogie-argu-
mentatiee te geven: 

JuridischeJuridische analogie-argumentatie is een taalhandeling waarbij een rechter een 
argumentatieschemaargumentatieschema op basis van een vergelijkingsrelatie toepast, in een poging om 
eeneen praktische interpretatie van een rechtsregel in een kritische discussie te recht-
vaardigenvaardigen tegenover reële of veronderstelde antagonisten. 7 

Dezee algemene karakterisering zal ik hierna uitwerken. Eerst geef ik aan in 
welkee fase van welke discussie de interpretatie van een rechtsregel en de analo-
gie-argumentatiee moeten worden gesitueerd. Daarna laat ik zien hoe interpre-
tatiess van rechtsregels en analogie-argumentaties als taalhandelingen op het 
communicatievee en het interactionele niveau kunnen worden geanalyseerd. 
Tenn slotte ga ik in op problemen die zich kunnen voordoen bij de reconstruc-
tiee van analogie-argumentatie. 

65.. Het gaat hierbij vooral om specifieke procedures die voor juridische discussies gelden, 
bijvoorbeeldd procedures over stelplicht, de verdeling van de bewijslast en het verbod 
vann rechtsweigering. Zie voor deze 'veldafhankelijke' aspecten van juridische argu-
mentatie,, Van Benthem (1982), Feteris (1989), Soeteman (1982) en Smith (1994). 

66.. Vergelijk voor dialogische benaderingen van juridische argumentatie Aarnio (1987), 
Alexyy (1978) en Peczenik (1989), die in hoofdstuk 3 zijn behandeld. 

67.. Deze definitie van juridische analogie-argumentatie sluit aan bij de in hoofdstuk 1 
geciteerdee definitie van argumentatie van Van Eemeren en Grootendorst (1982:52). 
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4.33 Analogie-argumentatie in een discussieperspectief 

Bijj  de pragma-dialectische analyse van argumentatie vormt het ideaalmodel van 
eenn kritische discussie het uitgangspunt van de analyse. In dit model wordt 
onderscheidenn tussen een confrontatiefase, een openingsfase, een argumenta-
tiefasee en een afsluitingsfase. 

Inn de confrontatiefase wordt duidelijk dat er een standpunt is dat op twijfel 
off  tegenspraak stuit, waardoor er een verschil van mening ontstaat. Het ver-
schill  van mening kan expliciet tot uiting komen of impliciet blijven. In het 
laatstee geval wordt er in het betoog geanticipeerd op een mogelijk verschil van 
mening.. Bij een expliciet verschil van mening voert de protagonist, een beweer-
derr uit waarmee hij een standpunt inneemt en trekt de antagonist dit stand-
puntt in twijfel. 

Inn de openingsfase maken de discussianten afspraken over de rolverdeling in 
dee discussie, over de discussieregels die nodig zijn om het verschil van mening 
opp te lossen en over de gemeenschappelijke uitgangspunten en toetsingsme-
thodenn die gebruikt mogen worden bij de controle van de aanvaardbaarheid 
vann de naar voren gebrachte argumentatie. Bij de afspraken over de rolverde-
lingg in de discussie neemt in het algemeen de protagonist de verdediging van 
hett standpunt op zich en vervult de antagonist de rol van aanvaller. De discus-
sieregelss bepalen wat geoorloofde manieren van aanvallen en verdedigen zijn. 
Dee afspraken over de gemeenschappelijke uitgangspunten en de toetsingsme-
thodenn maken het mogelijk vast te stellen of een standpunt al dan niet 
afdoendee is verdedigd. 

Inn de argumentatiefase brengt de protagonist argumentatie naar voren om 
zijnzijn standpunt te verdedigen en wordt er door de antagonist op deze argu-
mentatiee gereageerd. De antagonist kan de argumentatie voor het standpunt 
aanvaardenn of in twijfel trekken en daardoor nieuwe argumentatie uitlokken. 
Hett al dan niet aanvaarden van de aangevoerde argumentatie als verdediging 
vann het standpunt wordt bepaald door de aanvaardbaarheid van de proposi-
tionelee inhoud en de rechtvaardigings- of ontkrachtingspotentie van de argu-
mentatie.. De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de propositionele 

68.. Hij kan dat doen doordat hij zelf een tegengesteld standpunt inneemt, maar dat laat-
stee is niet noodzakelijk. Hij kan ook een neutrale positie innemen. Voor het ontstaan 
vann het geschil is het voldoende dat hij het standpunt van de eerste taalgebruiker in 
twijfell  trekt. 
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inhoudd van de argumentatie kan gebeuren met behulp van de intersubjectieve 
identificatieprocedureidentificatieprocedure of de intersubjectieve toetsingsprocedure. 

InIn de afsluitingsfase stellen de partijen gezamenlijk vast of het geschil als 
opgelostt kan worden beschouwd en, zo ja, of de protagonist dan wel de anta-
gonistt als de winnaar kan worden beschouwd. Als het geschil niet is opgelost, 
handhaaftt de protagonist zijn standpunt en de antagonist zijn twijfel. 

InterpretatieveInterpretatieve standpunten en analogie-argumentatie 

Dee vraag is nu in welke fase van welke discussie interpretatieve standpunten 
enn analogie-argumentatie moeten worden gesitueerd. Zoals ik hiervoor heb 
aangegeven,, brengt een pragma-dialectische benadering met zich mee dat een 
interpretatieff  standpunt dat wordt ondersteund door analogie-argumentatie, 
beschouwdd wordt als een geêxternaliseerde positie van de rechter in de moti-
veringg van een rechterlijke uitspraak. Feteris (1989:49-52 en 81-83) analyseert 
dezee motivering als een onderdeel van de afsluitingsfase in een juridische dis-
cussie.. De rechter wijst in de einduitspraak een vordering toe of af en moti-
veertt deze beslissing. 

Vanuitt het perspectief van de discussie die de partijen voeren is de analyse 
alss onderdeel van de afsluitingsfase naar mijn mening adequaat. In deze fase 
steltt de rechter immers vast welke argumenten als aanvaardbaar gelden en 
welkee beslissing door deze argumenten wordt ondersteund. Tegelijkertijd ech-
terr beargumenteert de rechter zijn beslissingen. Feteris stelt dan ook dat uit het 
innemenn van een standpunt door de rechter volgt dat hij, net als elke andere 
taalgebruiker,, een verdedigingsplicht heeft.69 Dat betekent dat de motivering 
vann de rechter niet alleen een onderdeel vormt van een afsluitingsfase, maar 
tevenss van een argumentatiefase in een discussie. 

Hett probleem is nu hoe de motivering tegelijkertijd een onderdeel kan zijn 
vann een afsluitingsfase en van een argumentatiefase van een discussie. Dit pro-
bleemm is mijns inziens op te lossen door ervan uit te gaan dat een uitspraak 
waarinn de rechter zijn beslissing rechtvaardigt in twee verschillende discussies 
eenn functie heeft. De eerste discussie is de discussie tussen partijen. In die dis-
cussiee fungeert de rechter als neutrale derde die als geschilbeslechter optreedt. 
Inn de afsluitingsfase van deze discussie stelt de rechter een beslissing vast. Met 

69.. Deze verdedigingsplicht is in de Grondwet en in diverse wettelijke bepalingen vast-
gelegd.. Vergelijk bijvoorbeeld art. 59 Rv. 
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hett nemen van deze beslissing, neemt hij echter tevens een standpunt in - een 
standpuntt dat deel uitmaakt van een tweede discussie, namelijk die tussen de 
rechterr en zijn reële of vooronderstelde antagonisten. Het standpunt dat hij 
inneemtt moet gesitueerd worden in de confrontatiefase van deze discussie, de 
argumentenn in de argumentatiefase van deze discussie.70 

Watt betekent deze analyse voor de situering van een interpretatieve beslis-
singg en de bijbehorende analogie-argumentatie in een van de discussiefasen? 
Dee interpretatieve beslissing en de analogische interpretatie fungeren als 
beslissingenn in de afsluitingsfase van de discussie tussen partijen. Diezelfde 
interpretatievee beslissing en analogische interpretatie fungeren als interpreta-
tieff  (sub)standpunt en als analogie-argumentatie in de confrontatie- en de 
argumentatiefasee van de discussie tussen de rechter en zijn reële of vooronder-
steldee antagonisten. De analogie-argumentatie vormt in deze discussie een toe-
passingg van een argumentatieschema waarmee een interpretatief standpunt 
wordtt verdedigd. 

Doorr aan te geven van welke discussie de analogie-argumentatie van de 
rechterr deel uitmaakt, heb ik de algemene omschrijving van analogie-argu-
mentatiee uit de vorige paragraaf gepreciseerd. Deze precisering zal ik in 4.4 
vervolgenn door aan te geven welke taalhandelingen met het naar voren bren-
genn van een interpretatief standpunt en analogie-argumentatie worden uitge-
voerd. . 

4.44 Analogie-argumentatie op het communicatieve niveau 

Hett ideaalmodel van een redelijke discussie specificeert niet alleen de verschil-
lendee fasen, maar ook de taalhandelingen die een bijdrage kunnen leveren aan 
dee oplossing van het geschil. De taalhandelingen die volgens het ideaalmodel 
wordenn uitgevoerd, zijn beweerders ('assertives'), binders ('commissives'), 
stuurderss ('directives') en taalgebruiksverklaarders.71 Bij de analyse van taal-

70.. Vergelijk voor een analyse van deze twee dimensies van een rechterlijke beslissing 
Kloosterhuiss (1999). 

71.. Van Eemeren en Grootendorst (1982:273) breiden de categorie van de beweerders 
zoalss die door Searle (1981b: 156-158) wordt onderscheiden uit door als algemeen 
illocutionairr doel van beweerders niet uitsluitend te beschouwen dat de spreker zich 
bindtt aan de waarheid van de uitgedrukte propositie, maar ook dat hij zich (in meer-
deree of mindere mate ) aan de aanvaardbaarheid van de uitgedrukte propositie kan 
binden.. Zij stellen dat er als een taalgebruiker zich, ook al is het maar in minimale 
mate,, bindt aan de aanvaardbaarheid van de propositionele inhoud, sprake is van een 
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handelingenn maken Van Eemeren en Grootendorst (1982) een onderscheid 
tussenn het communicatieve en het interactionele niveau. Bij de analyse op het 
communicatievee niveau gaat het om het begrip dat met het uitvoeren van de 
taalhandelingg wordt nagestreefd, bij de analyse op het interactionele niveau 
omm de aanvaarding van de uitgevoerde taalhandeling.72 De vraag die in deze 
paragraaff  centraal staat is hoe het interpretatieve standpunt en de analogie-
argumentatiee in een rechterlijke uitspraak als taalhandelingen kunnen worden 
gekarakteriseerdd en welke voorwaarden gelden voor een geslaagde uitvoering 
vann die taalhandelingen. In de volgende paragraaf geef ik aan wat de analyse 
opp het interactionele niveau inhoudt. 

InterpretatieveInterpretatieve standpunten ah taalhandeling 

Dee taalhandeling 'het naar voren brengen van een standpunt' is een complexe 
beweerder,, gesitueerd op een hoger tekstueel niveau dan de zin, verbonden met 
eenn uitspraak die betwijfeld of tegengesproken wordt door een kritische luis-
teraarr (Houtlosser 1995). De geslaagdheidsvoorwaarden voor het naar voren 
brengenn van een standpunt verdeelt Houtlosser, volgens een onderscheid van 
Vann Eemeren en Grootendorst, in twee groepen. De voorwaarden uit de eer-
stee groep, de identiteitsvoorwaarden, geven aan waar een taaluiting aan moet 
voldoenn om als uitvoering van een bepaalde taalhandeling te gelden. Het ver-
vuldd zijn van de identiteitsvoorwaarden garandeert nog niet dat de taaluiting 
ookk een in alle opzichten correct uitgevoerde taalhandeling is, met de vooron-
derstellingen,, opvattingen, intenties en voorkeuren die bij die taalhandeling 
horen.. Daarvoor moeten ook de geslaagheidsvoorwaarden uit de tweede groep, 
dee correctheidsvoorwaarden, zijn vervuld. Houtlosser (1995:75 e.v.) formuleert 
dee volgende identiteitsvoorwaarden voor de taalhandeling 'het naar voren 
brengenn van een standpunt': 

EssentiëleEssentiële voorwaarde 
Hett naar voren brengen van een standpunt geldt als het op zich nemen van de 

beweerderr die de aanleiding kan vormen tot een geschil (1982:287-288). De beweer-
derss die in een redelijke discussie voorkomen, kunnen uiteenlopen van (als vermoe-
den)) stellen en opperen tot beweren, poneren en claimen. 

72.. Het onderscheid tussen het communicatieve en het interactionele niveau komt over-
eenn met het door Searle (1969) gemaakte onderscheid tussen de 'illocutionaire' strek-
kingg en het 'perlocutionaire' effect van een taalhandeling. 
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verantwoordelijkheidd voor een positieve of negatieve positie ten opzichte van 

eenn meningsuiting, dat wil zeggen als het aangaan van de verplichting om des-

gevraagdd een positieve of negatieve positie ten opzichte van de meningsuiting 

tee verdedigen.73 

PropositionelePropositionele inho udsvoorwaarde 

11 De propositionele inhoud van het standpunt wordt gevormd door de 

meningsuitingg M. 

22 Meningsuiting M bestaat uit één of meer uitspraken. 

Elkk van deze voorwaarden moet zijn vervuld om een taaluiting in de commu-

nicatiee tussen taalgebruikers als een standpunt te doen gelden. Samen vormen 

zee daarvoor een voldoende voorwaarde: een uiting geldt dan en alleen dan als 

hett naar voren brengen van een standpunt als aan beide voorwaarden is vol-

daann (Houtlosser 1995:76). De uitvoering van de taalhandeling is echter pas 

geslaagdd als niet alleen de identiteksvoorwaarden maar ook de correctheids-

voorwaardenn zijn vervuld. Deze worden onderverdeeld in twee typen voor-

waardenn uit de standaardtheorie van Searle: voorbereidende voorwaarden en 

oprechtheidsvoorwaarden.oprechtheidsvoorwaarden. De voorbereidende voorwaarden geven een specifi-

catiee van de vooronderstellingen van de spreker ten aanzien van de situatie en 

contextt waarin de betreffende taalhandeling wordt uitgevoerd. De oprecht-

heidsvoorwaardenn (of verantwoordeli jkheidsvoorwaarden) brengen tot uit-

drukkingg welke geestesgesteldheid met het uitvoeren van een bepaalde taal-

handelingg is verbonden:74 

VoorbereidendeVoorbereidende voorwaarde 

11 S (spreker) gelooft dat L (luisteraar) M niet (bij voorbaat, zonder meer, 

helemaal)) aanvaardt. 

22 S gelooft dat hij M met behulp van argumenten voor L kan rechtvaardigen. 

73.. Houtlosser (1995:77) wijst erop dat uit de essentiële voorwaarde voor het naar voren 
brengenn van een standpunt blijkt wat het verschil is tussen een standpunt en een 
gewonee beweerder. Bij een gewone beweerder wordt krachtens de voorbereidende 
voorwaardee voorondersteld dat de propositie waarop die beweerder betrekking heeft 
gerechtvaardigdd kan worden, bij een standpunt wordt dit niet alleen voorondersteld 
(zoalss blijkt uit de correctheidsvoorwaarden), maar tevens aan de orde gesteld. 

74.. Omdat de spreker deze geestesgesteldheid niet altijd hoeft te hebben, maar er wel ver-
antwoordelijkk voor kan worden gesteld, noemen Van Eemeren en Grootendorst de 
oprechtheidsvoorwaardenn ook wel verantwoordelijkheidsvoorwaarden. 
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Oprechtheidsvoorwaarde Oprechtheidsvoorwaarde 

11 S gelooft dat M het geval is. 

22 S heeft de intentie M desgevraagd met behulp van argumenten voor L te 

rechtvaardigen. . 

Dee identiteits- en correctheidsvoorwaarden constitueren gezamenlijk de defini-

ti ee van de taalhandel ing 'het op geslaagde wijze naar voren brengen van een 

standpunt '.. In principe is het naar voren brengen van een standpunt gerela-

teerdd aan bewerende taalhandelingen, maar het kan ook gerelateerd zijn aan 

niet-bewerendee taalhandelingen, doordat één of meer voorwaarden voor het 

mett succes uitvoeren van zo'n taalhandeling onderwerp van de discussie wor-

den. . 

Dee vraag is nu wat de consequenties zijn van deze karakterisering voor de ana-

lysee van het naar voren brengen van een interpretatief standpunt door de rech-

ter.. Met het innemen van een interpretatief s tandpunt kiest de rechter een 

bepaaldee interpretatie van een bestaande rechtsregel of de constructie van een 

nieuwee rechstnorm. In de rechtstheoretische l iteratuur is verdedigd dat deze 

handelingenn van de rechter niet als standpunten en daarom niet als beweerders 

moetenn worden gezien, maar als verklaarders.75 Bij de analyse als verklaarder 

gaatt men ervan uit dat de rechter geen standpunt verdedigt, maar rechtens vast-

steltstelt wat de betekenis is van een bestaande rechtsregel, dan wel welke geconst-

rueerdee rechtsregel geldt. Het gaat met andere woorden niet om een interpre-

tatieff  standpunt, maar om een interpretatieve beslissing.7 De rechter is tot het 

nemenn van die beslissing bevoegd (en verplicht) op grond van de secundaire 

bevoegdheidsverlenendee normen in het rechtssysteem. De relatie tussen de 

'verklaarders-dimensie'' van een rechterlijke beslissing en bevoegdheidsverle-

nendee normen komt duidelijk naar voren in de analyse van Ruiter (1993:91): 

75.. Van den Hoven (1991:25) is van mening dat interpretatieve standpunten, vanwege 
dee keuzevrijheid die een rechter heeft, karakteristieken van een verklaarder hebben. 
Hijj  constateert dat de zuivere beweerder en de zuivere verklaarder in de context van 
hett rechterlijk betoog eerder extremen op een schaal zijn dan herkenbare klassen. 

76.. Vergelijk Soeteman (1991), die van mening is dat de rechterlijke beslissing niet als een 
beweerderr of verklaarder, maar als een stuurder moet worden geanalyseerd. In een prak-
tischh syllogisme leidt de rechter volgens Soeteman uit een norm (de rechtsregel) en de 
feitenn een normatief oordeel af, waarmee hij een verlangd bevel formuleert of afwijst. 
Normerendee oordelen vormen volgens Soeteman een bijzondere groep stuurders. 
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(...)) an institution must comprise a particular norm determining that per-
formancess of a specialization of such linguistic pattern by certain agents yield 
presentationss that count as facts of the institutional world in question. As 
regardss legal systems, this means that acts-in-the-law are legal specializations 
off  declarative speech acts grounded in specific constitutive legal norms. Such 
norms,, when uttered by certain specified subjects in a specified procedure, 
assignn legal validity to presentations with a specified content. Norms forming 
foundationss of acts-in-the-law in this way, we shall term norms of compe-
tence.tence.77 77 

Eenn manier om met de Verklaarders-dimensie' van een rechterlijke uitspraak 
rekeningg te houden, is een reconstructie van de uitspraak als een taalhandeling 
diee door (Searle 1979) beschreven is als een beweringsverklaarder, een combi-
natiee van een bewerende en een verklarende taalhandeling. Beweringsver-
klaarderss hebben twee communicatieve strekkingen. Ten eerste hebben ze de 
strekkingg van een bewerende taalhandeling, waarbij de spreker probeert, zoals 
Searlee het uitdrukt, 'de woorden in overeenstemming te brengen met de we-
reld'.. Ten tweede hebben beweringsverklaarders de strekking van een verkla-
rendee taalhandeling waarbij de spreker probeert de 'wereld in overeenstem-
mingg te brengen met de woorden'. Searle illustreert dit dubbele karakter van 
dee beweringsverklaarder met het voorbeeld van de scheidsrechter die zegt 'You 
aree out'. In sommige institutionele contexten, betoogt Searle, is het noodza-
kelijkk dat een bewering omtrent de feiten met de strekking van een verklaar-
derr wordt uitgevoerd. De uitvoering van een beweringsverklaarder veronder-
steltt de oprechtheidsvoorwaarde (of verantwoordelijkheidsvoorwaarde) van een 
beweerder,, namelijk een geloof in de aanvaardbaarheid van de propositionele 
inhoud,, alsmede de voorbereidende voorwaarde van een verklaarder, namelijk 
datt er sprake is van een extra-linguïstische institutie: 

Somee institutions require assertive claims to be issued with the force of decla-
rationss in order that the argument over the truth of the claim can come to an 
endd somewhere and the next institutional steps which wait on the settling of 
thee factual issue can proceed (Searle 1979). 

77.. Zie ook Hart (1961) die erop wijst dat beslissingen van een rechter op grond van de 
secundairee normen van een rechtssysteem uitspraken zijn met gezag. Dat gezag maakt 
dee uitspraken definitief (totdat ze eventueel in hogere instantie zijn vernietigd). 
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Inn Searles analyse kan een beweringsverklaarder tegelijkertijd worden be-
schouwdd als een representatie van een stand van zaken en als een constitutie van 
eenn stand van zaken. De essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van de 
beweringsverklaarderr kan als volgt worden geformuleerd: 

AA speaker succeeds in achieving with respect to a proposition P the assertive 
illocutionaryy point if and only if he represents the state of affairs that P as actual 
and,, in addition, he succeeds in achieving with respect to P the declarative illo-
cutionaryy point if and only if he brings about the state of affairs that P.7 

Volgenss Ruiter (1993) heeft deze voorwaarde paradoxale implicaties. Veron-
derstel,, zo betoogt hij, dat een techter besluit dat A schuldig is in een situatie 
waarinn A dat niet is. In de analyse van Searle staat de beslissing van de rechter 
niett alleen (voor dat moment) vast, de uitspraak is ook waar. Want op grond 
vann het tweede deel van de voorwaarde wordt de uitspraak 'A is schuldig' een 
standd van zaken en dit heeft als gevolg dat de bewering dat A schuldig is waar 
wordt,, in overeenstemming met de eis van het eerste deel van de regel. Ruiter 
probeertt dit probleem op te lossen door een onderscheid te maken tussen de 
institutionelee wereld en 'the surrounding world of utterance'. In de institutio-
nelee wereld constitueert de beslissing van de rechter dat A schuldig is het insti-
tutionelee feit dat A schuldig is. Wanneer zijn beslissing niet in overeenstem-
mingg is met de feiten in de wereld daarbuiten ('fails on the assertive point in 
thee surrounding world of utterance') geldt het feit nog steeds als een institu-
tioneell  feit. 

Hett onderscheid dat Ruiter maakt tussen de 'institutional world' en de 'sur-
roundingg world of utterance' is volgens mij een te radicale oplossing voor het 
doorr hem gesignaleerde probleem. Het probleem kan naar mijn mening beter 
wordenn opgelost door ervan uit te gaan dat een uitspraak waarin de rechter 
iemandd schuldig verklaart of waarin hij een bepaalde interpretatie van een 
rechtsregell  vaststelt, geanalyseerd kan worden als taalhandeling in de twee ver-
schillendee discussies waarin twee verschillende constituerende regels 'X geldt 
alss Y in context C' functioneren.79 Deze oplossing komt erop neer dat men de 

78.. Hierbij volg ik de voorwaarde zoals die door Ruiter (1993:61) is geformuleerd. 
79.. Searle (1979) gaat ervan uit dat het uitvoeren van taalhandelingen onderworpen is 

aann constituerende regels die deze uitvoering mogelijk maken. Zoals de regels van 
voetball  het mogelijk maken 'een doelpunt te maken', zo maken de regels voor taal-
handelingenn het mogelijk om 'een belofte te doen' of'iemand schuldig te verklaren'. 
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taalhandelingg die de rechter uitvoert, analyseert vanuit twee dimensies. Als we 
ditt onderscheid maken, is er een andere wijze om de paradox die Ruiter bij de 
beweringsverklaarderr constateert op te lossen. 

Inn de eerste discussie - de discussie tussen partijen - fungeert de rechter als 
neutralee derde die als geschilbeslechter optreedt. In de afsluitingsfase van deze 
discussiee neemt de rechter een beslissing. De rechter heeft de extra-linguïsti-
schee positie om te verklaren dat een geïnterpreteerde of geconstrueerde rechts-
regell  geldt. Deze uiting van de rechter moet dan ook worden gereconstrueerd 
alss een verklarende taalhandeling: het feit dat de rechter zegt dat de rechtsre-
gell  geldt, roept het institutionele feit in het leven dat de rechtsregel geldt. De 
constituerendee regel is hier 'X (de geïnterpreteerde of geconstrueerde rechtsre-
gell  is geldig) geldt als Y (verklaarder waardoor de geïnterpreteerde of geconst-
rueerdee rechtsregel geldig is) in context C (de afsluitingsfase van de discussie 
tussenn partijen)'. 

Maarr de rechter heeft de plicht om te motiveren waarom de geïnterpre-
teerdee of geconstrueerde rechtsregel geldig is. De rechter moet met andere 
woordenn het standpunt verdedigen dat zijn beslissing aanvaardbaar is. Dit 
standpuntt is een onderdeel van de discussie tussen de rechter en partijen of 
anderee antagonisten. De constituerende regel is hier 'X (de geïnterpreteerde of 
geconstrueerdee rechtsregel is geldig) geldt als Y (beweerder dat de geïnterpre-
teerdee of geconstrueerde rechtsnorm geldig is) in context C (de confrontatie-
fasee van de discussie tussen rechter en zijn antagonisten)'. 

Dezee analyse lost de paradox van Ruiter op. Immers, de beslissing van de 
rechterr dat een geïnterpreteerde of gereconstrueerde rechtsregel geldig is, con-
stitueertt het institutionele feit dat iemand schuldig is in de afsluitingsfase van 
dee discussie tussen partijen. Die beslissing heeft natuurlijk alleen als bewerende 
taalhandelingg 'success of fit' indien de geïnterpreteerde of gereconstrueerde 
rechtsregell  aanvaardbaar is. Maar als deze onaanvaardbaar is, blijf t de norm 
geldigg 'binnen de institutie' zolang de beslissing van de rechter in stand blijft . 
Hoewell  de onaanvaardbaarheid van de bewerende taalhandeling dat een 
bepaaldee geïnterpreteerde of gereconstrueerde rechtsregel geldig is een reden 
kann opleveren om de beslissing met succes aan te vechten, geldt de beslissing. 
Opp deze manier kan een verkeerde representatie van een stand van zaken juri-
dischh toch gelden als de stand van zaken, ondanks het gebrek aan correspon-
dentiee met de juridische werkelijkheid.80 

80.. Vergelijk ook Hart (1961) die de uitspraak van een rechter als 'final but not infalli-
ble'' beschouwt: de uitspraken zijn definitief, maar dit definitieve karakter brengt niet 
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Dee vraag of de interpretatieve taalhandeling waarmee de rechter de inter-

pretatiee van een bestaande rechtsregel dan wel de constructie van een nieuwe 

rechtsregell  vaststelt als een standpunt kan worden geanalyseerd, is hiermee 

bevestigendd beantwoord. De identiteitsvoorwaarden en de correctheidsvoor-

waardenn die gelden voor het naar voren brengen van een standpunt, zijn van 

toepassingg op het interpretatieve standpunt dat door de rechter wordt gefor-

muleerd.811 Door aan te geven welk soort taalhandeling door de rechter wordt 

uitgevoerdd bij de vaststelling van de interpretatie of bij de constructie van een 

rechtsregel,, heb ik de algemene omschri jving van analogie-argumentatie uit 

4.22 gepreciseerd. 

mett zich mee dat de uitspraken boven kritiek verheven zijn. De rechter heeft immers 
dee verplichting om een regel tot te passen en hij is bovendienn verplicht om te motive-
renn waarom hij een bepaalde regel toepast. Die keuze van de regel en de motivering 
voorr die keuze kunnen de grondslag zijn voor kritiek op de beslissing. In zijn publi-
catiess over taalhandelingen kwam Austin in dezelfde tijd als Hart tot vergelijkbare 
analysess van rechterlijke uitspraken. Austin (1974:21) betoogt dat in gevallen waarin 
eenn performatieve taalhandeling correct is uitgevoerd toch kritiek mogelijk is. De per-
formatievee taalhandeling kan altijd nog bekritiseerd worden vanuit een andere dimen-
sie,, een dimensie die vergelijkbaar is met het waarheidscriterium dat gebruikt wordt 
omm constatieve taalhandelingen te beoordelen: Allowing that, in declaring the accu-
sedd guilty, you have reached your verdict properly and in good faith, it still remains 
too ask whether the verdict was just, or fair'. Austin wijst hier op het feit dat een cor-
rectt uitgevoerde performatieve taalhandeling van de rechter nog altijd naar de inhoud 
kann worden beoordeeld door na te gaan of de uitspraak in overeenstemming is met 
dee rechtsregels. 
Sommigenn vatten de interpretatie die de rechter bij het nemen van een concrete 
rechtsbeslissingg geeft op als het geven van een definitie. Vergelijk Van Haaften (1996), 
diee aan de hand van het Electriciteitsarrest de opvatting verdedigt dat de Hoge Raad 
eenn stipulatief-lexicale definitie geeft van het begrip 'goed1 in de strafbepaling over 
diefstal.. Hij doet daarbij o.a. een beroep op de door Viskil (1994:158) geformuleerde 
essentiëlee voorwaarde voor stipulatief-lexicaal definiëren: 'Het uitvoeren van taal-
handelingg T geldt als een beschrijving van de betekenis waarin taalgebruikers een 
woordd of woordgroep gebruiken, die de strekking heeft van een vastlegging van deze 
betekeniss voor het taalgebruik van de spreker of schrijver, die ten doel heeft deze bete-
keniss voor de luisteraar of lezer duidelijk(er) te maken'. Volgens mij heeft de inter-
pretatiee van de rechter een verdergaande strekking: de Hoge Raad legt de betekenis 
niett alleen voor zichzelf vast en heeft volgens mij ook niet slechts het doel iets dui-
delijkk te maken. Viskil wijst er op dat stipulatief-lexicale definities afwijken van 
gewonee beweringsverklaarders doordat ze (1) betrekking hebben op de betekenis van 
eenn woord of woordgroep, (2) een verduidelijkingspoging inhouden en (3) er geen 
specifiekee institutie is vereist voor de uitvoering van de taalhandeling. 
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Anabgie-argumentatieAnabgie-argumentatie als taalhandeling 

Nett als het naar voren brengen van een standpunt wordt het naar voren bren-

genn van argumentatie geanalyseerd als een complexe taalhandeling gesitueerd 

opp een hoger tekstueel niveau dan de zin.82 Argumentatie bestaat uit een con-

stellatiee van uitspraken ter rechtvaardiging van een meningsuit ing en is erop 

gerichtt een redelijke beoordelaar te overtuigen van een bepaald standpunt over 

dee aanvaardbaarheid van deze meningsuit ing (Van Eemeren en Grootendorst 

1982:53).. De identiteitsvoorwaarden geven aan waar een taaluiting aan moet 

voldoenn om als argumentatie te gelden, de correctheidsvoorwaarden geven aan 

wanneerr de taalhandeling correct is uitgevoerd. Van Eemeren en Grootendorst 

(1982)) formuleren de volgende voorwaarden voor het naar voren brengen van 

argumentatie: : 

Identiteitsvoorwaarden Identiteitsvoorwaarden 

EssentiëleEssentiële voorwaarde 

Hett naar voren brengen van de constellatie van uitspraken UT, U2 (,..., Un) 

geldtt als een poging van S om M voor L te rechtvaardigen, dat wil zeggen om 

LL van de aanvaardbaarheid van M te overtuigen. 

PropositionelePropositionele inhoudsvoorwaarde 

Dee constellatie van uitspraken U p U2 (,.., Un) wordt gevormd door beweer-

derss waarin proposities worden uitgedrukt. 

82.. Argumentatie is volgenss Van Eemeren en Grootendorst (1982:104-105) een com-
plexee taalhandeling op een hoger tekstueel niveau dan de zin omdat een afgeronde 
argumentatiee in principe uit meer dan één zin bestaat en omdat die zinnen twee 
communicatievee strekkingen hebben (elk afzonderlijk die van beweerder en samen 
diee van argumentatie) en gezamenlijk in een specifiek verband staan met een zin die 
alss meningsuiting fungeert. In een karakterisering van argumentatie als een complexe 
taalhandelingg op hoger tekstueel niveau wordt aan deze eigenschappen recht gedaan. 
Err is in de karakterisering van argumentatie geen sprake van een één op één-corre-
spondentiee tussen een elementaire taalhandeling en één afzonderlijke zin, maar van 
eenn één op één-correspondentie tussen een complexe taalhandeling en een zinsse-
quentiee die op hoger tekstueel niveau, net als een zin op zinsniveau, een functionele 
eenheidd vormt. De zinnen die de argumentatie constitueren, fungeren op zinsniveau 
alss beweerder en op hoger tekstueel niveau als argumentatie. Op hoger tekstueel 
niveauu zijn de zinnen die de argumentatie vormen door middel van een rechtvaardi-
gings-- of ontkrachtingsrelatie verbonden met de meningsuiting. 
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Correctheidsvoorwaarden Correctheidsvoorwaarden 
VoorbereidendeVoorbereidende voorwaarden 
11 S gelooft dat L de meningsuiting M niet (bij voorbaat, zonder meer, hele-

maal)) aanvaardt. 
22 S gelooft dat L de in de uitspraken Up U2 (,..., Un) uitgedrukte proposities 

zall  aanvaarden. 
33 S gelooft dat L de constellatie van uitspraken Up U2 (,..., Un) als een recht-

vaardigingg van M zal aanvaarden. 

Oprechtheidsvoorwaarden Oprechtheidsvoorwaarden 
11 S gelooft dat M aanvaardbaar is. 
22 S gelooft dat de in de uitspraken Up U2 (,..., Un) uitgedrukte proposities 

aanvaardbaarr zijn. 
33 S gelooft dat constellatie van uitspraken \JV U2 (,..., Un) een aanvaardbare 

rechtvaardigingg vormt van M. 

Dee identiteits- en correctheidsvoorwaarden constitueren gezamenlijk de defini-
tiee van de taalhandeling argumentatie. Net als bij de vraag of de vaststelling 
vann een interpretatie en de constructie van een rechtsregel beschouwd kan 
wordenn als het innemen van een standpunt, is het de vraag of en hoe een vast-
stellingg van de rechter dat er sprake is van een analogie, als het naar voren 
brengenn van de taalhandeling argumentatie kan worden gekarakteriseerd. 

Bijj  de constatering dat er sprake is van een analogie, stelt de rechter vast dat 
err tussen een geval dat niet wettelijk is geregeld en een geval dat wel wettelijk 
iss geregeld en/of tussen een of meer rechtsregels, rechtsbeginselen of prece-
dentenn overeenkomsten bestaan. Die vaststelling fungeert als argument in de 
eindbeslissingg van de rechter. Net als bij de taalhandeling waarmee een rech-
terr een interpretatie of een constructie van een rechtsnorm vaststelt, kan men 
verdedigenn dat deze vaststelling niet als een beweerder maar als een verklaar-
derr moet worden geanalyseerd. Ook hier kan men het probleem oplossen door 
aann te nemen dat de vaststelling van de analogie in twee discussies moet wor-
denn gesitueerd. In de discussie tussen partijen heeft de uiting waarin de rech-
terr een bepaalde vergelijking vaststelt een functie in de afsluitingsfase. In die 
discussiediscussie is de analyse van de uiting van de rechter als verklaarder adequaat. De 
rechterr heeft als extra-linguïstische institutie de bevoegdheid deze verklaarder 
uitt te voeren. In de discussie tussen de rechter en zijn reële of vooronderstelde 
antagonistenn brengt de rechter de uiting echter naar voren in de argumen-
tatiefasee ter rechtvaardiging van zijn eindbeslissing. In die discussie fungeert 
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dee uit ing als een argument en moet deze derhalve als een beweerder (of een 

aantall  beweerders) worden gekarakteriseerd. Net als bij de taalhandeling waar-

meee de rechter een interpretatie of een constructie van een rechtsregel formu-

leert,, zal ik de vaststelling van de rechter dat er sprake is van een analogie als 

eenn beweerder reconstrueren. De vraag of deze vaststelling als argumentat ie 

kann worden geanalyseerd, is hiermee bevestigend beantwoord. De idenri-

teitsvoorwaardenn van argumentatie gelden voor deze vaststelling zodat de cor-

rectheidsvoorwaardenn van argumentatie erop van toepassing zijn om tot een 

oordeell  over de correctheid te komen. 3 Door aan te geven welk soort taalhan-

delingg door de rechter wordt uitgevoerd bij de vaststelling van een analogie, 

hebb ik de algemene omschrijving van analogie-argumentatie uit 4.2 gepreci-

seerd. . 

4.55 Analogie-argumentatie op het interactionele niveau 

Hett uitvoeren van de taalhandeling argumentatie is niet alleen bedoeld om de 

antagonistt te doen begrijpen dat de protagonist een standpunt tracht te recht-

vaardigenn - het beoogde communicatieve effect - maar heeft ook ten doel de 

antagonistt te overtuigen van de aanvaardbaarheid van dat standpunt — het 

beoogdee interactionele effect. In de formulering van de essentiële voorwaarde voor 

83.. Zie MacCormick (1978:14-15) die - zonder de technische termen te gebruiken — 
ingaatt op de betekenis van overtredingen van de oprechtheidsvoorwaarden in juridi-
schee argumentatie: 'At all points in such a process (of justification), insincerity is an 
evidentt possibility: a skilled lawyer may be able to persuade a judge that a claim 
whichh he himself does not regard as a good one is justified in law; (...) But insince-
rityy is even more revealing than sincerity. Why is it that a lawyer who wants to win a 
casee in order to be sure of his fee rather than because he really believes in it does not 
sayy so? Why does the judge not make his reason explicit by granting Mrs. McTavish 
herr divorce just because she has a ravishingly pert retrousse nose? Because such are 
nott accepted as good reasons within the system for sustaining claims or granting 
divorces.. Whether sincerely advanced or not, only those arguments which show why 
xx ought to be done are reasons for demanding that it be done, or doing it. Those who 
workk within such a system persuade precisely by convincing the relevant audience 
thatt there are reasons of overriding weight why x ought to be done; or at least, by 
showingg that there are good ostensibly justifying reasons in addition to such other 
elementss in the case as may appeal to unstated prejudices and predispositions. Hence 
thee essential notion is that of giving (what are understood and presented as ) good 
justifyingg reasons for claims defences or decisions. The process which is worth stu-
dyingg is the process of argumentation as a process of justification'. 



92 2 HoofdstukHoofdstuk 4 

argumentatiee brengen Van Eemeren en Grootendorst deze relatie met overtui-
genn expliciet tot uitdrukking. De analyse van de taalhandeling argumentatie 
dientt niet alleen betrekking te hebben op de communicatieve aspecten van de 
argumentatiee maar ook op de interactionele aspect. De relatie tussen argumen-
terenn en overtuigen komt volgens Van Eemeren en Grootendorst (1982:151) 
tott uitdrukking in de handehngs- of argumentatieschema's die in de argumen-
tatiee worden gebruikt om een bepaald interactioneel doel te bereiken. Een argu-
mentatieschemaa is een 'more or less conventionalized way of representing the 
argumentativee relationship between the arguments and the standpoint being 
defendedd in a discourse procedure aimed at attempting to convince somebody 
whoo doubts the acceptability of the standpoint' (Van Eemeren en Grootend-
orst,, 1992). Een argumentatieschema bestaat uit een bepaald soort constellatie 
vanvan uitspraken en geeft aan op welke manier standpunten en argumenten met 
elkaarr verbonden zijn. Elk argumentatieschema kan telkens weer anders wor-
denn ingevuld. Net zoals er eindeloos veel verschillende invullingen mogelijk zijn 
vann logische redeneervormen als modus ponens, heeft een argumentatieschema 
eenn onuitputtelijk aantal substitutiemogelijkheden. All e argumentaties die in 
dee praktijk voorkomen, kunnen als specifieke invullingen van bepaalde argu-
mentatieschema'ss worden beschouwd. Afhankelijk van de relatie tussen het 
argumentt en het standpunt worden er drie typen argumentatieschema's onder-
scheiden:: argumentatie op basis van een kentekenrelat'ie, argumentatie op basis 
vann een causale relatie en argumentatie op basis van een vergelijkingsrelatie. Deze 
typologiee van argumentatieschema's is gebaseerd op de criteria voor de beoor-
delingg van argumentatie. Voor de drie verschillende typen argumentatiesche-
ma'ss gelden verschillende beoordelingscriteria. 

Vann Eemeren en Grootendorst (1982:152-154) wijzen erop dat de moge-
lijkheidd om een argumentatieschema in een bepaalde discussie-context te 
gebruikenn en de overtuigingskracht van argumentatie ten dele conventioneel 
bepaaldd is. Zij gaan ervan uit dat een argumentatieschema als conventioneel 
magg worden beschouwd als er aan drie voorwaarden is voldaan. De eerste 
voorwaardee is dat het argumentatieschema een bepaalde regelmatigheid moet 
vertegenwoordigenn in het taalgebruik van de leden van een taalgemeenschap. 
Dee tweede voorwaarde voor de conventionaliteit van een argumentatieschema 
iss dat het optreden van het schema gezien de aard van het op te lossen me-
ningsverschill  verwacht wordt door de leden van de taalgemeenschap: taalge-
bruikerss zijn erop voorbereid dat hun mede-discussianten bepaalde argumen-
tatieschema'ss zullen gebruiken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat ze soms 
opp door anderen gebruikte argumentatieschema's anticiperen. De derde voor-
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waardee voor de conventionaliteit van een argumentatieschema is dat de leden 
vann de taalgemeenschap er de voorkeur aan geven dit argumentatieschema te 
gebruikenn in gevallen waarin het een bepaald interactieprobleem oplost. Het 
antwoordd op de vraag of aan deze derde voorwaarde is voldaan, hangt af van 
hett oordeel van de taalgebruikers over de deugdelijkheid van het gebruikte 
argumentatieschema.. Bij de beoordeling van die deugdelijkheid passen de dis-
cussiantenn een intersubjectieve toetsingsprocedure toe waarbij het argumentatie-
schemaa getoetst wordt aan de volgende dialectische normen: 

(1)) Is het een toelaatbaar argumentatieschema? 
(2)) Is het argumentatieschema correct toegepast? 

Inn de eerste plaats moet bij de beoordeling van de argumentatie worden nage-
gaann of het argumentatieschema goed is gekozen. Dit betekent dat beoordeeld 
moett worden of het gekozen schema tot de argumentatieschema's behoort die 
inn een gegeven discussie-context in principe toegelaten zijn om een bepaald 
standpuntt te verdedigen. Indien het argumentatieschema toelaatbaar is, kan 
vervolgenss worden beoordeeld of het gekozen schema correct is toegepast - de 
tweedee beoordelingsnorm. Bij de beoordeling van de toepassing van het argu-
mentatieschemaa wordt nagegaan of de kritische vragen die bij het schema 
horenn op een bevredigende wijze beantwoord kunnen worden.84 Bij analogie-
argumentatiee tracht men een standpunt te verdedigen door duidelijk te maken 
datt hetgeen in het standpunt beweerd wordt, overeenkomt met iets vaststaands 
datt in het argument naar voren wordt gebracht. All e verschijningsvormen van 
analogie-argumentatiee worden beschouwd als een toepassing van het volgende 
basisschema: : 

11 Voor X geldt Y, want: 
1.11 Voor Z geldt Y, en: 
1.1'' X is vergelijkbaar met Z 

Inn basisschema van analogie-argumentatie wordt enkelvoudige argumentatie 
aangevoerdd waarin één redenering tot uitdrukking wordt gebracht. Dit schema 

84.. De speciale aard van het verband dat in een bepaald argumentatieschema wordt 
gelegd,, maakt dat er bij het evalueren van de argumentatie specifieke beoordelings-
criteriaa moeten worden aangelegd. Bij elk argumentatieschema behoren bepaalde kri-
tischee vragen die betrekking hebben op dat specifieke verband. 
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dientt als uitgangspunt bij de identificatie, de analyse en de beoordeling van 
analogie-argumentatie.. Bij de analyse van de argumentatie zal er in veel geval-
lenn aanleiding zijn tot het expliciteren van een of meer verzwegen argumen-
ten.. Daarbij wordt de redenering eerst compleet gemaakt door het logisch 
minimumm aan te vullen. Vervolgens formuleert men het pragmatisch opti-
mum,, zodat wordt tegemoetgekomen aan de pragmatische eisen die aan het 
verzwegenn argument worden gesteld. Op dit niveau speelt de vraag naar de 
logischee geldigheid van het schema geen rol meer. Door de formulering van 
hett pragmatisch optimum wordt het mogelijk de inhoud van de premissen te 
beoordelenn op grond van de kritische vragen. 

Eenn kritische beoordeling van analogie-argumentatie houdt in dat men 
nagaatt of dit argumentatieschema in een gegeven context toelaatbaar is en of 
hett schema correct is toegepast. Bij de beoordeling van die correcte toepassing 
staann de volgende kritische vragen centraal: 

(2a)) geldt Y wel voor Z? 
(2b)) is X vergelijkbaar met Z? 
(2c)) is X ook niet onvergelijkbaar met Z? 
(2d)) kan X niet beter met iets anders worden vergeleken? 

Vraagg 2a heeft betrekking op de propositionele inhoud van argument 1.1. De 
vragenn 2b, 2c en 2d hebben betrekking op de propositionele inhoud van argu-
mentt 1.1' en op de rechtvaardigingspotentie argument 1.1. Bij analogie-argu-
mentatiee staat de vraag centraal of de zaken die met elkaar worden vergeleken 
ookk werkelijk vergelijkbaar zijn. Welke criteria men moet hanteren bij het 
beantwoordenn van die vraag is in hoge mate contextueel bepaald. Meer alge-
meenn geldt dat de vraag of een argumentatieschema toelaatbaar is en onder 
welkee voorwaarden het schema correct is toegepast, onvoldoende onderzocht 
is.. Van Eemeren en Grootendorst (1982:154) stellen dan ook vast: 

Off  het perlocutionaire effect dat de luisteraar overtuigd is van de (onaan-
vaardbaarheidd van de meningsuiting waarop de argumentatie betrekking heeft 
inderdaadd optreedt, hangt onder meer af van zijn oordeel over de deugdelijk-
heidheid van het argumentatieschema dat in de argumentatie gebruikt wordt. Een 
belangrijkk probleem hierbij is dat nog niet duidelijk is welke argumentatie-
schema'ss door taalgebruikers als deugdelijk worden beschouwd of (vanuit een 
normatievee invalshoek bezien) als deugdelijk zouden moeten worden 
beschouwd. . 
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MacCormickk (1978:12-13) heeft bij zijn onderzoek naar deugdelijksnormen 

voorr juridische argumentatie gewezen op vergelijkbare problemen: 

(...)) that reasoning in the sense at least of public argumentations is itself an 

activityy conducted within more or less vague or clear, implicit or explicit, nor-

mativee canons. We distinguish between good and bad, more sound and less 

sound,, relevant and irrelevant, acceptable or unacceptable arguments in rela-

tionn to philosophical, economic, sociological, or, above all, legal disputation 

overr given foci of dispute. That is possible only given some criteria (as often 

ass not both vague and inexplicit criteria) of goodness or badness, more or less 

soundness,, relevance, acceptability and so forth. (...) Any study of legal rea-

soningg is therefore an attempt to expiscate and explain the criteria as to what 

constitutess a good or a bad, an acceptable or an unacceptable type of argu-

mentt in law. 5 

Hett zijn precies deze door Van Eemeren en Grootendorst en door MacCormick 

gesignaleerdee problemen die ik in deze studie met betrekking tot het gebruik 

vann juridische analogie-argumentatie probeer op te lossen. Op de criteria voor 

dee keuze van analogie-argumentatie ga ik in de volgende hoofdstukken nader 

in.. Bij de beoordeling van de correcte toepassing van analogie-argumentatie 

speeltt de aanvaardbaarheid van de vergelijking een centrale rol. De vraag 'is X 

vergelijkbaarr met Z' is algemeen geformuleerd en kan naar mijn mening gepre-

ciseerdd worden. In het navolgende geef ik aan op welke wijze dat kan. 

DeDe analyse van de vergelijkingsrelatie 

Kennisnamee van de literatuur leert dat er bij het karakteriseren van het begrip 

'vergelijkbaarheid'' een veelheid van perspectieven kan worden onderscheiden. 

85.. MacCormick (1978:11-12) gaat ervan uit dat er in zekere mate overeenstemming 
bestaatt over normen voor de deugdelijkheid van juridische argumentatie : 'Even if 
theree were no sociological evidence (as in fact there is), that in some degree common 
normativee expectations are held by bench and bar as to what constitutes a relevant 
andd acceptable argument at law upon a given point, the facts already mentioned 
wouldd lead one to infer that there are shared norms among judges and as between 
judgess and counsel which determine what types of argument do and ought to carry 
weightt in contested matters of litigation (...) my attempt will be to bring out what 
seemm to me to be more invariant elements in legal argumentation (in relation to which 
II  shall indicate grounds for thinking that they are and ought to be invariant)'. 



96 6 HoofdstukHoofdstuk 4 

Uitgaandee van die perspectieven worden vervolgens uiteenlopende omschrij-
vingenn gegeven van het begrip vergelijkbaarheid in de context van redene-
renn en argumenteren, zoals partiële identiteit, structuurgelijkheid, vergelijk-
baarheidd van structuur, voorbeeldrelaties en parallellie. Crawshay-Williams 
(1957:74)) begint zijn analyse van het begrip vergelijkbaarheid met de volgende 
observaties: : 

Considerr the sequence: totally different, different, similar, same, exactly the 
same,, identical. The fact that all these expressions are in common use demon-
stratess two things. First, the relation between any two of them cannot be accu-
ratelyy pinpointed by a simple definition. 'Same', for example, is often thought 
off  as nearly synonymous with 'identical'; but, as the existence of'exactly the 
same'' reminds us, it is sometimes so used as to mean something much nearer 
too 'similar'. Secondly, although most of these expressions are somewhat vague, 
theree is nevertheless a significant gradation of meaning between each of them. 
Ourr present contextual analysis suggests, I think, a convenient way of explain-
ingg how we use these gradations in practice. 

Omm het begrip 'vergelijkbaar' ('similar') te verhelderen, analyseert Crawshay-
Williamss de relatie van dit begrip tot het begrip 'hetzelfde' ('same'), als het 
bewustt wordt gecontrasteerd, zoals in 'De geluidskwaliteit van een electrisch 
orgell  is niet hetzelfde als maar vergelijkbaar met die van een "reed-orgel"'. De 
uitspraakk 'X is vergelijkbaar met Z' is niet in strijd ('consistent') met de uit-
spraakk 'X is niet hetzelfde als Z', en dus even 'consistent' met de uitspraak 'X 
iss verschillend van Z'. 

Dee traditionele manier om dit probleem op te lossen, is te zeggen dat X in 
bepaaldebepaalde opzichten hetzelfde is als Z en in andere opzichten verschillend. Maar 
ditt is geen bevredigende oplossing en kan daarnaast niet verklaren waarom we 
zeggenn 'X is vergelijkbaar met Z' en niet 'X is verschillend van Z'. Om dat te 
verklaren,, moet duidelijk zijn dat de opzichten waarin X hetzelfde is als Z op 
dee een of andere manier belangrijker zijn dan de opzichten waarin ze verschil-
len.866 En, zo betoogt Crawshay-Williams, dat kunnen we alleen duidelijk 
makenn als we zeggen voor welk doel ze. belangrijk zijn. We kunnen de uitspraak 
'XX is vergelijkbaar met Z' alleen verklaren en rechtvaardigen door te laten zien 
datt X hetzelfde is (of hetzelfde behandeld moet worden) als Z in het licht van 

86.. Zie ook Schellens (1985:203). 
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bepaaldee doeleinden die relevant zijn voor de algemene ('broad') context, ter-

wij ll  X verschillend is (of verschillend behandeld moet worden) voor andere 

doeleindenn die ook relevant zijn, maar in deze context minder belangrijk.87 

Duss binnen de algemene context van het woord 'orgel' zijn er veel belangrijke 

doeleindenn waarvoor een elektronisch orgel gesubstitueerd kan worden voor 

eenn 'reed' orgel, maar voor andere doeleinden is dat niet mogelijk. Het feit dat 

err een mogelijke ('admissible') context is waarin X van Z verschilt, verklaart 

waaromm er een verschil is tussen de uitspraak 'X is vergelijkbaar met Z' en 'X 

iss hetzelfde als Z '. 

Ui tt het voorgaande kunnen we concluderen dat vergelijkbaarheid in de con-

textt van argumentatie opgevat moet worden als een functioneel begrip: iets is 

niett zomaar - los van enige context — vergelijkbaar met iets anders, maar altijd 

opp grond van een bepaald criterium. Het doel van de vergelijkingsargumenta-

tiee bepaalt op grond van welk criterium al dan niet kan worden gesproken van 

relevanterelevante vergelijkbaarheid. De kritische vragen 2b, 2c en 2d zal ik steeds 

opvattenn als vragen over relevante vergelijkbaarheid. Van relevante vergelijk-

baarheidd is sprake als twee zaken vergelijkbaar zijn onder een geaccepteerd ver-

gelijkingscriterium.. Di t impliceert dat vraag 2b, 'Is X vergelijkbaar met Z ', 

opgesplitstt kan worden in twee vragen: 

Iss voor het doel van de vergelijking het juiste vergelijkingscriterium gekozen? 

Zij nn de twee zaken op grond van dat criterium vergelijkbaar? 

87.. Bij zijn analyse van het begrip vergelijkbaarheid maakt Crawshay-Williams een 
onderscheidd tussen een normatieve en een descriptieve context: gegeven een bepaald 
doell  zijn X en Z hetzelfde of moeten ze hetzelfde behandeld worden. Schellens 
(1985:1977 e.v.) komt tot een soortgelijk onderscheid: hij gaat ervan uit dat argu-
mentatiee op basis van analogie een descriptieve dan wel een prescriptieve pretentie 
kann hebben. Bij argumentatie op basis van analogie met een descriptieve pretentie 
wordtt op grond van een regelmaat uit de waarheid of waarschijnlijkheid van het ene 
gevall  tot de waarheid of waarschijnlijkheid van het andere geval geconcludeerd. Bij 
argumentatiee op basis van analogie met een prescriptieve pretentie wordt op grond 
vann een regel verdedigd dat in vergelijkbare gevallen eenzelfde oordeel of actie op zijn 
plaatss is. 

88.. Vergelijk Waismann (1977) voor een soortgelijke contextuele analyse van het begrip 
'identiteit':: 'The meaning of'the same' is sometimes unclear, blurred, in the sense that 
wee do not quite know whether or not to use the word. Is a church that has been resto-
redd after being half destroyed by fire still the same church? Is a wave that runs across 
thee beach and overturns still the same wave? Am I still the same person as when I was 
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Alleenn indien beide vragen positief beantwoord kunnen worden, is er sprake 

vann relevante vergelijkbaarheid. Relevante vergelijkbaarheid vat ik op als een 

absoluutabsoluut begrip: twee zaken zijn onder een geaccepteerd vergelijkingscriterium 

well  of niet vergelijkbaar met elkaar. De kritische vraag 2d, 'Kan X niet beter 

mett iets anders worden vergeleken?', is dan ook een speciale formulering van 

dee vraag naar de juiste keuze van het vergelijkingscriterium: men kan natuur-

lij kk verdedigen dat een zaak voor een bepaald doel met het één en niet met het 

anderr moet worden vergeleken. Het onderscheid tussen de twee verschillende 

vragenn die bij 2b worden gesteld, kan worden gedemonstreerd aan de hand 

vann de uitspraak van het Kantongerecht Enschede 3 oktober 1991 {Praktijk-

gidsgids 1992 Nr. 3641). De rechtsvraag die in deze casus moest worden beant-

woordd is of een arbeidsovereenkomst tussen samenwonenden nietig is — een 

vraagg die niet op grond van een expliciete wettelijke bepaling kon worden 

beantwoord.. De kantonrechter komt op grond van analogie-argumentatie tot 

hett volgende oordeel: 

Dee Wet verklaart een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten nietig. Niet valt 

inn te zien, waarom zulks ook niet dient te gelden in een geval dat sprake is van 

samenlevingg als ware men gehuwd. Immers de reden van de nietigheid moet 

wordenn gezocht in de onwenselijkheid van een gezagsverhouding die niet valt 

tee verenigen met de gelijkberechtiging in een samenlevingsverband. 

Hett s tandpunt van de kantonrechter is dat arbeidsovereenkomsten tussen 

samenwonendenn nietig zijn, omdat arbeidsovereenkomsten tussen gehuwden 

nietigg zijn en samenwonenden en gehuwden op relevante punten vergelijkbaar 

zijn.. Wat bepaalt hier de relevantie van de overeenkomst? De kantonrechter 

vermeldtt dit expliciet door een beroep te doen op het doel van de bepaling die 

arbeidsovereenkomstenn tussen echtgenoten nietig verklaart: de gezagsverhou-

dingg binnen een arbeidsrelatie is niet te verenigen met de gelijkberechtiging in 

eenn samenlevingsverband. De annotator heeft kritiek op deze argumentatie 

vann de kantonrechter: 

aa boy? The only right answer to this is: Say what you will . The question 'Is this object 
stilll  the same' can be understood in either of two senses: (1) in the sense of the 
questionn whether we still want to speak here of the same object, i.e., what is to be 
regardedasregardedas the criterion of identity, and (2) whether this is really the same object, i.e., 
whetherwhether the criterion of identity is satisfied'. 
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Menn kan zich afvragen of het wel waar is, dat art. I637i BW (nietigheid van 

eenn arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten) bij analogie mag worden toege-

pastt op concubinaat. De kantonrechter beantwoordt deze vraag bevestigend, 

omdatt de reden van de nietigheid volgens hem moet worden gezocht in de 

onwenselijkheidd van een gezagsverhouding die niet valt te verenigen met de 

gelijkberechtigingg in een samenlevingsverband. Daargelaten of dat zo alge-

meenn kan worden volgehouden — kloosters en kazernes zijn ook samenle-

vingsverbandenn - de reden voor de bepaling van art. 1637i is niet de gedachte 

vann gelijkheid in het huwelijk. Weliswaar sprak de Memorie van Toelichting 

bijj  het artikel van 'de gelijkheid, welke in het huwelijk aanwezig behoort te 

zijn',, maar de Tweede Kamer liet niet na de minister te noodzaken, daar in de 

Memoriee van Antwoord aardig wat van terug te nemen. (...) Onweersproken 

bleeff  het andere in de Memorie van Toelichting aangevoerde argument, name-

lijk ,, dat arbeidsovereenkomsten tussen echtgenoten zouden kunnen leiden tot 

ontduikingg van de toenmalige artikelen 1503 en 1715 BW, dus een motive-

ringg met het oog op erfrechtelijke consequenties. Daar concubinaat als zoda-

nigg generlei erfrechtelijke betekenis heeft, kan daaraan geen grond voor ana-

logischelogische toepassing [curs. H.K.] van de bepaling worden ontleend. 

Dezee kritische reactie laat zien dat bij het beantwoorden van de vraag of een 

analogie-argumentatiee geslaagd is, de keuze van het vergelijkingscriterium cen-

traall  kan staan. De principiële kritiek van de annotator richt zich op die keuze: 

dee reden waarom arbeidsovereenkomsten tussen gehuwden nietig zijn, moet 

niett gezocht worden in de spanning tussen gezagsverhouding en samenleving, 

maarr in de erfrechtelijke consequenties die zo'n samenloop met zich mee zou 

kunnenn brengen. En gegeven dat criterium zijn samenwonenden en gehuw-

denn onvergelijkbaar. 

DeDe beoordeling van juridische analogie-argumentatie 

Inn hoofdstuk 3 is duidelijk gemaakt, dat men zich in de l i teratuur over de 

beoordelingg van juridische analogie-argumentatie vooral concentreert op de 

materiëlee vraag naar de aanvaardbaarheid van de premissen die in de redene-

ringg gebruikt worden en de formele vraag naar de logische geldigheid van de 

afleidingg in de analogieredenering. De analyse is daarmee exclusief gericht op 

dee vraag of de analogie-argumentatie op een juiste wijze is toegepast. Hierbij 

blijf tt een voorafgaande procedurele beoordelingsnorm buiten beschouwing: de 

vraagg of de analogie-argumentatie door de rechter gebruikt mag worden om 
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eenn bepaald interpretatieprobleem op te lossen. 9 Alexy, Aarnio en vooral Pec-

zenikk formuleren wel enkele van deze procedurele normen, maar geven geen 

systematischh overzicht dat is ingebed in een procedure voor de beoordeling van 

analogie-argumentat ie.900 De keuze voor een pragma-dialectische benadering 

brengtt met zich mee dat bij de beoordeling van analogie-argumentatie in eer-

stee instantie de vraag aan de orde komt of het argumentatieschema een toe-

laatbaarr argumentatieschema is. Pas als die vraag bevestigend beantwoord kan 

worden,, komt de correcte toepassing aan de orde. Met deze normen als uit-

gangspuntt is het mogelijk om de analogie-argumentatie in rechterlijke uit-

sprakenn systematischer en vollediger te beoordelen. Systematischer omdat er 

eenn duideli jke afhankelijkheidsrelatie is tussen de bovengenoemde beoorde-

lingsnormen.. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een interpretatieprobleem 

datt de rechter niet mag oplossen met behulp van analogie-argumentatie, dan 

behoeftt de vraag of er sprake is van een mogelijke vergelijkbaarheid tussen de 

bestaandee en geconstrueerde rechtsregel helemaal niet aan de orde te komen. 

Dee reconstructie is vollediger omdat deze niet alleen gericht is op de vraag naar 

dee formele geldigheid van de redenering en de inhoudelijke aanvaardbaarheid 

vann de premissen, maar ook op de normen die bepalen of analogie-argumen-

tatiee juist is gekozen en correct is toegepast. Daarmee kan de analyse en beoor-

delingg van analogie-argumentatie systematisch verbonden worden met de in 

hoofdstukk 2 genoemde normen van de tweede orde die het gedrag van de rech-

terr normeren. Het zijn deze normen in een rechtssysteem die bepalen of bij de 

oplossingg van een bepaald interpretatieprobleem gebruik van analogie-argu-

mentat iee gemaakt moet, mag of kan worden en of de analogie-argumentatie 

opp een correcte wijze is toegepast.91 Di t brengt met zich mee dat aandacht 

besteedd kan worden aan de relatie tussen analogie-argumentatie en de ver-

89.. Zie Wróblewski (1974) voor het verschil tussen gewone afleidingsregels en systema-
tischee juridische afleidingsregels, zoals de analogieredenering. Wróblewski gaat ervan 
uitt dat het gebruik van gewone afleidingsregels niet gebonden is aan juridische nor-
menn en het gebruik van systematische juridische afleidingsregels wel. 

90.. Ook in de meer praktisch georiënteerde literatuur over juridische argumentatie is er 
niett veel aandacht voor dit procedurele aspect. Henket en Van den Hoven (1990) bij-
voorbeeld,, geven aan dat het bij de vraag of een regel analoog mag worden toepast 
omm de volgende twee kwesties gaat: wat is de strekking van de regel? en waarin ver-
schiltt het niet-geregelde geval van het wel geregelde geval en waarin komen ze over-
een?? Zij merken daarbij wel op dat het 'vinden' van de strekking van de regel een 
kwestiee van interpretatie is, maar precieze aanwijzingen over de overwegingen die 
daarbijj  een rol kunnen spelen, geven ze niet. 

91.. Het gaat hierbij om discussieregels die het gedrag van de rechter in juridische discus-
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schillendee onderdelen van het proces van rechterlijke besluitvorming. Een pre-
ciezee karakterisering van deze relatie maakt het mogelijk om op een theoretisch 
verantwoordee manier onderscheid te maken tussen verschillende soorten inter-
pretatievee standpunten die door analogie-argumentatie kunnen worden onder-
steund.. In de tweede plaats betekent de karakterisering van analogie-argu-
mentatiee als argumentatieschema in een kritische discussie dat argumentatie 
kann worden gerelateerd aan de verschillende partijen in de discussie. Voor de 
analysee van analogie-argumentatie brengt dit met zich mee dat de structurele 
complexiteitt van de argumentatie kan worden beschouwd als een reflectie van 
dee dialogische interactie tussen de rechter en zijn reële of vooronderstelde anta-
gonisten.. Daarnaast kan worden aangegeven hoe analogie-argumentatie zich 
verhoudtt tot a contrario-argumentatie. 

Hiermeee is de algemene omschrijving die in de paragraaf 1 van analogie-
argumentatiee is gegeven gepreciseerd voor wat betreft de omschrijving van ana-
logie-argumentatiee als argumentatieschema in een kritische discussie. Een 
argumentatieschemaa bestaat uit een bepaald soort constellatie van uitspraken en 
geeftt aan op welke manier standpunten en argumenten met elkaar verbonden 
zijn.. Bij een analogie heb ik als voorlopige omschrijving gehanteerd een ver-
gelijkingg tussen een geval dat niet wettelijk is geregeld en een geval dat wel 
wettelijkk is geregeld, tussen een of meer rechtsregels, of rechtsbeginselen of pre-
cedenten.. Die vergelijking fungeert als argument in de eindbeslissing van de 
rechter.. Aangegeven is dat het interactionele doel dat met het naar voren bren-
genn van analogie-argumentatie wordt nagestreefd, bereikt kan worden indien 
hett argumentatieschema een toelaatbaar schema is dat op een correcte manier 
iss toegepast. De toelaatbaarheid is afhankelijk van secundaire normen die gel-
denn voor de interpretatiemogelijkheden van de rechter. De correcte toepassing 
iss afhankelijk van de normen die ten grondslag liggen aan de kritische vragen. 

siess normeren. In juridische discussies is het de rol van de rechter om rechtsregels toe 
tee passen op bepaalde feiten. Hierbij gaat de rechter uit van het recht als systeem van 
normenn van de eerste orde en normen van de tweede orde. Normen van de eerste 
ordee - verplichtende, veroorlovende en bevoegdheidverlenende normen - normeren 
hett gedrag van burgers. Normen van de tweede orde — beoordelingsnormen - nor-
merenn het handelen van juridische 'officials'. Beoordelingsnormen normeren het bin-
dendee oordeel inzake de vraag of regels van de eerste orde in acht zijn genomen en de 
gevolgenn van dat oordeel. Deze indeling van rechtsnormen is ontleend aan Brouwer 
(1990:11).. Volgens Brouwer is het kenmerkend voor beoordelingsnormen dat ze een 
verwijzingg bevatten naar andere normen (normen van de eerste orde), hij wijst er op 
datt de betrekkingen tussen beoordelingsnormen en 'onderliggende' normen vaak 
gereconstrueerdd moeten worden (1990:21). 
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4.66 Aanwijzingen voor  de reconstructie 

Dee pragma-dialectiek is niet alleen gericht op het geven van een beschrijving 
vann de communicatieve en interactionele aspecten van argumentatie, maar ook 
opp het oplossen van de problemen die zich voordoen bij de identificatie, de 
interpretatiee en de analyse van argumentatie. 

Hett uitgangspunt bij de analyse is het ideaalmodel van een kritische dis-
cussie.cussie. Bij de analyse vervult het ideaalmodel een heuristische functie: het vormt 
eenn hulpmiddel om alle elementen bij de analyse te betrekken die relevant zijn 
voorr het beantwoorden van de vraag of een verschil van mening op een rede-
lijk ee wijze wordt opgelost. Aan de hand van het ideaalmodel wordt een recon-
structiee van het betoog gemaakt. De analyse van het betoog resulteert in een 
analytischh overzicht waarin wordt aangegeven op welke verschillen van mening 
hett betoog betrekking heeft, hoe de rolverdeling tussen de discussianten is, uit 
welkee argumenten de argumentatie is opgebouwd en hoe de argumentatie-
structuurr in elkaar zit. Ook argumentatieschema's kunnen als een heuristisch 
hulpmiddell  worden beschouwd bij de identificatie, de interpretatie en de ana-
lysee van argumentatie. Kennis van het abstracte argumentatieschema waarvan 
eenn argumentatie een invulling is, vormt een hulpmiddel bij identificatie van 
argumentatie.922 Bij de reconstructie van de argumentatie kan vervolgens wor-
denn nagegaan welke elementen uit de argumentatie niet relevant zijn en in de 
reconstructiee weggelaten kunnen worden, welke onderdelen die van belang 
zijnn impliciet zijn gebleven en in de reconstructie aangevuld moeten worden, 
welkee onderdelen in een andere volgorde voorkomen en in de reconstructie 
verplaatstt moeten worden en hoe de onderdelen benoemd moeten worden in 
termenn van het model of het argumentatieschema. 

Inn de volgende hoofdstukken zullen deze identificatie- interpretatie- en ana-
lyseproblemenn bij de verschillende toepassingen van analogie-argumentatie 
wordenn behandeld. Bij de identificatieproblematiek gaat het om de vraag door 
wiee en met welk doel analogie-argumentatie wordt gebruikt. Bij de interpre-
tatieproblematiektatieproblematiek gaat het om de vraag uit welke uitspraken de analogie-argu-
mentatiee bestaat en wat hun juridische inhoud is. Daarbij moet tevens vastge-
steldd worden welke elementen verzwegen zijn en geëxpliciteerd moeten 
worden.. Vervolgens gaat het bij de analyseproblematiek om de vraag hoe de 
structuurr van de (complexe) analogie-argumentatie kan worden geanalyseerd. 

92.. Zie Schellens (1985:240 e.v.). 
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Hett  analyseren en beoordelen van eerste 

enn tweede-orde-argumentatie 

5.11 Inleiding 

Inn het vorige hoofdstuk heb ik aangegeven hoe analogie-argumentatie in een 
pragma-dialectischh perspectief kan worden gekarakteriseerd en welke algemene 
richtlijnenn kunnen worden geformuleerd voor de analyse en beoordeling van 
dezee argumentatie. Om een specifieke karakterisering te geven van de analo-
gie-argumentatiee als vorm van tweede-orde-argumentatie (zie hoofdstuk 2) in 
dee rechtvaardiging van een rechterlijke beslissing is het noodzakelijk om een 
antwoordd te geven op de volgende twee vragen: 

(1)(1) Wat is de structuur van eerste en tweede-orde-argumentatie? 
(2)(2) Welke normen gelden voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van 

dezedeze argumentatie? 

Inn 5.2 geef ik aan hoe eerste-orde-argumentatie kan worden gereconstrueerd 
enn welke criteria voor de beoordeling van deze argumentatie gelden. Daarbij 
laatt ik zien welke reconstructieproblemen moeten worden opgelost om een 
beoordelingg van alle relevante aspecten mogelijk te maken. In 5.3 doe ik het-
zelfdee voor tweede-orde-argumentatie. 

5.22 Het analyseren en beoordelen van eerste-orde-argumentatie 

AnalyseAnalyse en beoordeling op het logische niveau 

Bijj  eerste-orde-argumentatie wordt een beslissing gerechtvaardigd op basis van 
dee feiten van het concrete geval en de toepasselijke rechtsregel. Deze argu-
mentatiee kan in pragma-dialectische termen gekarakteriseerd worden als 
hoofdargumentatiehoofdargumentatie voor het standpunt dat in de rechterlijke eindbeslissing 
wordtt verdedigd. In de eenvoudigste vorm is deze hoofdargumentatie een 
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enkelvoudigee argumentat ie die, wanneer hij volledig expliciet is, bestaat uit 

tweee en niet meer dan twee argumenten. De basisstructuur van de rechterlijke 

uitspraakk kan als volgt in schema weergegeven worden: 

11 Eindbeslissing 
A A 

1.11 & 1.1' 

Kwalificatiee Toepasselijke 

vann de feiten rechtsregel 

DeDe basisstructuur van een rechterlijke uitspraak: eerste-orde-argumentatie 

Inn deze enkelvoudige argumentatie is argument 1.1' een rechtsregel, in argu-

mentt 1.1 wordt een feitencomplex ƒ gekwalificeerd als F uit de rechtsregel en 

dee conclusie is de eindbeslissing van de rechter die wordt afgeleid uit de twee 

premissen.. De vraag is nu welke normen gelden voor de aanvaardbaarheid van 

eerste-orde-argumentat ie.. In de pragma-dialectiek wordt een onderscheid 

gemaaktt tussen een beoordeling op het logische niveau en op het pragmatische 

niveau.. Op het logische niveau geldt de volgende discussieregel (de geldig-

heidsregel,heidsregel, Van Eemeren en Grootendors 2000:194) 

DeDe redeneringen die in de argumentatie tot uitdrukking worden gebracht, moeten 

geldiggeldig zijn of door explicitering van één of meer verzwegen argumenten geldig 

gemaaktgemaakt kunnen worden. 

Eenn verschil van mening kan alleen worden opgelost als de antagonist en de 

protagonistt het erover eens zijn dat het verdedigde standpunt logisch uit de 

argumentatiee volgt. Of dit zo is, kan pas worden nagegaan als de redeneringen 

diee in het betoog worden uitgedrukt volledig expliciet zijn. Als ze dat niet zijn, 

moetenn de verzwegen argumenten worden geëxpliciteerd waardoor de incom-

pletee redeneringen geldig gemaakt worden. Deze discussieregel kan voor de 

beoordel ingg van de aanvaardbaarheid van eerste-orde-argumentatie in rech-

terlijkee beslissingen als volgt worden gespecificeerd: 

DeDe redeneringen die in de hoofdargumentatie voor de eindbeslissing tot uitdruk-

kingking worden gebracht, moeten geldig zijn of door explicitering van één of meer ver-

zwegenzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden. 
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Dee vraag is nu op welke wijze men op grond van een rechtsregel en een kwa-

lificati ee van de feiten tot een complete redenering komt. Om deze vraag te 

beantwoorden,, moeten wij uitgaan van de structuur van de rechtsregel. Een 

rechtsregell  kan worden beschouwd als een voorwaardelijke norm die bestaat uit 

eenn condit ionele verbinding van een omschrijving van een bepaald soort 

rechtsfeitt (de toepassingsvoorwaarde of normcondit ie) en een omschrijving 

vann een bepaald soort rechtsgevolg.93 De structuur van een rechtsregel is: 

IndienIndien A dan B, waarbij in het antecedens A de rechtsfeiten zijn omschreven 

enn in het consequens B de rechtsgevolgen. Deze structuur is bijvoorbeeld te 

herkennenn in de volgende rechtsregel: 

'Indienn een lastgeving met twee of meer personen is aangegaan, is ieder van 

henn bevoegd zelfstandig te handelen'. (7:415 BW) 

Bijj  een volledig geëxpliciteerde voorwaardelijke norm kunnen de volgende 

bestanddelenn onderscheiden worden:94 

11 de omschrijving van een normsubject die aangeeft wiens handelen wordt 

genormeerd; ; 

22 een normobject of handelingsomschrijving die aangeeft tot welk type de 

handelingenn behoren die de rechtsregel normeert; 

33 een deontische modaliteit die aangeeft op welke wijze de normering plaats-

vindt;; dit bestanddeel bepaalt of de in de norm omschreven handelingen 

verboden,, geboden of geoorloofd zijn; 

44 aanduidingen van tijd en plaats; 

55 de rechtsfeitomschrijving, dat wil zeggen een aanduiding van de norm-

conditiess of toepasselijkheidsvoorwaarden die aangeven onder welke voor-

waardenn de bestanddelen 1 tot en met 4 van toepassing zijn; 

66 een conditionele verbinding of volzinsconnectief; deze verbindt de toepas-

singsvoorwaardenn met de bestanddelen 1 tot en met 4. 

93.. Ik beperk me hierbij tot zelfstandige rechtsnormen. Zelfstandige rechtsnormen strek-
kenn ertoe handelingen van mensen en hun organisatorische verbanden te normeren. 
Onzelfstandigee rechtsnormen - zoals statusverleningen, ficties, wettelijke definities, 
verwijzingsregelss en instellingsregels - normeren geen menselijk handelen. Zie o.a. 
Juee (1981:108). Hoewel het niet uitgesloten is dat onzelfstandige rechtsnormen ana-
logischh geïnterpreteerd of analogisch toegepast worden, zullen ze in deze studie bui-
tenn beschouwing blijven. 

94.. Zie o.a. Brouwer (1990), Jue (1982) en Ruiter (1987). Zie Ruiter (1987) en Von 
Wrightt (1963) voor het verschil tussen categorische en hypothetische normen. 
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D ee vier eerste bestanddelen — normobject, normsubject, deontische modali-

teitt en aanduiding van tij d en plaats - vormen samen de rechtsgevolgbepaling. 

D ee rechtsgevolgbepaling vormt samen met de laatste twee bestanddelen -

normcondi t iee en condit ionele verbinding — de grondstructuur van de condi-

tioneletionele rechtsnormzin. Deze grondstructuur ziet er als volgt uit: 

'indien'indien ... (rechtsfeitomschrijving (RF)), dan ...(rechtsgevolgbepaling RG: 

normsubjectt (1), normobject (2), deontische modaliteit (3), aanduiding van 

tij dd en plaats (4))'. 

ModelModel conditionele rechtsnormzin 

Bijj  het beoordelen van eerste-orde-argumentatie vervult dit model van de vol-

ledigee rechtsnormzin in eerste instantie een heuristische functie doordat het als 

hulpmiddell  kan dienen bij de identificatie en de reconstructie van de argu-

mentatie.. Het identificeren en reconstrueren is relatief gemakkelijk als de con-

dit ionelee rechtsnormzin volledig expliciet is en aangeduid wordt met indica-

torenn zoals indien...dan, ah...dan, wanneer, voorzover, mits, ingeval oï teneinde. 

Wanneerr de structuur gedeeltelijk of geheel impliciet is, kan het model van de 

conditionelee rechtsnormzin als uitgangspunt dienen bij de identificatie en de 

reconstructiee en kunnen verschillende elementen aan de hand van het model 

wordenn gexpliciteerd.95 Naast een heuristische functie vervult het model een 

kritischekritische functie bij het toetsen van de logische geldigheid van de redenering. 

Dezee toetsing kan alleen plaatsvinden als duidelijk is wat de aard'is van de con-

ditionelee verbinding tussen rechtsfeitomschrijving en rechtsgevolgbepaling. In 

dee eerste plaats zijn er rechtsnormzinnen waarbij in de rechtsfeitomschrijving 

eenn voldoende voorwaarde voor het intreden van het rechtsgevolg geformuleerd 

wordt.. In de tweede plaats zijn er rechtsnormzinnen waarbij in de rechtsfei-

tomschrijvingg een noodzakelijke voorwaarde voor het intreden van het rechts-

gevolgg geformuleerd wordt. In de derde plaats zijn er rechtsnormzinnen waar-

bijj  in de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor 

hett intreden van het rechtsgevolg geformuleerd wordt. 

95.. Vergelijk Van der Tol (1996), die ingaat op de problemen bij de identificatie en 
reconstructiee van rechtsnormzinnen. Kennis van de volledig expliciete rechtsnorm-
zinn is een noodzakelijke voorwaarde voor een geslaagde reconstructie van analogie-
argumentatie.. De reconstructie van de volledige conditionele rechtsnormzin maakt 
hett mogelijk precies na te gaan op welk bestanddeel of op welke bestanddelen van de 
rechtsregell  de analogie betrekking heeft. Zie hoofdstuk 6. 
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Rechtsnormzinnenn waarbij in de rechtsfeitomschrijving een voldoende voor-
waardee voor het intreden van het rechtsgevolg geformuleerd wordt, hebben de 
logischee structuur van een implicatie. Deze rechtsnormzinnen kunnen gepa-
rafraseerdd worden als: 'steeds indien het zo is dat ..., dan ..'... In de eerste vol-
zinn van art. 1 Grondwet wordt bijvoorbeeld een rechtsregel uitgedrukt waarin 
eenn voldoende voorwaarde voor het rechtsgevolg wordt uitgedrukt: 'Allen die 
zichh in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld'.9 

Dezee rechtsnormzin kan als volgt gereconstrueerd worden als een conditionele 
verbindingg waarin de implicatie tot uitdrukking komt 'Steeds indien het zo is 
datt iemand zich in Nederland bevindt, dan moet de Nederlandse overheid 
hemm behandelen zoals zij anderen met gelijke eigenschappen behandelt'. Bij 
toepassingg van rechtsnormzinnen waarin een voldoende voorwaarde wordt 
uitgedrukt,, geldt dat bij vervulling van het omschreven rechtsfeit het rechts-
gevolgg afgeleid kan worden op grond van de (gegeneraliseerde) modus ponens-
regell  en dat bij niet-vervulling van het omschreven rechtsfeit in het algemeen 
niett afgeleid kan worden dat het tegengestelde rechtsgevolg intreedt. 

Rechtsnormzinnenn waarbij in de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke 
voorwaardee voor het intreden van het rechtsgevolg geformuleerd wordt, heb-
benn de logische structuur van een 'omgekeerde' implicatie. Deze rechtsnorm-
zinnenn kunnen als volgt weergegeven worden: 'alleen indien het ten minste zo 
iss dat ..., dan ...'. Ruiter (1987:163) geeft het volgende voorbeeld van een 
rechtsnormzinn waarin een noodzakelijke voorwaarde voor het rechtsgevolg 
wordtt uitgedrukt: 'Uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag' (art. 
22 lid 3 Grondwet 1983). Deze rechtsnormzin kan als volgt gereconstrueerd 
wordenn als een conditionele verbinding waarin de 'omgekeerde' implicatie tot 
uitdrukkingg komt: 'Alleen indien het ten minste zo is dat er ter zake een ver-
dragg geldt, mag de Nederlandse overheid een persoon uitleveren'. Bij toepas-
singg van rechtsnormzinnen waarin een noodzakelijke voorwaarde wordt uit-
gedrukt,, geldt dat bij vervulling van het omschreven rechtsfeit het rechtsgevolg 
niett afgeleid kan worden op grond van de (gegeneraliseerde) modus ponens-
regell  en dat bij niet-vervulling van het omschreven rechtsfeit afgeleid kan wor-
denn dat tegengestelde rechtsgevolg intreedt. 

Rechtsnormzinnenn waarbij in de rechtsfeitomschrijving een noodzakelijke 
enen voldoende voorwaarde voor het intreden van het rechtsgevolg geformuleerd 

96.. De hierna volgende voorbeeldzinnen en de logische analyses zijn ontleend aan Rui-
terr (1987:160 e.v.). 
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wordt,, hebben de logische structuur van een equivalentie. Deze rechtsnorm-
zinnenn kunnen als volgt weergegeven worden: 'steeds en alleen indien het zo is 
dat...,, dan ...'... In de volgende regel wordt een noodzakelijke en voldoende 
voorwaardee voor het rechtsgevolg uitgedrukt: 'Ieder is verplicht aan de aange-
wezenn ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij 
off  krachtens deze wet bepaalde of bevolene, alle medewerking te verlenen 
welkee deze met het oog op de vervulling van hun taak behoeven' (art. 25, eer-
stee lid, jo. 27 Wet verontreiniging oppervlaktewateren). Deze norm kan als 
volgtt worden gereconstrueerd: 'Steeds en alleen indien het zo is dat een op na-
levingg van de WVO toezichthoudende ambtenaar zulks met het oog op de ver-
vullingg van zijn taak behoeft, moeten allen die daarvoor in aanmerking 
komen,, die medewerking verlenen'. Bij toepassing van rechtsnormzinnen 
waarinn een noodzakelijke en voldoende voorwaarde wordt uitgedrukt, geldt 
datt bij vervulling van het omschreven rechtsfeit het rechtsgevolg afgeleid kan 
wordenn op grond van de (gegeneraliseerde) modusponens-regel en bij niet-ver-
vullingg van het omschreven rechtsfeit afgeleid kan worden dat het tegenge-
steldee rechtsgevolg intreedt. 

AnalyseAnalyse en beoordeling op het pragmatische niveau 

Zoalss ik in hoofdstuk 3 en 4 duidelijk heb gemaakt, moet de rol die logische 
inzichtenn spelen bij het analyseren en beoordelen van juridische argumentatie 
niett worden overschat. Pragmatische inzichten zijn niet alleen onontbeerlijk 
bijj  het reconstrueren van verzwegen argumenten, maar ook bij het vaststellen 
vann de communicatieve en interactionele functie van uitspraken (Van Eeme-
renn en Grootendorst 2000:121). In hoofdstuk 4 heb ik laten zien op welke 
wijzee pragmatische inzichten kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van 
dee communicatieve strekking en het interactionele doel van een rechterlijke 
uitspraak.. Ik heb duidelijk gemaakt dat een rechterlijke uitspraak verschillende 
communicatievee strekkingen heeft - het vaststellen van een rechtsgevolg en het 
innemenn van een standpunt - en afhankelijk daarvan kan worden geanalyseerd 
alss een verklarende, of een bewerende taalhandeling. De modaliteit van de 
rechtsregell  die de basis vormt voor de uitspraak bepaalt of het gaat om een ver-
bod,, een gebod of een bevoegdheid. 

Bijj  het beoordelen van de aanvaardbaarheid van argumentatie spelen naast 
dee eis van logische geldigheid ook pragmatische normen een belangrijke rol. 
Bijj  het beoordelen op het pragmatische niveau geldt de volgende discussiere-
gell  (de argumentatieschemaregel, Van Eemeren en Grootendorst 2000:193): 
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EenEen standpunt mag niet als afdoende verdedigd worden beschouwd als de verde-
digingdiging niet plaatsvindt door middel van een geschikt argumentatieschema dat cor-
rectrect is toegepast. 

Dezee discussieregel heeft tot doel recht te doen aan de mogelijkheid dat stand-
puntenn werkelijk afdoende door argumenten worden verdedigd. Een verschil 
vann mening kan alleen worden opgelost als de antagonist en de protagonist het 
eroverr eens zijn hoe kan worden vastgesteld of de argumentaties die niet tot de 
gemeenschappelijkee uitgangspunten behoren, pragmatisch deugdelijk zijn. Dit 
houdtt in dat moet worden nagegaan of de protagonist een geschikt argumen-
tatieschemaa heeft gekozen en op de correcte wijze heeft toegepast. Het argu-
mentatieschemaa dat bij eerste-orde-argumentatie in rechterlijke uitspraken 
wordtt toegepast is altijd een argumentatieschema dat gebaseerd is op een ken-
tekenrelatie:tekenrelatie: het feit dat zich voordoet, wordt beschouwd als een verschij-
ningsvormm van het abstracte rechtsfeit dat in de conditie van de rechtsregel is 
geformuleerd.. Net als de logische geldigheid, kan de aanvaardbaarheid van het 
argumentatieschemaa alleen beoordeeld worden als de argumentatie volledig 
expliciett is. Wanneer het argument waarin het schema tot uitdrukking komt 
impliciett is, moet nadat het logisch minimum is geformuleerd het pragmatisch 
optimumoptimum worden geformuleerd. De bovenstaande discussieregel kan voor de 
beoordelingg van de aanvaardbaarheid van eerste-orde-argumentatie in rech-
terlijkee beslissingen als volgt worden gespecificeerd: 

HetHet standpunt dat in de eindbeslissing wordt ingenomen mag alleen als afdoende 
verdedigdverdedigd worden beschouwd als een argumentatieschema op basis van een kente-
kenrelatiekenrelatie juist is gekozen en correct is toegepast. 

Ikk stel voor aan de hand van de volgende algemene kritische vragen na te gaan 
off  het argumentatieschema juist is gekozen en correct is toegepast: 

(1)(1) Is de gekozen rechtsregel geldend? 
(2)(2) Is de gekozen rechtsregel toepasbaar op de feiten? 
(3)(3) Is er geen andere rechtsregel toepasbaar op de feiten van het geval? 
(4)(4) Is de kwalificatie van de feiten juist? 
(5)(5) Leidt de toepassing van de rechtsregel niet tot ongewenst resultaat? 

Inn het voorgaande heb ik — uitgaande van de basisstructuur van eerste-orde-
argumentatiee - aangegeven op welke wijze de argumentatie kan worden geana-
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lyseerdd en welke beoordelingsnormen er gelden. Bij de beoordeling van de 
hoofdargumentatiee wordt op het logische niveau een geldige redenering gere-
construeerd;; de toepasselijke rechtsregel wordt gereconstrueerd als een condi-
tionelee uitspraak waarin aan bepaalde normcondities een rechtsgevolgbepaling 
iss verbonden. Uitgangspunt is dat het juridische oordeel logisch moet volgen 
uitt de universele normatieve premisse samen met andere premissen. Op het 
pragmatischee niveau wordt de argumentatie gereconstrueerd als een argumen-
tatieschemaa met een kentekenrelatie. Bij de beoordeling van het argumenta-
tieschemaa wordt nagegaan of er een geldende en toepasbare rechtsregel correct 
iss toegepast. Deze eisen op het logische en pragmatische niveau zijn gebaseerd 
opp de eis van formele rechtvaardigheid, die inhoudt dat oordelen waarin een 
verplichtingg tot uitdrukking wordt gebracht alleen gerechtvaardigd zijn als ze 
berustenn op een universele norm. De eis dat de beslissing op een universele 
rechtsregell  moet berusten, draagt bij aan de consistentie van de beslissing met 
hett recht en daarmee aan het in acht nemen van de beginselen rechtvaardig-
heidd en rechtszekerheid.97 

Dee discussieregels voor de eerste-orde-argumentatie gelden zowel in geval-
lenn waarin de beslissing gebaseerd wordt op een rechtsregel uit het positieve 
rechtt als in gevallen waarin er niet direct een rechtsregel uit het positieve recht 
beschikbaarr is. Als de rechtsregel niet beschikbaar is, zal de beslissing gebaseerd 
moetenn zijn op een geïnterpreteerde of een geconstrueerde rechtsregel, die bij-
voorbeeldd het resultaat kan zijn van het toepassen van analogie-argumentatie. 

Hett belang van de reconstructie van eerste-orde-argumentatie is dat duide-
lij kk wordt uit welke expliciete en impliciete elementen de rechtvaardiging 
bestaatt en welke elementen in de eerste-orde-argumentatie nader ondersteund 
moetenn worden in de tweede-orde-argumentatie. Dit laatste geldt vooral voor 
dee onderdelen uit de eerste-orde-argumentatie die niet direct aan het positieve 
rechtt ontleend kunnen worden. De reconstructie van expliciete en impliciete 
elementenn uit de rechtvaardiging vergroot de mogelijkheid fouten te identifi-
cerenn en te kritiseren. 

ComplexiteitComplexiteit van rechtsfeitomscbrijvingen 

Dee hiervoor geformuleerde basisstructuur van een rechterlijke uitspraak biedt 
eenn bruikbaar uitgangspunt voor de reconstructie van eerste-orde-argumenta-

97.. Zie voor vergelijkbare normen voor eerste-orde-argumentatie Aarnio (1987), Alexy 
(1978),, MacCormick (1978) en Wróblewski (1992). 
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tiee bij enkelvoudige argumentatie. Vaak echter is eerste-orde-argumentatie 
complexerr doordat de rechtsfeitomschrijving en/of de rechtsgevolgbepaling een 
complexee structuur bezit.9 

Inn de rechtsfeitomschrijving kan één normconditie zijn opgenomen, maar 
hett komt vaker voor dat er meer normcondities worden geformuleerd. Aan-
gezienn de complexiteit van eerste-orde-argumentatie samenhangt met de 
complexiteitt van de normcondities, is inzicht in de structuur van deze rechts-
feitomschrijvingg een voorwaarde voor een adequate reconstructie van de argu-
mentatie.""  Bij enkelvoudige normcondities wordt één voorwaarde gegeven 
waaronderr het rechtsgevolg intreedt. Een voorbeeld van een rechtsnormzin 
waarinn één normconditie wordt uitgedrukt, vormt art. 1:168 BW: 'Door schei-
dingg van tafel en bed wordt de verplichting der echtgenoten tot samenwonen 
opgeheven'.. In deze rechtsnormzin wordt uitgedrukt dat als aan de toepas-
singsvoorwaardee 'scheiding van tafel en bed' is voldaan, het rechtsgevolg intreedt 
datt 'de verplichting der echtgenoten tot samenwonen wordt opgeheven'. 

Wanneerr een rechtsregel meer normcondities bevat, is er sprake van een 
complexecomplexe rechtsfeitomschrijving. Complexe rechtsfeitomschrijvingen kunnen 
cumulatievecumulatieve en alternatieve opsommingen van normcondities bevatten. Bij een 
cumulatievee opsomming van normcondities is sprake van een conjunctieve sa-
menhangg tussen de normcondities: de normconditie-omschrijvingen staan in 
eenn 'en...en'-relatie tot elkaar. Wanneer een rechtsfeitomschrijving een cumu-
latievee opsomming van normcondities bevat, kan pas geconcludeerd worden 
tott het vervuld zijn van de rechtsfeitomschrijving en daarmee tot de toepasse-
lijkheidd van het rechtsgevolg indien alle normcondities zijn vervuld. De norm-
conditiess vormen een conjunctie. Voor de analyse van argumentatie die geba-
seerdd is op dit type rechtsregels betekent dit het volgende. Wanneer het 
standpuntt wordt verdedigd dat het rechtsgevolg intreedt moet de argumenta-
tiee als een nevenschikkende argumentatie worden geanalyseerd: de argumenten 
vormenn alleen samen een voldoende ondersteuning voor het standpunt. Een 
betoogg waarin wordt verdedigd dat het tegengestelde rechtsgevolg intreedt 

98.. Aarnio (1987) Alexy (1978), MacCormick (1978) en Wróblewski (1992) besteden 
nauwelijkss aandacht aan de reconstructie van complexe argumentatie. In het vorige 
hoofdstukk is gebleken dat dit één van de tekortkomingen is van de traditionele bena-
deringenn van analogie-argumentatie. 

99.. Ik laat hier gevallen waarbij de hoofdargumentatie op meer rechtsnormen is geba-
seerd,, bijvoorbeeld als gevolg van gelede normstelling, buiten beschouwing. Vergelijk 
voorr de relatie tussen de structuur van juridische argumentatie en de structuur van 
rechtsnormenn Plug (1994 en 2000). 
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moett als een enkelvoudige dan wel een meervoudige argumentatie worden geana-
lyseerd,, afhankelijk van het aantal argumenten dat naar voren wordt gebracht. 

Bijj  een alternatieve opsomming van normcondities staan de normconditie-
omschrijvingenn in een 'of-relatie tot elkaar. Er kan worden geconcludeerd tot 
hett vervuld zijn van de rechtsfeitomschrijving en daarmee tot de toepasselijk-
heidd van het rechtsgevolg indien ten minste één normconditie is vervuld.100 De 
normconditiess vormen een disjunctie. Voor de analyse van argumentatie die 
gebaseerdd is op dit type rechtsregels betekent dit het volgende. Een betoog 
waarinn wordt verdedigd dat het rechtsgevolg intreedt, moet als een enkelvou-
digedige dan wel een meervoudige argumentatie worden geanalyseerd, afhankelijk 
vann het aantal argumenten dat naar voren wordt gebracht. Wanneer een stand-
puntt wordt verdedigd dat het tegengestelde rechtsgevolg intreedt moet de 
argumentatiee als een nevenschikkende argumentatie worden geanalyseerd: de 
argumentenn vormen alleen samen een voldoende ondersteuning voor het 
standpunt. . 

RichtlijnenRichtlijnen voor de analyse en beoordeling van eerste-orde-argumentatie 

Aansluitendd bij de geïntroduceerde onderscheidingen is het nu mogelijk de 
volgendee richtlijnen voor de analyse en beoordeling van eerste-orde-argumen-
tatiee te formuleren: 

Analyse Analyse 
(1)) Stel vast welke rechtsregel de basis voor de eindbeslissing vormt. 
(2)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin wordt uitgedrukt in deze 

rechtsregel. . 
(3)) Stel vast van welke aard de conditionele verbinding in de rechts-

normzinn is. 
(4)) Stel vast welke enkelvoudige, alternatieve of cumulatieve voorwaar-

denn in de normconditie worden uitgedrukt. 
(5)) Stel vast welke kwalificatie van de feiten de basis van de beslissing 

vormt. . 
(6)) Stel vast welke structuur de argumentatie voor de eindbeslissing heeft. 

100.. Als in de rechtsregel meer mogelijke rechtsgevolgen worden genoemd, moet bij het 
nemenn van de uiteindelijke beslissing een keuze worden gemaakt. De complexiteit 
diee de motivering van deze keuze met zich mee kan brengen, blijft hier verder buiten 
beschouwing.. Vergelijk Wróblewski (1974). 
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Beoordeling Beoordeling 
(7)) Stel vast of het standpunt dat in de eindbeslissing wordt ingenomen 

volgtt uit een redenering die logisch geldig is, of als logisch geldige 
redeneringg is te reconstrueren. 

(8)) Stel vast of het standpunt dat in de eindbeslissing wordt ingenomen 
wordtt beargumenteerd met een argumentatieschema op basis van een 
kentekenrelatiee dat juist is gekozen en correct is toegepast. 
Stell  daartoe vast of: 
dee gekozen rechtsregel een geldende rechtsregel is; 
dee gekozen rechtsregel een toepasbare rechtsregel is; 
err geen andere rechtsregel toepasbaar is op de feiten van het geval; 
dee kwalificatie van de feiten juist is; 
dee toepassing van de rechtsregel niet tot een ongewenst resultaat leidt. 

5.33 Het analyseren en beoordelen van tweede-orde-argumentatie 

Hett uitgebreide model van de basisstructuur van een rechterlijke beslissing is 
alleenn adequaat voor de reconstructie van de argumentatie in duidelijke geval-
len,, waarbij zich geen interpretatieproblemen voordoen. Zoals ik heb aange-
geven,, kan deze argumentatie in pragma-dialectische termen gekarakteriseerd 
wordenn als enkelvoudige of complexe hoofdargumentatie voor het standpunt 
datt wordt geformuleerd in de rechterlijke eindbeslissing. In veel gevallen moet 
dee rechter echter eerst interpretatieproblemen oplossen voordat hij een eind-
beslissingg kan nemen en is er sprake van tweede-orde-argumentatie. Deze argu-
mentatiee kan in pragma-dialectische termen worden gekarakteriseerd als enkel-
voudigee of complexe subargumentatie voor het standpunt dat in de rechterlijke 
eindbeslissingg wordt verdedigd. Zoals ik hiervoor heb aangegeven, moet ana-
logie-argumentatiee als argumentatie op dit tweede niveau in de rechterlijke 
motiveringg gesitueerd worden. De vraag die ik hier zal beantwoorden is wat de 
structuurr is van deze argumentatie en welke algemene normen voor de aan-
vaardbaarheidd van deze argumentatie gelden. 

Zoalss ik in hoofdstuk 2 duidelijk heb gemaakt, zijn er voor de analyse van 
analogie-argumentatiee drie soorten interpretatieproblemen van belang: pro-
blemenn die zich voordoen bij de kwalificatie van de feiten, problemen die zich 
voordoenn bij de interpretatie van bestaande rechtsregels, problemen die zich 
voordoenn als gevolg van een leemte in het rechtssysteem. In het navolgende zal 
ikk eerst ingaan op de structuur van de argumentatie die voor de oplossing van 
dee verschillende soorten interpretatieproblemen naar voren wordt gebracht. 
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Vervolgenss formuleer ik de algemene normen voor de beoordeling van tweede-

orde-argumentariee op het logische en op het pragmatische niveau. 

DeDe rechtvaardiging van een kwalificatiebeslissing 

Bijj  een kwalificatieprobleem is het niet meteen duidelijk of een fei t /gekwali-

ficeerdficeerd kan worden als een i 7 uit de rechtsfeitomschrijving van de rechtsregel. 

Dee oplossing van dit probleem resulteert in een tussenbeslissing waarin de 

rechterr het s tandpunt verdedigt dat het fe i t /wel of niet kan worden gekwali-

ficeerdficeerd als F. Deze tussenbeslissing zal ik in het vervolg aanduiden als kwalifi-

catiebeslissing.catiebeslissing. Het s tandpunt dat met de beslissing wordt ingenomen, wordt 

verdedigdd met tweede-orde-argumentatie bestaande uit een direct beroep op een 

rechtsregell  of uit de toepassing van een interpretatiemethode.101 Afhankelijk 

vann het aantal zelfstandige argumentatiestappen dat wordt aangevoerd, is deze 

tweede-orde-argumentatiee enkelvoudig of complex. De argumentatie kan als 

volgtt schematisch worden weergegeven: 

11 Eindbeslissing 
A A 

1.11 & 1.1' 

Tussenbeslissing:: Toepasselijke eerste-orde-argumentatie 

feitt f kan rechtsregel 

gekwalificeerd d 

wordenn als F 
A A 

1.1.11 tweede-orde-argumentatie 

Argumentatiee waarin een 

rechtsregell  of een interpretatiemethode 

wordtt gebruikt 

Tweede-orde-argumentatieTweede-orde-argumentatie bij een kwalificatiebeslissing 

101.. Alexy (1978) maakt bij rweede-orde-argumentatie een onderscheid tussen zes groe-
penn regels en argumentatieschema's: interpretatiemethoden, dogmatische argumen-
tatie,, het gebruik van precedenten, algemeen praktische argumentatie, empirische 
argumentatiee en de specifiek juridische argumentatieschema's. Tot de specifiek juri-
dischee argumentatieschema's rekent hij in de juridische methodenleer onderscheiden 
schema'ss als de analogieredenering, de a contrario-redener'mg, de a fortiori-redenering 
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DeDe rechtvaardiging van een interpretatiebeslissing 

Problemenn bij de interpretatie van bestaande rechtsregels doen zich voor als 

niett meteen duidelijk is in welke betekenis de rechtsregel moet worden toege-

past.. De rechter moet dan eerst een bepaalde betekenis toekennen voordat er 

eenn eindbeslissing kan worden gegeven. Deze geïnterpreteerde rechtsregel fun-

geertt als hoofdargument in de argumentat ie voor de eindbeslissing. De tus-

senbeslissingg waarin een bepaalde interpretatie wordt geformuleerd zal ik in 

hett vervolg een interpretatiebeslissing noemen. Het standpunt dat in deze beslis-

singg wordt geformuleerd, wordt verdedigd met enkelvoudige of complexe 

argumentatiee waarin een of meer interpretatiemethoden wordt gebruikt. Deze 

argumentatiee kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Eindbeslissing 
i i 

1.1-- -&--
Kwalificatie e 

vann de feiten 

eerste-orde-argumentatie eerste-orde-argumentatie 

-1.1' ' 

Interpretatiebeslis--

singg waarin een 

interpretatiee wordt 

toegekendd aan een 

bestaandee rechtsregel 

A A 

1.1'.. 1 tweede-orde-argumentatie 

Argumentatiee waarin 

eenn interpretatiemethode 

wordtt gebruikt 

Tweede-orde-argumentatieTweede-orde-argumentatie bij een interpretatiebeslissing 

enn het argumentum ad absurdum. MacCormick (1978) karakteriseert Tweede-orde-
argumentatiee als argumentatie op basis van gevolgen. Voor de beoordeling van de wen-
selijkheidd van de gevolgen van de gekozen interpretatie van de regel moet volgens 
hemm een beroep worden gedaan op algemene morele waarden en principes. Die waar-
denn en principes dienen op hun beurt weer gerechtvaardigd te worden door aan te 
tonenn dat ze consistent zijn met bestaande rechtsnormen en coherent zijn met alge-
menee rechtsbeginselen en juridische principes. Ik ga er in deze studie van uit dat 
tweede-orde-argumentenn alle geanalyseerd kunnen worden als een direct beroep op 
eenn rechtsregel dan wel als de toepassing van een interpretatiemethode. 
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DeDe rechtvaardiging van een constructiebeslissing 

Wanneerr er bij de oplossing van de rechtsvraag geen relevante rechtsregel voor-
handenn is, is er sprake van een (normatieve of axiologische) leemte. De rech-
terr moet een nieuwe rechtsregel construeren op basis van het rechtssysteem 
voordatt er een eindbeslissing genomen kan worden. Deze geconstrueerde 
rechtsregell  fungeert als hoofdargument in de argumentatie voor de eindbeslis-
sing.. De tussenbeslissing waarin een bepaalde constructie wordt geformuleerd, 
zall  ik in het vervolg een constructiebeslissing noemen. Het standpunt dat in 
dezee beslissing wordt geformuleerd, wordt verdedigd met enkelvoudige of 
complexee argumentatie waarin een of meer interpretatiemethoden worden 
gebruikt.. Deze argumentatie kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Eindbeslissing 
A A 

1.11 & 1.1' 
Kwalificatiee Constructiebeslis- eerste-orde-argumentatie 
vann de feiten sing waarin een 

nieuwee rechtsregel 
wordtt geformuleerd 
A A 

1.1'.. 1 tweede-orde-argumentatie 
Argumentatiee waarin 
eenn interpretatiemethode 
wordtt gebruikt 

Tweede-orde-argumentatieTweede-orde-argumentatie bij een constructiebeslissing 

NormenNormen voor de aanvaardbaarheid van tweede-orde-argumentatie 

Dee vraag is nu welke normen gelden voor de aanvaardbaarheid van tweede-
orde-argumentatie.. Ook bij de beoordeling van tweede-orde-argumentatie 
moett een onderscheid worden gemaakt tussen de beoordeling op het logische 
enn op het pragmatische niveau. De algemene discussieregel voor de logische 
geldigheidd kan als volgt worden gespecificeerd voor de beoordeling van de aan-
vaardbaarheidd van tweede-orde-argumentatie in rechterlijke beslissingen: 
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DeDe redenering waaruit de kwalificatie-, interpretatie- of constructiebeslissing in 
eeneen rechterlijke uitspraak volgt, moet logisch geldig zijn of door explicitering van 
éénéén of meer verzwegen argumenten logisch geldig gemaakt kunnen worden. 

Ookk voor de aanvaardbaarheid van tweede-orde-argumentatie is de eis van 
logischee geldigheid een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde: de 
argumentatiee moet ook hier op het pragmatische niveau aanvaardbaar zijn. 
Voorr het pragmatische niveau kan de volgende discussieregel worden gefor-
muleerd: : 

HetHet standpunt dat in de kwalificatie-, de interpretatie- of de constructiebeslissing 
wordtwordt ingenomen mag alleen als afdoende verdedigd worden beschouwd als er een 
argumentatieschemaargumentatieschema juist is gekozen en correct is toegepast. 

Voorr een antwoord op de vraag welke algemene normen gelden voor de beoor-
delingg van de vraag of een argumentatieschema goed is gekozen, sluit ik aan bij 
hett in hoofdstuk 2 geïntroduceerde model voor wetsinterpretatie van Mac-
Cormickk en Summers (1991). Zoals ik in hoofdstuk 2 heb aangegeven, gaat 
ditt model uit van een onderverdeling van de 11 typen interpretatieve argu-
mentenn in vier categorieën: taalkundige argumenten, systematische argumen-
ten,, teleologisch-evaluatieve argumenten en transcategoriale (intentionele) 
argumenten.. Volgens de door MacCormick en Summers geformuleerde inter-
pretatiestrategiee begint men bij de interpretatie van een wettelijke norm met 
eenn taalkundige interpretatie. Indien dit geen bevredigende interpretatie ople-
vert,, dient men de systematische argumenten te gebruiken. Wanneer ook deze 
argumentenn niet leiden tot een acceptabel resultaat, moet men gebruik maken 
vann teleologisch-evaluatieve argumenten. Uitgaande van dit model kan de 
algemenee norm voor de beoordeling van de vraag of het juiste argumentatie-
schemaa is gekozen voor de rechtvaardiging van een kwalificatie- een interpre-
tatie-- of een constructiebeslissing als volgt worden geformuleerd: 

IsIs er voor de verdediging van het standpunt dat in de kwalificatie-, de interpreta-
tie-tie- of de constructiebeslissing wordt ingenomen op de juiste wijze gekozen uit een 
vanvan de vier categorieën interpretatieve argumenten?1®1' 

102.. De woorden 'interpretatie' en 'interpretatief' gebruik ik in een engere en een ruimere 
zin.. Met 'interpretatiebesiissing' bedoel ik (in engere zin) de beslissing waarin de rech-
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Dezee algemene norm voor de juiste keuze van een interpretatief argument en 

dee normen voor de juiste toepassing ervan zal ik in de volgende hoofdstukken 

uitwerkenn voor de verschillende toepassingen van analogie-argumentatie. 

Nett als bij de beoordeling van eerste-orde-argumentatie wordt er bij de 

beoordelingg van de tweede-orde-argumentatie op het logische niveau een gel-

digee redenering gereconstrueerd. Op dit niveau is het niet de toepasselijke 

rechtsregell  die als vertrekpunt voor de redenering fungeert, maar de toepasse-

lij kk geachte interpretatiemethode. Ook de kwalificatie-, interpretatie- of con-

structiebeslissingg moet dus logisch volgen uit de premissen. Op het pragmati-

schee niveau wordt de argumentatie vervolgens beoordeeld aan de hand van de 

vraagg of de interpretatiemethode toepasbaar is en correct is toegepast. Net als 

bijj  eerste-orde-argumentatie zijn deze eisen op het logische en pragmatische 

niveauu gebaseerd op de eis van formele rechtvaardigheid die inhoudt dat oor-

delenn waarin een verplichting tot uitdrukking wordt gebracht alleen gerecht-

vaardigdd zijn als ze berusten op een universele uitspraak die voor alle gevallen 

geldt.10? ? 

RichtlijnenRichtlijnen voor de analyse en beoordeling van tweede-orde-argumentatie 

Aanslui tendd bij de geïntroduceerde onderscheidingen is het nu mogelijk de 

volgendee richtli jnen voor de analyse en beoordeling van tweede-orde-argu-

mentatiee te formuleren: 

terr een betekenis van een bestaande rechtsregel vaststelt. Met 'interpretatief argument' 
bedoell  ik (in ruimere zin) die argumenten die een bepaalde interpretatie van het recht 
inhoudenn en die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van interpretatiebeslis-
singen,, maar ook van kwalificatie- en constructiebeslissingen. 

103.. Vergelijk ook Alexy (1978), die van oordeel is dat de externe rechtvaardiging, net als 
dee interne rechtvaardiging, gereconstrueerd kan worden als een logisch geldige rede-
nering.. Een woordgebruiksregel bijvoorbeeld moet als een universele regel geformu-
leerdd worden. Wanneer op grond van de formuleringen van de wet niet duidelijk is 
off  het predikaat T van toepassing is, moet een regel geformuleerd worden waarin 
hieroverr wordt beslist. Wanneer men een dergelijke universele regel formuleert, maakt 
menn de redenering logisch geldig. Deze eis van logische geldigheid is een noodzake-
lijke,, maar geen voldoende voorwaarde voor de rationaliteit van de rechtvaardiging 
vann het tweede niveau. Net als bij de interne rechtvaardiging dienen voor de beoor-
delingg van de aanvaardbaarheid van de argumenten inhoudelijke deugdeiijkheids-
normenn te worden gebruikt. Volgens MacCormick (1978) kan de rechtvaardiging van 
dee tweede orde niet gereconstrueerd worden als een deductief geldige redenering, 
omdatt de rechtvaardiging van de keuze van een rechtsregel of een interpretatie nooit 
iss gebaseerd op een bestaande rechtsregel. 
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Analyse Analyse 
(1)) Stel vast welke geïnterpreteerde of geconstrueerde rechtsregel de 

basiss voor de eindbeslissing vormt. 
(2)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin wordt uitgedrukt in deze 

geïnterpreteerdee of geconstrueerde rechtsregel. 
(3)) Stel vast welke structuur deze conditionele rechtsnormzin heeft. 
(4)) Stel vast op welke wijze de interpretatie of constructie gerechtvaar-

digdd wordt. 
(5)) Stel vast welke argumentatiestructuur deze rechtvaardiging heeft. 
(6)) Stel vast welke kwalificatiebeslissing de basis van de eindbeslissing 

vormt. . 
(7)) Stel vast welke argumentatiestructuur de rechtvaardiging voor deze 

kwalificatiebeslissingg heeft. 

Beoordeling g 
(9)) Stel vast of het standpunt dat in de kwalificatie-, de interpretatie- of 

dee constructiebeslissing wordt ingenomen volgt uit een redenering 
diee logisch geldig is, of als logisch geldige redenering is te reconstru-
eren. . 

(10)) Stel vast of het standpunt dat in de kwalificatie-, de interpretatie- of 
dee constructiebeslissing wordt ingenomen als afdoende verdedigd 
magg worden beschouwd voorzover er een argumentatieschema juist 
iss gekozen en correct is toegepast. Stel daartoe vast of er op de juiste 
wijzee is gekozen uit een van de vier categorieën interpretatieve argu-
menten. . 





6 6 
Hett  analyseren en beoordelen 
vann analogische interpretati e 

6.11 Inleidin g 

Naa de algemene pragma-dialectische karakterisering van analogie-argumenta-
tiee in hoofdstuk 4, heb ik in hoofdstuk 5 een algemeen kader geschetst voor 
hett analyseren en beoordelen van argumentatie in rechterlijke uitspraken. Uit-
gaandee van dit kader is het nu mogelijk om preciezer aan te geven welke soor-
tenn toepassingen van analogie-argumentatie kunnen worden onderscheiden. 
Inn 6.2 zal ik eerst ingaan op de door sommige auteurs veronderstelde analogie-
argumentatiee ter oplossing van eenvoudige gevallen. In 6.3 geef ik een analyse 
vann analogie-argumentatie ter oplossing van interpretatie- en kwalificatiepro-
blemen.. Vervolgens ga ik in 6.4 en 6.5 in op de normen voor de beoordeling 
vann deze toepassingen van analogie-argumentatie. Ik zal bij iedere toepas-
singsmogelijkheidd een antwoord geven op de volgende vragen: 

(1)(1) Welk interpretatieprobleem wordt er met behulp van analogie-argumentatie 
opgelost? opgelost? 

(2)(2) Uit welke expliciete en impliciete uitspraken bestaat de analogie-argumen-
tatie? tatie? 

(3)(3) Wat is de structuur van de analogie-argumentatie? 
(4)(4) Welke normen gelden er voor de beoordeling van de analogie-argumentatie? 
(5)(5) Welke richtlijnen kunnen er worden geformuleerd voor de reconstructie van 

dede analogie-argumentatie? 

6.22 Analogie-argumentatie en eerste-orde-argumentatie 

Zoalss ik in de vorige hoofdstukken duidelijk heb gemaakt, worden de termen 
'analogieredenering'' en 'analogisch redeneren' gebruikt om een veelheid van 
verschijnselenn aan te duiden. De meest vergaande omschrijving houdt in dat 
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elkeelke toepassing van een rechtsregel het gebruik van analogie-argumentatie ver-

onderstelt,, omdat men altijd de feiten van het geval moet kwalificeren in ter-

menn van de abstracte rechtsfeitoinschrijving die in de norm wordt uitgedrukt. 

Di tt kwalificeren komt neer op het vergelijken van de feiten van het geval met 

dee abstracte rechtsfeitomschrijving. Deze visie komt onder andere duidelijk 

naarr voren in Whi te (1996:584): 

Iff  reasoning which satisfies the principle of formal justice must pass a similar-

ityy test relative to legal precedents, then it is not merely the case that reason-

ingg from analogy is sometimes involved in legal judgment. It must always be 

involved,, whether explicitly or by implication, because, (1) justice requires 

thatt like cases be treated alike; and (2) no two cases are identical. Both this 

suppositionn of general-rule limitation and the principle of formal justice con-

tributee to the central role accorded to analogical reasoning in traditional 

jurisprudence. . 

Volgenss deze redenering moet elke vorm van eerste-orde-argumentatie dus 

wordenn beschouwd als analogie-argumentatie.104 Di t lijk t me geen juiste ana-

lyse.. Het feit dat men voor het toepassen van een rechtsregel de feiten van het 

gevall  moet vergelijken met de abstracte rechtsfeitomschrijving is mijns inziens 

geenn reden om de argumentatie de beschouwen als analogie-argumentatie. 

Zoalss ik in de omschrijving van analogie-argumentatie heb aangegeven, wordt 

daarinn altijd een beroep gedaan op een vergelijkingsrelatie. Bij de toepassing 

vann een rechtsregel op bepaalde feiten wordt geen beroep gedaan op een ver-

gelijkingsrelatiee maar op een kenteken- of identiteitsrelatie. Deze vorm van 

argumentatiee zal ik in het vervolg dan ook als kentekenargumentatie beschou-

wen.1055 Zoals ik in hoofdstuk 4 heb aangegeven, wordt bij een kentekenargu-

mentat iee het s tandpunt verdedigd door in de argumentat ie een eigenschap 

(klassenlidmaatschap,, hoedanigheid, wezenskenmerk, essentie) van een zaak 

(ding,, persoon, wezen, soort, toestand, situatie) te noemen die automatisch de 

eigenschapp (het kenmerk) inhoudt die in het standpunt aan de zaak wordt toe-

geschreven.. Door het zo voor te stellen dat hetgeen in het argument als een ge-

104.. Rinaldi (1971) onderscheidt een aantal betekenissen van analogie-argumentatie; de 
meestt ruime betekenis zou het toepassen van een rechtsnorm op feiten inhouden. 

105.. Zie ook Rinaldi (1971), die van mening is dat hier sprake is van het classificeren van 
feitenn onder een bepaalde rechtsnorm en dat het onjuist zou zijn deze classificatie als 
analogie-argumentatiee te beschouwen. 
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accepteerdd iets wordt gepresenteerd altijd samengaat met hetgeen in het stand-

puntt is genoemd, wordt er een coëxistentierelatie gelegd die maakt dat de aan-

vaardbaarheidd van het argument op het standpunt wordt overgedragen.106 Bij 

eenn enkelvoudige argumentat ie kan deze vorm van kentekenrelatie als volgt 

schematischh worden weergegeven: 

11 Voor X geldt Z 

1.11 Voor X geldt Y 

1.1'' Z is kenmerkend voor Y 

Stell  bijvoorbeeld dat verdedigd wordt dat persoon (X) een retentierecht (Z) 

heeft.. Di t kan beargumenteerd worden door aan te geven dat (X) een lastheb-

berr (Y) is (argument 1.1) en dat het hebben van retentierecht (Z) een vast ken-

merkk is van het lasthebber zijn (Y). 

WettelijkeWettelijke analogie 

Eenn ander type argumentatie dat met analogisch redeneren in verband wordt 

gebrachtt is de zogenaamde wettelijke analogie, die inhoudt dat in een wetstekst 

eenn bepaalde rechtsregel of een geheel van rechtsregels van toepassing wordt ver-

klaardd op andere gevallen dan het oorspronkelijke toepassingsbereik. De term 

'wettelijkee analogie' wordt vooral in het Nederlands burgerlijk recht gebruikt in 

verbandd met de schakelbepalingen, die artikelen, afdelingen of titels van het Bur-

gerlijkk Wetboek van toepassing verklaren buiten hun oorspronkelijke wer-

kingsgebied.1077 Deze bepalingen kunnen rechtsregels rechtstreeks van toepas-

singg verklaren buiten het werkingsgebied, maar er zijn ook schakelbepalingen 

diee meer ruimte voor interpretatie laten doordat zij de norm van overeenkom-

stigestige toepassing verklaren of doordat zij overeenkomstige toepassing mogelijk 

makenn in een formule die de rechter niet tot die toepassing verplicht.108 

106.. Zie Garssen (1997:12), die erop wijst dat ook argumentatie die gebaseerd is op de 
betekeniss van een term een kentekenargumentatie is: 'In dit subtype wordt het argu-
mentt door middel van een algemeen aanvaarde definitie of een afspraak over de bete-
keniss van een woord met het standpunt in verband gebracht'. 

107.. Schakelbepalingen vervullen daarmee een belangrijke rol bij het tot stand brengen 
vann coherente en efficiënte regelgeving. 

108.. Hieruit blijkt dat ook bij de beoordeling van de geslaagde toepassing van een wette-
lijkee analogie onderscheiden moet worden tussen de vraag of de wettelijke analogie 
toepasbaartoepasbaar is en de vraag of de wettelijke analogie correct is toegepast. 
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Sommigee schakelbepalingen zijn heel precies geformuleerd: artikel 3:89 lid 
44 BW verklaart bijvoorbeeld voorschriften over de levering van een onroerende 
zaakk van overeenkomstige toepassing op levering van andere registergoederen. 
Anderee schakelbepalingen zijn uitermate vaag. Artikel 3:15 BW bijvoorbeeld 
verklaartt een aantal algemene bepalingen van toepassing buiten het vermo-
gensrecht,, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet ver-
zet.. Zo kan bijvoorbeeld de bepaling over misbruik van bevoegdheid ook in 
hett procesrecht worden aangewend. 

Dezee voorbeelden maken duidelijk dat de schakelbepalingen binnen een 
rechtsgebiedd kunnen verwijzen, maar ook buiten een rechtsgebied van toepas-
singg kunnen worden verklaard. De vraag is nu of schakelbepalingen de grond-
slagg kunnen vormen voor analogie-argumentatie. Voor een antwoord op deze 
vraagg is het in de eerste plaats van belang om vast te stellen of er sprake is van 
eenn moeilijk geval waarbij de rechter een interpretatieprobleem moet oplossen. 
Latenn we als voorbeeld nemen het artikel 3:89 lid 4 BW, dat voorschriften over 
dee levering van een onroerende zaak van overeenkomstige toepassing verklaart 
opp levering van andere registergoederen. Krachtens artikel 3:89 lid 1 BW 
wordtt een onroerende zaak geleverd door een daartoe bestemde tussen de par-
tijenn opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving van deze akte in 
dee daartoe bestemde registers. Wil men weten hoe bijvoorbeeld een teboekge-
steldd schip wordt geleverd, dan kan men op grond van artikel 3:89 lid 4 BW 
jo.. artikel 3:89 lid 1 BW concluderen dat ook hiervoor een notariële akte en 
inschrijvingg noodzakelijk is. Is hier nu sprake van een interpretatieprobleem 
inn de betekenis die ik hieraan in hoofdstuk 2 heb gegeven? Deze vraag moet 
volgenss mij ontkennend beantwoord worden. De schakelbepaling verschaft 
eenn direct antwoord op de vraag hoe een teboekgesteld schip moet worden 
geleverd.. De wettelijke analogie bepaalt dat een rechtsregel toegepast moet 
wordenn op andere gevallen dan die in de rechtsfeitomschrijving van de norm 
zijnn aangegeven. De argumentatie van degene die de regel aldus toepast, is niet 
gebaseerdd op een analogie-relatie, maar op een ken teken relatie zoals bij gewone 
eerste-orde-argumentatiee waarin een rechtsregel wordt toegepast. Het is de 
wetgeverwetgever geweest die bij het totstandkomen van een regeling en van de scha-
kelbepalingg van oordeel is geweest dat zaken op dezelfde wijze behandeld moe-
tenn worden.109 

109.. Vergelijk voor eenzelfde opvatting Heisterkamp (1992:77), die van mening is dat ana-
logiee pas nodig is als de wet geen directe uitkomst biedt. Werken met schakel-
bepalingenn komt volgens hem gewoon neer op het rechtstreeks - zij het via verwij-
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Inn het gegeven voorbeeld levert de wettelijke analogie een rechtsregel op die 
letterlijkk wordt toegepast op andere gevallen dan in de rechtsfeitomschrijving 
wordenn genoemd. Zoals ik hiervoor aangaf, zijn er natuurlijk gevallen denk-
baarr waarin de wettelijke analogie niet zo'n rechtstreeks toepasbare norm ople-
vert,, maar de rechtsregel moet worden toegespitst op de gevallen die door de 
wettelijkee analogie onder het bereik van de rechtsregel worden gebracht. Dit 
verschill  heeft te maken met de formulering van de rechtsregels waarvan de toe-
passingg via een schakelbepaling wordt uitgebreid. Zijn deze rechtsregels ruim 
geformuleerdd om naar de letter ook 'geschakelde' gevallen te omvatten, dan 
kunnenn ze rechtstreeks worden toegepast. Zijn deze rechtsregels duidelijk 
geformuleerdd voor één of meer gevallen, dan kan het nodig zijn om 'overeen-
komstig'' toe te passen. Uiteraard kan dan met behulp van analogie-argumen-
tatiee inhoud gegeven worden aan de toe te passen rechtsregel. Die analogie-
argumentatiee zal dan kunnen bestaan uit normvergelijking of een vergelijking 
opp grond van (hypothetische) gevallen. Deze vormen van analogie-argumen-
tatiee komen in de volgende paragrafen aan de orde. 

6.33 Analogie-argumentatie ter  ondersteuning van interpretatiebeslissingen 

Bijj  een interpretatieprobleem is het niet meteen duidelijk in welke betekenis 
eenn rechtsregel 'Indien RF (rechtsfeitomschrijving) dan RG (rechtsgevolg-
bepaling)'' moet worden toegepast. De rechter moet eerst een bepaalde bete-
keniss toekennen aan de rechtsregel voordat er een eindbeslissing kan worden 
gegeven.. Deze geïnterpreteerde rechtsregel fungeert als hoofdargument in de 
argumentatiee voor de eindbeslissing. De tussenbeslissing waarin een bepaalde 
interpretatiee wordt geformuleerd, heb ik aangeduid als een interpretatiebeslis-
sing.sing. Zoals ik in de voorgaande hoofdstukken duidelijk heb gemaakt, kunnen 
interpretatieproblemenn zich voordoen met betrekking tot verschillende onder-
delenn van de rechtsregel. Zo kan het nodig zijn een of meer onderdelen van de 

zingg - toepassen van wettelijke voorschriften. Vergelijk ook Hijma en Olthof 
(1993:4),, die erop wijzen dat het bestaan van wettelijke analogie in het vermogens-
rechtt niet wil zeggen dat er geen andere mogelijkheden tot analoge wetstoepassing 
zoudenn zijn. Zij merken op dat het dan evenwel 'geheel aan de rechter is overgelaten n 
omm te beslissen of in de gegeven omstandigheden analogische toepassing geboden is'. 
Daarmeee maken zij duidelijk dat ook zij aan een wettelijke analogie een dwingender 
karakterr toekennen dan aan een analogie-argumentatie die gebruikt wordt om een 
interpretatieprobleemm op te lossen. 
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rechtsfeitomschrijvingg of van de rechtsgevolgbepaling te interpreteren en ook 

eenn combinat ie van beide is mogelijk. Op basis van de oorspronkelijke norm 

IndienIndien RF dan RG z\]n de volgende analogische interpretaties van de rechtsfei-

tomschrijvingg en de rechtsgevolgbepaling theoretisch mogelijk: 

AnalogieAnalogie m. b. t. rechtsfeitomschrijving: Indien RF' dan RG 

AnalogieAnalogie m.b.t. rechtsgevolgbepaling: Indien RF dan RG' 

AnalogieAnalogie m. b. t. rechtsfeitomschrijving 

enen rechtsgevolgbepaling: Indien RF' dan R G 'n o 

Hett s tandpunt in de geïnterpreteerde rechtsregel wordt verdedigd met tweede-

orde-argumentatieorde-argumentatie waarin een interpretatiemethode wordt toegepast. Afhanke-

lij kk van het aantal bestanddelen uit de rechtsregel dat wordt ondersteund, 

bestaatt de ondersteuning van een interpretatiebeslissing uit enkelvoudige of 

complexee argumentatie. 

Dee vraag die in deze paragraaf centraal staat, is op welke wijze analogie-

argumentat iee als interpretatiemethode kan worden gebruikt om een interpre-

tatiebeslissingg te ondersteunen. Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik uit-

gaann van de volgende drie wijzen waarop een interpretatieprobleem kan 

wordenn opgelost: 

(1)(1) gevallen waarin de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van 

normvergelijking; normvergelijking; 

(2)(2) gevallen waarin de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van 

gevalsvergelijkinggevalsvergelijking met reële gevallen; 

(3)(3) gevallen waarin de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van 

gevalsvergelijkinggevalsvergelijking met imaginaire gevallen. 

GevallenGevallen waarbij de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van norm-

vergelijking vergelijking 

Zoalss ik in hoofdstuk 3 heb aangegeven, is een van de soorten analogie-argu-

mentat iee die in de literatuur worden onderscheiden analogie intra legem, waar-

110.. Uiteraard moet men bij het classificeren van deze interpretatieproblemen ook steeds 
eenn onderscheid maken tussen interpretatieproblemen die ontstaan door vage en eva-
luatievee begrippen in rechtsregels en interpretatieproblemen die het gevolg zijn van 
hett 'open texture' karakter van begrippen in rechtsregels. Zie hoofdstuk 2. 
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bijbij  een interpretatie van een bestaande rechtsregel wordt verdedigd op grond 
vann de betekenis van een of meer vergelijkbare rechtsregels. Aarnio (1988), die 
dezee vorm van analogie-argumentatie aanduidt met de term norm-analogy, 
gaatt ervan uit dat bij deze vorm van analogie-argumentatie gebruik gemaakt 
wordtt van wettelijke normen met een vergelijkbaar toepassingsbereik (zie 
hoofdstukk 3). MacCormick en Summers (1991:513) duiden dit type argu-
mentenn aan als contextual-harmonization arguments: 'these arguments arise 
fromm the part of the statutory section in which the words in issue appear, from 
thee usage in other parts of that section, in related sections of the same statute, 
andd in closely related statutes'. Aarnio geeft het volgende voorbeeld van deze 
vormm van analogie-argumentatie. In het Finse erfrecht is het niet duidelijk 
welkee betekenis het descriptieve normbestanddeel 'geschreven' ('in writing') 
heeftt in een bepaalde wettelijke norm uit het erfrecht. In een wettelijke norm 
uitt dezelfde wet met een vergelijkbaar toepassingsbereik is duidelijk dat 'in wri-
ting'' betekent 'signed and witnessed'. Op grond van normvergelijking kan nu 
verdedigdd worden dat deze betekenis ook toegekend moet worden aan het 
desbetreffendee bestanddeel in de norm die geïnterpreteerd moest worden. 

Bijj  normvergelijking wordt de vergelijkbaarheid tussen normen volgens Aar-
nioo dus bepaald door het vergelijkbare toepassingsbereik dat normen hebben. 
Dezee grond voor vergelijkbaarheid tussen rechtsregels lijk t me te beperkt geko-
zen.. De vergelijkbaarheid tussen rechtsregels kan mijn inziens ook op verschil-
lendee andere manieren worden verdedigd, bijvoorbeeld doordat de normen tot 
eenzelfdee rechtsgebied behoren, doordat er vergelijkbare beginselen aan ten 
grondslagg liggen of doordat er vergelijkbare doeleinden mee worden nage-
streefd.. Ik stel dan ook voor om normvergelijking algemener te omschrijven: 

Bijj  normvergelijking wordt een bepaalde interpretatie van de rechtsfeitom-
schrijvingg (RF) en/of de rechtsgevolgbepaling (RG) uit de rechtsregel verde-
digdd door te wijzen op een of meer andere maar vergelijkbare rechtsregels 
waarinn de rechtsfeitomschrijving en/of de rechtsgevolgbepaling een bepaalde 
betekeniss heeft. 

Hett argumentatieschema dat aan argumentatie op basis van normvergelijking 
tenn grondslag ligt, kan (voor het geval dat de analogie betrekking heeft op de 
rechtsfeitomschrijving)) als volgt worden geformuleerd:111 

111.. Van Eemeren en Grootendorst (1982:60, 116 e.v. en 151 ) maken een onderscheid 
tussenn argumentatie ter rechtvaardiging en ontkrachting van een standpunt en tus-
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11 In dit voorliggende geval (X) moet de rechtsregel indien RFj dan RGI 

geïnterpreteerdd worden als indien RF/ dan RGj, want: 
1.11 In het wettelijke geval (Y) wordt de rechtsregel indien RF2 dan RG2 geïn-

terpreteerdd als indien RF2'dan RG2 

1.1'' Dit geval (X) en het wettelijke geval (Y) zijn vergelijkbaar 

Inn een uitspraak van het kantongerecht Nijmegen van 17 juli 1987 {Praktijk-
gidsgids 1987, nr. 2738) wordt een interpretatieprobleem opgelost met behulp van 
eenn normvergelijking. Voor zover hier van belang, is de vraag in deze casus of 
eenn persoon die met een inmiddels overleden huurder samenwoonde het recht 
hadd de huurovereenkomst voort te zetten. Cruciaal voor het beantwoorden van 
dezee vraag was de interpretatie van het evaluatieve normbestanddeel 'duurzame 
gemeenschappelijkee huishouding' in artikel 7A:l623i BW. Teneinde tot een 
naderee invulling van dit begrip te komen, overweegt de kantonrechter dat aan 
ditt begrip dezelfde betekenis moet worden toegekend als aan het begrip 'duur-
zamee gemeenschappelijke huishouding' in artikel 7A:l623h BW. Op grond 
vann dit laatste artikel wordt aan een persoon medehuurderschap verleend, 
onderr andere op voorwaarde dat er sprake is van een duurzame gemeenschap-
pelijkee huishouding. Eén van de redenen om deze vordering te ontzeggen 
wordtt geformuleerd in het derde lid sub b van artikel 7A:1623h BW. Op 
grondd hiervan wordt de vordering niet toegewezen 'indien, mede gelet op het-
geenn is vast komen te staan omtrent de gemeenschappelijke huishouding en 
dee tijdsduur daarvan, de vordering kennelijk slechts de strekking heeft de per-
soonn bedoeld in het eerste lid op korte termijn de positie van huurder te ver-
schaffen'.. Deze uitsluitende reden acht de kantonrechter ook van toepassing 
opp artikel 7A:1623i BW Op basis van het hiervoor geformuleerde schema, kan 
dezee op een normvergelijking gebaseerde interpretatie van (een gedeelte van) 
artikell  7A: l623i BW als volgt worden gereconstrueerd: 

11 In artikel 7A:l623i BW moet 'indien er sprake is van een duurzame 
gemeenschappelijkegemeenschappelijke huishouding, dan is voortzetting van de huurovereen-

senn rechtvaardigende en ontkrachtende argumentatieschema's. Ik ga er in dit hoofd-
stukk van uit dat analogie-argumentatie steeds gebruikt wordt ter rechtvaardiging van 
eenn standpunt, maar analogie-argumentatie kan uiteraard ook gebruikt worden ter 
ontkrachtingg van een standpunt. In hoofdstuk 8 zal ik ingaan op de vraag hoe ont-
krachtingg van de argumentatie voor een tegengesteld standpunt deel uit kan maken 
vann de complexe argumentatie voor het standpunt dat wordt verdedigd. 
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komstkomst mogelijk' geïnterpreteerd worden als 'indien er sprake is van een 

gemeenschappelijkegemeenschappelijke huishouding die niet slechts de strekking heeft de persoon 

opop korte termijn de positie van huurder te verschaffen, dan is voortzetting van 

dede huurovereenkomst mogelijk' 

1.11 In artikel 7A:l623h BW wordt 'indien er sprake is van een duurzame 

gemeenschappelijkegemeenschappelijke huishouding, dan kan medehuurderschap worden ver-

leend'leend' geïnterpreteerd als 'indien er sprake is van een gemeenschappelijke 

huishoudinghuishouding die niet slechts de strekking heeft de persoon op korte termijn de 

positiepositie van huurder te verschaffen, dan kan medehuurderschap worden ver-

leend' leend' 

1.1'' Artikel 7A:1623i BW en artikel 7A: I623h BW zijn vergelijkbaar 

GevallenGevallen waarin de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van gevals-

vergelijkingvergelijking met reële gevallen 

Naastt normvergelijking wordt in de literatuur en de jurisprudentie gevalsver-

gelijkinggelijking onderscheiden. Bij gevalsvergelijking is het niet een bestaande wette-

lijk ee norm die gebruikt wordt om de interpretatie van een andere norm te ver-

dedigen,, maar een eerder geval of precedent. MacCormick en Summers 

(1991:513)) omschrijven dit type argumenten als 'arguments invoking prece-

dentss already interpreting the statute at hand; the governing idea here is that, 

i ff  a statutory provision has previously been subjected to judicial interpretation, 

i tt ought to be interpreted in conformity with the interpretation given to it by 

otherr courts ' ."2 Ter onderscheiding van gevalsvergelijking met hypothetische 

gevallenn die hierna aan de orde komt, zal ik deze vorm aanduiden als gevals-

vergelijkingg met reële gevallen waarin een beroep wordt gedaan op één of meer 

rechterlijkee beslissingen. Ik stel voor gevalsvergelijking met reële gevallen als 

volgtt te omschrijven: 

Bijj  gevalsvergelijking met reële gevallen wordt een bepaalde interpretatie van 

dee rechtsfeitomschrijving (RF) en/of de rechtsgevolgbepaling (RG) uit de 

112.. MacCormick en Summers (1991:513) merken daarbij op: 'Where there is a strict 
doctrinee of precedent based on a hierarchy of courts, lower courts must conform; 
wheree particular weight is given to a. jurisprudence constante of the higher courts, this 
wouldd also affect the exact application of this form of argument in the system under 
view;; in general, the argument has to be constructed appropriately to the doctrine of 
judiciall  precedent prevalent in the legal system under consideration'. 
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rechtsregell  verdedigd door te wijzen op een of meer rechterlijke beslissingen 
waarbijj  in vergelijkbare omstandigheden aan de rechtsfeitomschrijving en/of 
dee rechtsgevolgbepaling een bepaalde betekenis is gegeven. 

Hett argumentatieschema dat aan argumentatie op basis van gevalsvergelijking 
mett reële gevallen ten grondslag ligt, kan (voor het geval de analogie betrek-
kingg heeft op de rechtsfeitomschrijving) als volgt worden geformuleerd: 

11 In het geval (X) moet de rechtsregel indien RF dan RG geïnterpreteerd 
wordenn als indien RF'dan RG, want: 

1.11 In het precedent (Y) wordt de rechtsregel indien RF dan RG geïnterpre-
teerdd als indien RF' dan RG 

1.1'' Het geval (X) en het precedent (Y) zijn vergelijkbaar 

Inn deze basisstructuur van dit argumentatieschema wordt een enkelvoudige 
argumentatiee uitgedrukt. Uiteraard krijgt argumentatie op basis van gevals-
vergelijkingg een meer complexe structuur als er meer precedenten in de verge-
lijkin gg worden betrokken. Als er meer dan één precedent wordt aangevoerd 
omm de interpretatie van de rechtsregel te verdedigen, levert dit een neven-
schikkendee argumentatie op.113 

GevallenGevallen waarin de interpretatiebeslissing wordt verdedigd op grond van gevals-
vergelijkingvergelijking met hypothetische gevallen 

Inn de gevallen waarin een bestaande rechtsregel of een precedent het uitgangs-
puntt vormt voor de analogie-argumentatie is er in de wet of in de jurispru-
dentiee een aanknopingspunt om een bepaald interpretatieprobleem op te los-
sen.. Vaak doen er zich echter interpretatieproblemen voor die de rechter noch 
opp grond van een normvergelijking noch op basis van een vergelijking met een 
reëell  geval kan oplossen. In die gevallen is er een derde mogelijkheid om het 
interpretatieprobleemm met behulp van analogie-argumentatie op te lossen. 
Dezee methode wordt sinds Wiarda's Drie typen van rechtsvinding in de Neder-
landsee rechtsvindingsliteratuur aangeduid als gevalsvergelijking op grond van 
imaginaireimaginaire gevallen. Bij deze methode vergelijkt men het voorliggende geval 
niett met een of meer bestaande precedenten maar met een of meer 'imaginaire' 

113.. In het hoofdstuk 8 ga ik in op het karakter van deze nevenschikking en de gevolgen 
ervann voor de beoordeling van de argumentatie. 
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gevallenn die lijken op het voorliggende geval en waarvoor de oplossing wel dui-

delijkk is, hetzij op grond van een duidelijke wettelijke norm hetzij op grond 

vann bestaande jurisprudentie. In de eenvoudigste vorm bestaat deze argumen-

tatiee uit een vergelijking van het voorliggende geval met één hypothetisch 

geval.. De basisstructuur (wanneer de analogie betrekking heeft op de rechts-

feitomschrijving)) bestaat dan uit de volgende enkelvoudige argumentatie: 

11 In dit geval (X) moet de rechtsregel indien RF dan RG geïnterpreteerd 

wordenn als indien RF' dan RG, want: 

1.11 In het hypothetische geval (Y) zou de rechtsregel indien RF dan RG wor-

denn geïnterpreteerd als indien RF' dan RG 

1.1'' Het geval (X) is vergelijkbaarr met het hypothetische geval (Y) 

Nett als argumentatie op basis van reële gevallen, kan deze argumentat ie een 

complexerr karakter krijgen als er meer hypothetische gevallen in de vergelij-

kingg worden betrokken. Wiarda (1988) geeft een voorbeeld waarin de argu-

mentatiee niet alleen bestaat uit het naar voren brengen van een vergelijkbaar, 

maarr ook van een onvergelijkbaar hypothetisch geval. De structuur ziet er dan 

alss volgt uit: 

11 In dit geval (X) moet de rechtsregel indien RF dan RG geïnterpreteerd 

wordenn als indien RF' dan RG, want: 

1.1aa In het hypothetische geval (Y) zou de rechtsregel indien RF dan RG 

wordenn geïnterpreteerd als indien RF'dan RG 

1.1bb In het hypothetische geval (Z) zou de rechtsregel indien RF dan RG wor-

denn geïnterpreteerd als indien RF" dan RG 

l . lab'' Het geval (X) is vergelijkbaar met het hypothetische geval (Y) en 

onvergelijkbaarr met het hypothetische geval (Z). 

Inn deze gevallen bestaat de analogie-argumentatie uit een nevenschikkende 

argumentat iee die ten minste bestaat uit een argument waarin de vergelijk-

baarheidd met één hypothetisch geval en een argument waarin de onvergelijk-

baarheidd met een ander hypothetisch geval naar voren wordt gebracht."4 

114.114. Het gaat hier om cumulatieve argumentatie waarin twee aspecten van de vergelij-
kingsrelatiee (vergelijkbaarheid en onvergelijkbaarheid) samen het standpunt onder-
steunen.. In hoofdstuk 8 zal ik verder ingaan op het door Snoeck Henkemans (1992) 
geïntroduceerdee onderscheid tussen complementaire en cumulatieve argumentatie. 
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Wiardaa geeft van deze complexe argumentatie een voorbeeld aan de hand 
vann het geval 'Hyster Karry Krane' (HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90). In deze 
zaakk stond de vraag centraal in hoeverre de nabootsing van industriële pro-
ductenn waarvoor geen octrooibescherming gold, rechtmatig is. Er was geen 
toepasbaree rechtsregel op grond waarvan deze vraag kon worden beantwoord. 
Inn zijn beslissing gaat de Hoge Raad uit van het beginsel dat het in het alge-
meenn aan een ieder vrij moet staan om zijn producten een zo groot mogelijke 
deugdelijkheidd te geven voor zover hij daarbij geen inbreuk maakt op de rech-
tenn die anderen ter bescherming van hun producten aan Octrooiwet of 
Auteurswett ontlenen. Uitgaande van dit beginsel onderscheidt de Hoge Raad 
driee hypothetische gevallen. In de eerste plaats het geval waarin de nabootsing 
alleenn betrekking heeft op eigenschappen die bestemd en geschikt zijn om de 
deugdelijkheidd en bruikbaarheid van het product te bevorderen terwijl door 
diee nabootsing geen verwarring bij het kopend publiek kan ontstaan. In de 
tweedee plaats dezelfde situatie waarin er ten gevolge van een nabootsing tus-
senn het eigen product en dat van de concurrent wél verwarring kan ontstaan. 
Enn in de derde plaats het geval waarbij de nabootsing verder gaat dan voor de 
deugdelijkheidd en bruikbaarheid van het product noodzakelijk is terwijl hier-
doorr verwarring gesticht wordt. 

Uitgaandee van het beginsel dat het in het algemeen aan een ieder vrij moet 
staann om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruik-
baarheidd te geven, concludeert de Hoge Raad het volgende. Tegen het eerste 
gevall  is weinig bezwaar terwijl de derde situatie een evident onbehoorlijk 
gedragg veronderstelt (namelijk het zonder enig in redelijkheid te respecteren 
belangg profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen 
nadelee verwarring stichten bij het publiek). Het tweede geval, waarin als gevolg 
vann de nabootsing eveneens verwarringsgevaar aanwezig is maar die naboot-
singg een overigens als redelijk te beschouwen belang dient, is minder evident 
enn kan daardoor meer twijfel wekken. Men kan zich, om tot een beslissing te 
komen,, zowel op het eerste (vergelijkbare) evident rechtmatige geval oriënte-
renn als op het derde (vergelijkbare) evident onrechtmatige geval. Men kan - zo 
vervolgtt Wiarda - dus zeggen: ook hier gaat nabootsing niet verder dan nodig 
iss om aan het product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid 
tee geven en dat staat een ieder in beginsel vrij ; maar men kan eveneens verde-
digenn dat hier zowel wordt geprofiteerd als verwarring gesticht. De Hoge Raad 
kooss voor de eerste oplossing en legde zo de grens tussen rechtmatige en 
onrechtmatigee nabootsing tussen de hierboven in de tweede en derde plaats 
genoemdee situatie.115 
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Wiardaa (1988:139) wijst erop dat ook van vergelijking met hypothetische 

gevallenn gebruik kan worden gemaakt in gevallen waarin het gaat om de vraag 

off  en in hoeverre een zeker wettelijk voorschrift zich leent voor analogische 

toepassingg op andere dan de daarin met zoveel woorden omschreven gevallen. 

Ookk dan kan volgens Wiarda niet alleen een vergelijking met de in de norm 

omschrevenn maar ook met meer of minder verwante hypothetische gevallen 

bijdragenn aan een antwoord op de vraag of analogische toepassing toelaatbaar 

is. . 

Mett het onderscheiden tussen normvergelijking, gevalsvergelijking met reële 

gevallenn en gevalsvergelijking met imaginaire gevallen en het onderscheiden 

tussenn de verschillende bestanddelen van de rechtsregel waarop de analogie-

argumentatiee betrekking kan hebben, heb ik het gebruik van het begrip 'ana-

logischee interpretatie' gepreciseerd. In de eerste plaats is duidelijk gemaakt om 

watt voor soort tweede-orde-argumentatie het gaat. Zowel het soort standpunt 

alss het soort analogie-argumentatie is nader aangegeven. In de tweede plaats 

biedtt het onderscheid in de bestanddelen een aanknopingspunt voor een 

nauwkeurigee analyse van analogie-argumentatie. Wanneer we de verschillende 

onderscheidingenn combineren, komen we tot het volgende overzicht: 

115.. In het voorbeeld 'Hyster Karry Krane' wordt de gevalsvergelijking met hypothetische 
gevallenn expliciet gebruikt in de rechtvaardiging van de rechterlijke beslissing. Wiarda 
(1988:135)) wijst op voorbeelden waarin de vergelijkingsmethode wel gebruikt wordt 
bijj  het vinden van een oplossing, maar de redenering niet expliciet in de rechtvaardi-
gingg van de beslissing tot uitdrukking komt. Zie het kwantitatieve rechtspraakon-
derzoekk van Snijders (1978:87), die vaststelt dat in de door hem onderzochte juris-
prudentiee slechts een betrekkelijk gering aantal gevallen werd aangetroffen waarin uit 
dee motivering van het desbetreffende arrest blijkt dat het gegeven geval met één ima-
ginairr geval is vergeleken en dat die gevallen niet eens erg duidelijk zijn. Hij tekent 
daarbijj  echter terecht aan dat zijn cijfers niets zeggen over de heuristische waarde 
(d.w.z.. de waarde voor de vorming van het oordeel vóórdat dit oordeel op schrift werd 
gesteld)) van de vergelijkingsmethode. Zie ook Nieuwenhuis (1976:514), die van 
meningg is dat de kracht van de vergelijkingsmethode allereerst is gelegen in de heu-
ristiekk van het rechterlijk oordeel. Wiarda (1988:136) meent 'op grond van eigen 
ervaring'' dat de vergelijkingsmethode een veel gebruikte methode is om interpreta-
tieproblemenn op te lossen. 
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Analogie e 

m.b.t. . 

rechtsfeit--

omschrijving g 

Analogie e 

m.b.t. . 

rechtsgevolg--

bepaling g 

normvergelijkin g g vergelijkin g g 

o.g.v.. reële 

gevallen n 

vergelijkin g g 

o.g.v.. hypothetische 

gevallen n 

standpunt:standpunt: standpunt: standpunt: 

Indienn RF/dan RGX Indien RF dan RG Indien RF'dan RG 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr rechtsregels 

waarinn RF2 de 

betekeniss RF2' heeft 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr precedenten 

waarinn RF de 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr hypothetische 

gevallenn waarin RF de 

betekeniss RF' heeft betekenis RF' zou hebben 

standpunt:standpunt: standpunt: standpunt: 

Indienn RFT dan RG/ Indien RF dan RG' Indien RF dan RG' 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr rechtsregels 

waarinn RG2 de 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr precedenten 

waarinn RG de 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr hypothetische 

gevallenn waarin RG de 
betekeniss RG2' heeft betekenis RG' heeft betekenis RG' zou hebben 

Analogie e 

m.b.t.. rechts 

feitom--

schrijvin g g 

enn rechts-

gevolg--

bepaling g 

standpunt: standpunt: 

Indienn RF/ dan RG/ 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr rechtsregels 

waarinn RF2 en RG2 

dee betekenissen 

RF2'' en RG2' hebben 

standpunt:standpunt: standpunt: 

Indienn RF' dan RG' Indien RF' dan RG' 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr precedenten 

waarinn RF en RG 

dee betekenissen 

argumentatie: argumentatie: 

beroepp op één of 

meerr hypothetische 

gevallenn waarin RF en RG 

dee betekenissen 

RF'' en RG' hebben RF' en RG' zouden hebben 

6.44 Analogie-argumentatie ter  ondersteuning van kwalificatiebeslissingen 

' I nn hoofdstuk 5 heb ik duidelijk gemaakt dat het bij een kwalificatieprobleem 

niett meteen duidelijk is of een feit /gekwali f iceerd kan worden als een F \x\x. 

dee rechtsregel. De oplossing van dit probleem resulteert in een kwalificatiebe-

slissingg waarin de rechter het standpunt verdedigt dat het fe i t /wel of niet kan 

wordenn gekwalificeerd als een F uit de rechtsfeitomschrijving. Di t standpunt 

wordtt verdedigd met tweede-orde-argumentatie waarin een interpretat ieme-

thodee wordt toegepast. Afhankelijk van het aantal argumenten dat wordt aan-
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gevoerd,, bestaat deze tweede-orde-rechtvaardiging uit enkelvoudige of com-
plexee argumentatie. De vraag die in deze paragraaf centraal staat is op welke 
wijzee analogie-argumentatie als interpretatiemethode kan worden gebruikt om 
eenn kwalificatiebeslissing te ondersteunen. Een daarmee samenhangende vraag 
iss in hoeverre er een duidelijk onderscheid bestaat tussen interpretatie- en 
kwalificatieproblemen.. Bij het beantwoorden van deze vraag zal ik uitgaan van 
dee volgende drie wijzen waarop een kwalificatieprobleem kan worden opge-
lost: : 

(1)(1) Gevallen waarin de kwalificatiebeslissing wordt verdedigd door het explici-
terenteren van de begripskenmerken uit de rechtsfeitomschrijving F en van de 
begripskenmerkenbegripskenmerken van het voorliggende feit f. 

(2)(2) Gevallen waarin de kwalificatiebeslissing wordt verdedigd op grond van 
gevalsvergelijkinggevalsvergelijking met reële gevallen. 

(3)(3) Gevallen waarin de kwalificatiebeslissing wordt verdedigd op grond van 
gevalsvergelijkinggevalsvergelijking met hypothetische gevallen. 

GevallenGevallen waarin de begripskenmerken uit de rechtsfeitomschrijving F en van het 
voorliggendevoorliggende feit f worden geëxpliciteerd 

Eenn van de manieren om een kwalificatiebeslissing te ondersteunen is het 
expliciterenn van de begripskenmerken van de rechtsfeitomschrijving F en het 
feitt ƒ De ondersteunende argumentatie bestaat er in deze gevallen uit dat aan-
gegevenn wordt dat het voorliggende geval voldoet aan de rechtsfeitomschrij-
vingg in de rechtsregel. Stel dat de rechtsfeitomschrijving F wordt gekenmerkt 
doorr de eigenschappen a en b. In de argumentatie wordt dan aangegeven dat 
hett voorliggende feit / o ok de eigenschappen a en b heeft. De vraag is nu of 
dezee argumentatie als analogie-argumentatie kan worden gekarakteriseerd. 
Zoalss ik in 6.2 heb aangegeven, beantwoorden sommige auteurs deze vraag 
bevestigendd op grond van het feit dat men bij dit type argumentatie de ken-
merkenn van een voorliggend geval vergelijkt met de klasse van gevallen die in 
dee rechtsregel omschreven wordt. Om dit te ondersteunen, geeft men in een 
tweede-orde-rechtvaardigingg aan dat het voorliggende individuele geval en het 
abstractee geval uit de rechtsfeitomschrijving een aantal essentiële begripsken-
merkenn delen. Het lijk t me dat hieraan geen argument ontleend kan worden 
omm van analogie-argumentatie te spreken. Een van de bestanddelen van ana-
logie-argumentatiee is immers het beroep dat wordt gedaan op een vergelij-
kingsrelatiee en hiervan is bij het expliciteren van begripskenmerken van het feit 
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ƒƒ en van de rechtsfeitomschrijving .F geen sprake. Er wordt bij deze argumen-
tatiee gesteld dat het feit /en de rechtsfeitomschrijving F dezelfde begripsken-
merkenn hebben. Bij die argumentatie wordt geen beroep gedaan op een ver-
gelijkingsrelatiee maar op een kentekenrelatie. Het argumentatieschema dat 
wordtt gehanteerd om het standpunt te ondersteunen, is een kentekenargu-
mentatie.mentatie. Zoals ik in 6.2 heb aangegeven, wordt het standpunt verdedigd door 
inn de argumentatie een wezenlijke eigenschap van een zaak te noemen die 
automatischh de eigenschap inhoudt die in het standpunt aan de zaak wordt 
toegeschreven.. Er wordt een coëxistentierelatie gelegd die maakt dat de aan-
vaardbaarheidd van het argument op het standpunt wordt overgedragen. Bij een 
enkelvoudigee argumentatie kan deze vorm van kentekenrelatie als volgt sche-
matischh worden weergegeven: 

11 Het feit ƒ kan gekwalificeerd worden als F 
1.11 Fin de rechtsregel heeft de begripskenmerken a en b 
1.1'' Het voorliggend geval ƒ heeft de begripskenmerken a en b 

Dee interpretatiemethode die hier gebruikt wordt moet daarom — anders dan 
sommigee auteurs beweren - niet als analogie-argumentatie of als een andere 
systematischee interpretatiemethode worden beschouwd, maar als een taalkun-
digedige interpretatie waarin een beroep wordt gedaan op de betekenis van begrip-
penn uit de rechtsregel. Stel bijvoorbeeld dat het bij de oplossing van een kwa-
lificatieprobleemm gaat om de vraag of een surfplank gekwalificeerd kan worden 
alss een zeilboot. Dit kwalificatieprobleem kan men oplossen door ervan uit te 
gaann dat het begripskenmerk 'het hebben van een zeil' een noodzakelijke en 
voldoendee voorwaarde is om iets een zeilboot te noemen. 

Eenn bekend voorbeeld van een kwalificatievraag die tot een complexe argu-
mentatiee heeft geleid waarbij de relevante begripskenmerken uit de rechtsfei-
tomschrijvingg zijn geëxpliciteerd, is het Elektriciteitsarrest (HR 23-05-1921, 
NJNJ 1921, 564). De vraag of elektriciteit als een goed in de zin van artikel 310 
Sr.. kan worden beschouwd, werd door de Hoge Raad bevestigend beantwoord 
doorr na te gaan of het rechtstfeit 'elektriciteit' de relevante begripskenmerken 
bezitt om van 'eenig goed' uit de rechtsfeitomschrijving uit artikel 310 Sr. te 
kunnenn spreken. Die relevante begripskenmerken waren voor de Hoge Raad: 
'eenn zekere zelfstandigheid, die door menselijk handelen van de ene zaak op de 
anderee zaak kan worden overgebracht, door een mens kan worden opgewekt 
enn voor hem een zekere waarde vertegenwoordigt'. 
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GevallenGevallen waarin de kwalificatiebeslissing wordt verdedigd op grond van gevalsver-
gelijkinggelijking met reële of hypothetische gevallen 

Inn de hiervoor besproken gevallen zijn de begripskenmerken van de F uit de 
rechtsfeitomschrijvingg en van het feit/bekend (of ze worden als onproblema-
tischh beschouwd). Het enige wat er in die gevallen gebeurt, is het expliciteren 
vann begripskenmerken. Er kan zich echter ook een kwalificatieprobleem voor-
doenn doordat in een gegeven context onduidelijk is welke begripskenmerken 
noodzakelijkk zijn om/als een .F te kwalificeren. Het is dan met andere woor-
denn onduidelijk of ƒ als een substitutiegeval van .Fkan worden opgevat. Ik zal 
aann de hand van een voorbeeld van MacCormick (1978) laten zien wat dit 
typee kwalificatieprobleem inhoudt en hoe het zich verhoudt tot de in de vorige 
paragraaff  geanalyseerde interpretatieproblemen. 

MacCormickk (1978) stelt aan de hand van de zaak Maclennan versus 
MaclennanMaclennan (1958 S.C. 105) de vraag aan de orde in hoeverre er een principieel 
verschill  bestaat tussen interpretatie- en kwalificatieproblemen. In deze zaak is 
hett de vraag of een vrouw die kunstmatig bevrucht is zich schuldig heeft 
gemaaktt aan overspel. Bepaalde feiten/zijn bewezen en het is de vraag of deze 
kunnenn worden gekwalificeerd als overspel en daarmee als een grond voor een 
eiss tot echtscheiding. Het probleem is nu of dit een wezenlijk andere vraag is 
dann de vraag wat de precieze betekenis van een rechtsregel is. MacCormick 
(1978:93)) onderkent dit probleem: 

Lookedd at from one point of view, this is a simple example of what I call a 
'problemm of interpretation'. What does 'adultery' for the purposes of Scots 
divorcee law mean? But from another point of view it might be argued that the 
keyy problem here is not so much an issue of interpreting the law as of appre-
ciatingg the facts. 

MacCormickk vervolgt deze analyse met de constatering dat er vanuit een 
logischh gezichtspunt geen verschil is tussen de analyse van dit probleem als een 
interpretatie-- of als een kwalificatieprobleem. Volgens MacCormick zijn er wel 
verschillendee juridische redenen om deze twee soorten problemen van elkaar te 
onderscheiden.. De belangrijkste reden is dat kwalificatievragen in hoger beroep 
alss feitelijke vragen worden beschouwd en daarom niet in hoger beroep beoor-
deeldd kunnen worden. Vragen die betrekking hebben op de interpretatie van 
eenn rechtsregel daarentegen, worden als rechtsvragen beschouwd en kunnen wel 
inn hoger beroep worden beoordeeld. Ditzelfde onderscheid geldt in Nederland 
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voorr de cassatierechtspraak en ik beschouw het als een reden om het gemaakte 

onderscheidd tussen interpretatie- en kwalificatieproblemen te handhaven.116 

Nett als interpretat ieproblemen, kunnen kwalif icatieproblemen worden 

opgelostt door middel van een gevalsvergelijking met reële of hypothetische 

gevallen.. Het argumentatieschema dat aan argumentatie op basis van gevals-

vergelijkingg ten grondslag ligt, kan als volgt worden geformuleerd: 

11 In het geval (X) moet het feit ƒ worden gekwalificeerd als Fmx. de rechts-

regell  (Z), want: 

1.11 In het precedent of hypothetische geval (Y) wordt het feit ƒ gekwalifi-

ceerdd als F uit de rechtsregel (Z) 

1.1'' Het geval (X) en het precedent of hypothetische geval (Y) zijn vergelijk-

baar r 

Dezee analogie-argumentatie bestaat uit een enkelvoudige argumentatie die op 

verschillendee manieren kan worden uitgebreid tot een nevenschikkende argu-

mentat iee waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende vergelijkbare of 

onvergelijkbaree (reële of hypothetische) gevallen. 

6.55 Het beoordelen van analogische interpretati e 

N uu duidelijk is geworden op welke wijzen analogie-argumentatie gebruikt kan 

wordenn om interpretatie- en kwalificatiebeslissingen te ondersteunen, kunnen 

wee ingaan op de vraag welke normen er gelden voor de beoordeling van de 

aanvaardbaarheidd van deze soorten analogische interpretatie. Zoals in de voor-

gaandee hoofdstukken duidelijk is geworden, is er naar deze normen weinig sys-

tematischh onderzoek gedaan. MacCormick en Summers (1991:512) wijzen 

hierr op bij het bespreken van de algemene normen voor het beoordelen van 

juridischee argumentat ie bij de oplossing van interpretat ieproblemen. Zij 

beschouwenn hun onderzoek in veel opzichten als exploratie/voor nader empi-

rischh en rechtsvergelijkend onderzoek naar interpretatiemethoden, zoals blijk t 

uitt wat zij zeggen over de status van hun model voor wetsinterpretatie: 

116.. MacCormick (1978:95) relativeert het gemaakte onderscheid meteen door erop te 
wijzenn dat juist omdat er geen logisch onderscheid te maken valt tussen kwalificatie-
vragenn en vragen over de interpretatie van een rechtsnorm, de rechter een kwalifica-
tievraagg op kan vatten als een vraag over de interpretatie van een rechtsnorm, waar-
doorr de vraag als een rechtsvraag wordt beschouwd die in hoger beroep of cassatie 
kann worden beoordeeld. 
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Thee model is, however, suggestive for ways in which the analysis of interpre-
tationall  conflicts and their resolution might be pursued in later studies in a 
moree rigorous and thoroughgoing way then ever hitherto in legal theory or in 
thee particular jurisprudence of legal systems. 

Watt voor algemene beoordelingsnormen geldt, geldt a fortiori  voor het onder-
zoekk naar de normen voor de beoordeling van analogie-argumentatie. Er 
bestaatt geen uitgewerkt overzicht van normen die in de jurisprudentie en de 
dogmatiekk worden gehanteerd bij de beoordeling van analogie-argumentatie. 
Diee normen moeten, zoals MacCormick en Summers (1991:516) het uit-
drukken,, worden gereconstrueerd op grond van de argumentatieve praktijk in 
rechtssystemen:: 'they do not necessarily consist of some kind of already-arti-
culatedd rule of positive law'. Bij het systematiseren van de normen voor de 
beoordelingg van analogische interpretatie ga ik uit van de algemene normen 
diee ik in hoofdstuk 5 heb geformuleerd voor de beoordeling van tweede-orde-
argumentatie.. Uitgaande van het onderscheid tussen primaire en secundaire 
rechtsregels,, zal ik laten zien welke logische, procedurele en inhoudelijke aspec-
tenn bij de beoordeling een rol spelen. 

DeDe juiste keuze van analogie-argumentatie 

Zoalss in hoofdstuk 5 duidelijk is geworden, kan men bij de beoordeling van 
tweede-orde-argumentatiee een onderscheid maken tussen de beoordeling op 
hett logische en op het pragmatische niveau. De algemene norm voor de logi-
schee geldigheid kan als volgt worden gespecificeerd voor de beoordeling van 
dee aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie ter ondersteuning van een 
interpretatiebeslissing: : 

DeDe redenering die in de analogie-argumentatie ter ondersteuning van een inter-
pretatiebeslissingpretatiebeslissing wordt uitgedrukt, moet geldig zijn of door explicitering van één 
ofof meer verzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden. 

Dee algemene norm voor de beoordeling op het pragmatische niveau kan als 
volgtt worden gespecificeerd: 

HetHet standpunt dat in de interpretatiebeslissing wordt ingenomen mag alleen als 
afdoendeafdoende verdedigd worden beschouwd als de analogie-argumentatie juist is geko-
zenzen en correct is toegepast. 
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Inn deze algemene norm liggen twee normen besloten: de keuze voor analogie-
argumentatiee moet juist zijn en de toepassing ervan moet correct zijn. Voor 
eenn antwoord op de vraag welke algemene normen gelden voor de beoordeling 
vann de vraag of een argumentatieschema goed is gekozen, sluit ik aan bij het in 
hoofdstukk 2 geïntroduceerde model voor wetsinterpretatie van MacCormick 
enn Summers. Dit model gaat uit van een indeling in n typen interpretatieve 
argumentenn die in vier categorieën zijn ondergebracht waarvan er drie in de 
volgendee rangorde tot elkaar staan: taalkundige argumenten, systematische 
argumentenn en teleologisch-evaluatieve argumenten. In hoofdstuk 5 heb ik de 
volgendee algemene norm geformuleerd voor de beoordeling van de vraag of 
hett juiste argumentatieschema is gekozen voor de rechtvaardiging van een 
interpretatiebeslissing: : 

IsIs voor de verdediging van het standpunt dat in de interpretatie wordt ingenomen 
opop de juiste wijze gekozen uit één van de vier categorieën interpretatieve argu-
menten? menten? 

Welkee normen kan men nu formuleren voor de beoordeling van de juiste 
keuzee van analogie-argumentatie ter oplossing van een interpretatieprobleem? 
Inn hoofdstuk 2 heb ik aangegeven dat MacCormick en Summers de verschil-
lendee toepassingen van analogie-argumentatie tot de systematische argumenten 
rekenen.. De eerste norm voor het beoordelen van de toepasbaarheid volgt uit 
dee rangorde van de interpretatieve argumenten in het model van MacCormick 
enn Summers."7 Deze rangorde brengt met zich mee dat analogie-argumenta-
tiee als een systematisch interpretatief argument pas gebruikt wordt als er geen 
bevredigendee oplossing gevonden kan worden op basis van een bestaande 
rechtsregell  of een taalkundige interpretatie daarvan. Indien er een niet onbe-
vredigendee beslissing genomen kan worden op basis van een toepasbare rechts-
regel,, dan bestaat er geen noodzaak om op basis van analogie-argumentatie een 

117.. MacCormick en Summers (1991: 539): 'It is a fault of interpretation to omit due 
considerationn of an argument where its conditions of application exist, and its appli-
cabilityy is not cancelled by sufficient reasons. A particular illustration of this occurs 
whenn a judge ignores the argument from ordinary meaning in favour of an argument 
fromm substantive reasons, without even offering to consider the sufficiency of grounds 
forr bypassing ordinary meaning. The values at risk here are democratic legislative 
supremacyy and separation of powers. Due respect for linguistic arguments, especially 
ass supplemented by systemic ones, is also required if the judiciary is not to become 
highlyy politicized'. 



HetHet analyseren en beoordelen van analogische interpretatie 141 1 

rechtsregell  te interpreteren. Een voorbeeld van een toepassing van deze norm 
vindtt men in de argumentatie van AG Franx in zijn conclusie bij het arrest van 
dee Hoge Raad van 20 januari 1984 (NJ 1984, 751). Voorzover hier van 
belang,, gaat het in dit arrest om de interpretatie van artikel 1:413 lid 1 BW op 
grondd waarvan een rechtsvermoeden van overlijden van een vermiste persoon 
doorr de rechtbank kan worden uitgesproken. Het Hof had overwogen dat dit 
artikell  gelezen moet worden in samenhang met artikel 1:426 BW dat de eis 
steltt dat er een verbondenheid van de vermiste met de Nederlandse rechtssfeer 
moett zijn om rechtsmacht van de Nederlandse rechter aan te kunnen nemen. 
Aangezienn het een buitenlander betrof die in het buitenland vermist was, nam 
hett Hof aan dat er geen rechtsmacht voor de Nederlandse rechter bestond. 
Franxx brengt hier het volgende tegenin: 

Hett komt er op neer dat het Hof art. 1:426 BW analogisch heeft toegepast op 
art.. 1:413, door de eis van verbondenheid van de vermiste met de Nederlandse 
rechtssfeer,, blijkend uit art. 1:426, eveneens te lezen in art. 1:413. Dit laatste 
lijk tt me onjuist. Taalkundige uitlegging moet naar mijn mening prevaleren 
bovenn analogie. Art. 1:413 stelt, naar zijn tekst genomen, niet de voorwaar-
denn van art. 1: 426 lid 1 en lid 2. 

Datt het omgekeerde — het hanteren van een taalkundige interpretatie terwijl er 
redenenn zijn om een verdergaande interpretatiemethode te gebruiken — ook 
voorkomt,, blijkt uit het bekende arrest Quint-Te Poel (NJ 1959, 548). In dit 
arrestt stelt de Hoge Raad dat het Hof bij zijn uitlegging van artikel 1269 Oud 
BW,, All e verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet' ten 
onrechtee is 'blijven steken' bij een grammaticale interpretatie. Het Hof had 
volgenss de Hoge Raad op grond van een toepassing van analogie-argumenta-
tiee een oplossing moeten zoeken voor dit interpretatieprobleem: 

O.. dat het middel zich eveneens richt tegen de door het Hof aan art. 1269 
gegevenn uitlegging (Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit 
dee wet'.) 
O.. daaromtrent: 

datt echter het Hof door, na te hebben bevonden dat het door Quint 
gepretendeerdee vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun vindt, 
daaraann de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen vorderingsrecht 
toekomt,, een te enge uitlegging heeft gegeven aan de woorden 'uit de wet'; 

datdat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis recht 
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streekss op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag worden 

afgeleid,, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de 

oplossingg moet worden aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit 

bijj  de wèl geregelde gevallen. 

Di tt voorbeeld illustreert de wijze waarop het model van MacCormick en Sum-

merss in de prakti jk werkt. Indien er wordt 'overgestapt' van de taalkundige 

naarr de systematische categorie, zullen daarvoor argumenten (moeten) worden 

gegeven.. Het maakt duidelijk dat het bij de reconstructie van de argumenta-

tiee van belang is te onderscheiden tussen argumenten die aangevoerd worden 

omm de keuze van de argumentat iemethode te rechtvaardigen en argumenten 

diee aangevoerd worden om de toepassing daarvan te rechtvaardigen. 

Dee in het model gesuggereerde rangorde brengt ook met zich mee dat het 

gebruikk van teleologisch-evaluatieve argumenten voor het oplossen van een 

interpretatieprobleemm niet goed verdedigbaar is in de gevallen waarin een van 

dee systematische argumenten een oplossing kan bieden. Het volgt uit de posi-

tiee van de rechter in het rechtsbestel dat bijvoorbeeld een eigen belangenafwe-

gingg niet voor de hand ligt wanneer het systeem van het recht voldoende aan-

knopingspuntenn biedt voor de oplossing van een geval.1 

Tenn slotte moet bij het beoordelen van de keuze voor analogie-argumenta-

tiee rekening worden gehouden met eventuele 'concurrerende' systematische 

argumenten.. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat het verdedigbaar is dat een 

interpretatieprobleemm beter opgelost kan worden met een direct beroep op een 

118.. Aan het model ligt dan ook - impliciet — het door Atiyah en Summers (1987) geïn-
troduceerdee onderscheid tussen substantiële en formele redenen in juridische argu-
mentatiee ten grondslag. Tot de substantiële redenen rekenen Atiyah en Summers 
morele,, economische, politieke, institutionele of andere overwegingen. Onder een 
formelee reden verstaan zij een juridisch gezaghebbende ('authoritative') reden op basis 
waarvann rechters een bevoegdheid of een plicht hebben om op een bepaalde manier 
tee beslissen. Een relevante formele reden sluit een relevante substantiële reden uit of 
vermindertt het gewicht ervan. Anders dan substantiële redenen vooronderstelt een 
formelee reden altijd een juridisch geldige rechtsregel ofeen ander juridisch geldige 
grondslagg zoals een contract of ten rechterlijke uitspraak. Dus als voor het beslissen van 
eenn geval een juridisch relevante geldige rechtsregel toepasbaar is die aangeeft wat het 
rechtsgevolgg moet zijn, dan is die rechtsregel een formele reden om geen onderzoek 
tee doen naar substantiële redenen die een andere richting op wijzen. Atiyah en Sum-
merss (1987:2) voegen daar aan toe: 'We do not say that there is never any case for 
inquiringg into such reasons, but only that a formal reason usually operates as a sort 
off  barrier which insulates the decision-making process from the reasons of substance 
nott incorporated in the rule either explicitly or implicitly'. 
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rechtsbeginsell  en niet op basis van een analogische interpretatie van een rechts-
regel.. Zoals MacCormick en Summers (1991:532) zelf opmerken, blijk t uit 
hunn onderzoek dat over de onderlinge verhouding tussen de categorieën argu-
mentenn en tussen argumenten uit een categorie weinig generaliserende uit-
sprakenn kunnen worden gedaan: 

Thiss model is of course very simple and (even if acceptable so far as it goes) 
leavess open many key questions about prioriries and relative weights in inter-
pretativee argument, both as between the categories, and as between different 
typess within them. 

DeDe correcte toepassing van analogie-argumentatie 

Voorr het beoordelen van de aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie ter 
ondersteuningg van een interpretatieprobleem, moet niet alleen worden beoor-
deeldd of deze argumentatie terecht is gekozen, maar ook of de argumentatie 
correctt is toegepast. Bij het beantwoorden van deze vraag, moet worden nage-
gaann of de kritische vragen bij het argumentatieschema bevredigend kunnen 
wordenn beantwoord. Bij de beoordeling van de toepassing van analogie-argu-
mentatiee staat de vraag centraal of de zaken die met elkaar worden vergeleken 
ookk werkelijk vergelijkbaar zijn. Deze vraag kan niet los van de context wor-
denn beantwoord: zaken zijn niet zomaar vergelijkbaar met iets anders, maar 
altijdd op grond van een bepaald criterium. Het doel van de vergelijkingsargu-
mentatiee bepaalt op grond van welk criterium al dan niet kan worden gespro-
kenn van relevante vergelijkbaarheid. Van relevante vergelijkbaarheid is sprake 
alss twee zaken vergelijkbaar zijn onder een geaccepteerd vergelijkingscriterium. 
Hett argumentatieschema dat aan argumentatie op basis van normvergelijking, 
eenn vergelijking met precedenten of met hypothetische gevallen ten grondslag 
ligt,, kan (voor het geval de analogie betrekking heeft op de rechtsfeitom-
schrijving)) als volgt worden geformuleerd: 

11 In dit voorliggende geval (X) moet de rechtsregel indien RFl dan RG1 

geïnterpreteerdd worden als indien RF' dan RG, want: 
1.11 In het wettelijke geval, het precedent, of het hypothetische geval (Y) 

wordtt de rechtsregel indien RF dan RG geïnterpreteerd als indien RF' dan 
RG RG 

1.1'' Dit geval (X) en het wettelijke geval, het precedent of het hypothetische 
gevall  (Y) zijn vergelijkbaar 
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Dee algemene kritische vragen kunnen voor de beoordeling van analogische 

interpretatiee als volgt worden toegespitst: 

aa Is het bestaande wettelijke geval, het precedent of het hypothetische geval 

datt als uitgangspunt voor de analogie-argumentatie wordt gekozen geldig 

(off  aanvaardbaar) ? 

bb Is het voorliggende geval inderdaad op relevante punten vergelijkbaar met 

hett bestaande wettelijke geval, het precedent of het hypothetische geval? 

-- is het vergelijkingscriterium goed gekozen? 

-- is het vergelijkingscriterium correct toegepast? 

cc Kan het voorliggende geval niet beter vergeleken worden met andere wet-

telijkee gevallen, precedenten of hypothetische gevallen? 

Vann relevante vergelijkbaarheid is sprake als twee zaken vergelijkbaar zijn op 

grondd van een goed gekozen en correct toegepast vergelijkingscriterium. Uiter-

aardd zal dit in veel gevallen nader beargumenteerd (moeten) worden en zal de 

argumentat iee een complexe structuur hebben. Bij die ondersteunende argu-

mentatiee kan weer een beroep gedaan worden op een van de interpretatieme-

thodenn waarin een beroep gedaan wordt op: 

aa de betekenis van begrippen (taalkundige argumenten) 

bb het vergelijkbare toepassingsbereik, het vergelijkbare rechtsgebied of ver-

gelijkbaree onderliggende rechtsbeginselen (systematische argumenten) 

cc vergelijkbare doeleinden (teleologische argumenten) 

D ee specifieke vormen van complexiteit bij analogie-argumentatie zullen ver-

derr worden geanalyseerd in hoofdstuk 8. Een analogische interpretatie die 

naderr wordt ondersteund, kan als volgt schematisch worden weergegeven: 
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11 Eindbeslissing 

I I 
ï . i -- -&--
Kwalificatie e 

vann de feiten 

-1 .1' ' 

Interpretatie--

beslissingg waarin 

eenn interpretatie 

wordtt toegekend 

aann een bestaande 

rechtsregel l 

k k 

1.1'.1 1 

Analogie--

argumentatie e 

ï . i ' . ï . i i 

Taalkundige, , 

systematische, , 

off  teleologisch-

evaluatievee argumenten 

eerste-orde-argumentatie eerste-orde-argumentatie 

tweede-orde-argumentatie tweede-orde-argumentatie 

DeDe overgang van analogische interpretatie naar analogische constructie 

Zowell  bij het beantwoorden van de vraag of de rechter terecht analogie-argu-

mentatiee heeft gekozen als bij het beantwoorden van de vraag of hij deze argu-

mentatiee juist heeft gebruikt, is het een probleem om uit te maken of de rech-

terr nog een interpretatie van het bestaande recht geeft of aan rechtsvorming 

doet.. Bij normvergelijking verlenen verschillende maar vergelijkbare normen 

elkaarr interpretatieve steun. Een belangrijk kenmerk van normvergelijking is 

datt de voorgestelde interpretatie van de rechtsregel — in de ogen van de inter-

pretatorr — binnen de grenzen van het bestaande wettenrecht blijft . De rechter 

diee op basis van een normvergelijking tot een bepaalde interpretatie van een 

rechtsregell  komt, verdedigt het s tandpunt dat de interpretatieve beslissing 

rechtstreekss volgt uit het (systeem van het) bestaande recht."9 De vraag is 

119.. Dat is de reden waarom in de literatuur wordt gesproken van analogie intra legem. 
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natuurlijkk of dat ook altijd voor iedereen even duidelijk is. Wanneer de verge-
lijkbaarheidd tussen rechtsregels wordt verdedigd met het argument dat de nor-
menn bijvoorbeeld tot eenzelfde rechtsgebied behoren, dat er vergelijkbare 
beginselenn aan ten grondslag liggen of dat er vergelijkbare doeleinden met de 
rechtsregelss nagestreefd worden, dan toont zich de geleidelijke overgang van 
interpretatieinterpretatie van bestaande rechtnormen naar de rechterlijke constructie van 
nieuwee rechtsregels. Bij gevalsvergelijking doen zich natuurlijk soortgelijke 
problemenn voor. 

Eenn voorbeeld van een geval waarin een interpretatieprobleem door de rech-
terr met behulp van interpretatie werd opgelost, terwijl in de discussie die 
volgdee op de rechterlijke uitspraak werd betwist dat dit nog op redelijke gron-
denn als interpretatie kon worden gezien, is de uitspraak van de Hoge Raad 
waarinn is besloten dat 'onderzoek aan het lichaam' in de zin van art. 56 lid Sv 
enn art. 9 lid 5 Opiumwet mede omvat 'onderzoek in het lichaam'. Het Hof en 
dee Hoge Raad waren van mening dat 'onderzoek aan het lichaam' zo geïnter-
preteerdd kon worden dat daaronder mede viel 'onderzoek in het lichaam' (dat 
will  zeggen: in de natuurlijke openingen en holtes van het menselijk lichaam). 
Schalkenn toont zich in zijn annotatie buitengewoon kritisch over deze wijze 
vann interpreteren: 

Dientt onder het onderzoek aan het lichaam ook het onderzoek in het lichaam 
tee worden begrepen? In drie instanties is daarover een taalstrijd gevoerd: de 
rechtbankk beantwoordde de vraag ontkennend, het hof was een tegenoverge-
steldee mening toegedaan, terwijl de HR - van uitvoerige documentatie voor-
zienn door de advocaat Mr. G. Spong en de A-G Meijers - met de opvatting 
vann het hof instemde: 'aan' is tevens 'in'. De discussie kreeg steeds meer de 
alluree van een sofistisch woordenspel, waarbij de inzet werd gevormd door de 
semantischee speelruimte die de rechter in zijn rechtsvindende opdracht zou 
moetenn worden gegund om, de belangen van effectiviteit en behoorlijkheid 
afwegend,, tot een redelijke wetsuitleg te komen. 
Inn wezen ging het dus om de reikwijdte van het legaliteitsbeginsel: kan een 
ingrijpendd dwangmiddel als de inwendige fouillering rechtmatig worden uit-
geoefend,, als de wetgever daarover geen uitdrukkelijke uitspraak heeft gedaan? 
Dee beantwoording van die vraag stond in het teken van wat de HR in het 
Tweedee Bloedproefarrest (NJ 1962, 470) restrictief had vastgesteld, nl. dat het 
onderzoekk van art. 56 Sv niet mag worden verstaan in een andere zin dan in 
dee strikte bewoordingen daarvan ligt opgesloten. Langs de weg van histori-
sche,, taalkundige, wetssystematische en rechtsvergelijkende interpretatieme-
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thodenn blijk t de uitkomst niet vanzelfsprekend in deze of gene richting te wij -

zen.. Een extensieve wetsuitleg ('aan' is ook 'in') lijk t noch met de tekst van de 

wett noch met de bedoeling van de wetgever uitdrukkelijk in strijd, maar is zij 

daarmeee ook in harmonieuze overeenstemming? 

DeDe status van de interpretatieregels 

Dee discussie over de vraag of iets nog op redelijke gronden als een interpreta-

tiee van een bestaande norm kan worden beschouwd, illustreert de ruimte die 

err bestaat bij het gebruik van interpretatiemethoden. Zoals in de vorige hoofd-

stukkenn al enige malen is aangegeven, lenen ook deze methoden zich voor 

interpretatiee en kan men over de toepassing ervan van mening verschillen. 

Dezee relatieve openheid geldt ook voor normen voor de juiste keuze en de cor-

rectee toepassing van analogie-argumentatie. Alleen in een dialectische benade-

ring,, waarin rekening wordt gehouden met de verschillende posities die men 

tenn opzichte van het gebruik van analogie-argumentatie kan innemen en met 

dee rechtvaardigende pro- en de ontkrachtende contra-argumentatie, kan deze 

relatievee openheid bij de analyse van de argumentat ie goed tot zijn recht 

komenn (zie hoofdstuk 8). 

Hett is van belang erop te wijzen dat het gaat om een relatieve openheid van 

dee interpretatieregels. Net als de primaire normen vormen de secundaire nor-

menn een systeem van regels waaraan een bepaalde ratio ten grondslag ligt en 

waarinn bepaalde keuzen meer voor de hand liggen dan andere - afwijking van 

hett systeem veronderstelt nadere argumentatie.120 MacCormick en Summers 

(1991:532)) formuleren het als volgt: 

Theyy [de interpretatieregels, HK ] are clearly second order directives, giving 

guidancee about the proper application of the first order directives, or of the 

argumentss they guide. As such, they are what Wróblewski calls 'procedural' 

directives,, for they provide prima facie guidance about the order in which one 

shouldd apply first order arguments, not about the weight (etcetera) that one 

shouldd ascribe to them. Even so, the model does establish a prima facie pre-

120.. Ook tweede-orde-normen kunnen naar hun modaliteit worden onderscheiden in 
bevoegdheidverlenende,, verplichtende en verbodsnormen. MacCormick en Summers 
(1991)) stellen vast dat er in de landen die in hun onderzoek betrokken waren geen 
normenn zijn die een verplichting tot het gebruik van analogie-argumentatie met zich 
meebrengen. . 
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ferencee to the extent that it authorises the interpreter to take no account of 
certainn sorts of argument when those earlier in line for consideration generate 
aa clear interpretation, unless some sufficient reason appears to disturb that 
order.. So we can establish at least the beginnings of a rational schema for 
interpretativee arguments as justifications for practical legal decisions. 

RichtlijnenRichtlijnen voor de analyse en beoordeling van analogie-argumentatie ter onder-
steuningsteuning van interpretatiebeslissingen 

Aansluitendd bij de geïntroduceerde onderscheidingen is het nu mogelijk de 
volgendee richtlijnen voor de analyse en beoordeling van analogie-argumenta-
tiee ter ondersteuning van interpretatiebeslissingen te formuleren: 

Analyse Analyse 
(1)) Stel vast welke geïnterpreteerde rechtsregel verdedigd wordt. 
(2)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin in deze rechtsregel wordt 

uitgedrukt. . 
(3)) Stel vast welke uit welke enkelvoudige of complexe rechtsfeitom-

schrijvingenn en/of rechtsgevolgbepalingen de conditionele recht-
snormzinn bestaat. 

(4)) Stel vast op welke rechtsfeitomschrijving(en) en/of rechtsgevolgbe-
palingenn de analogie-argumentatie betrekking heeft. 

(5)) Stel vast of de verdediging bestaat uit normvergelijking, gevalsverge-
lijkin gg met reële gevallen of gevalsvergelijking met hypothetische 
gevallen. . 

(6)) Stel vast welke argumentatiestructuur deze rechtvaardiging heeft. 

Beoordeling Beoordeling 
(7)) Stel vast of het standpunt dat in de interpretatiebeslissing wordt 

ingenomenn volgt uit een redenering die logisch geldig is, of als 
logischh geldige redenering is te reconstrueren. 

(8)) Stel vast of het nodig was om het geval op te lossen op grond van 
eenn interpretatie van een rechtsregel. 

(9)) Stel vast of er voor de verdediging van het standpunt terecht geko-
zenn is voor normvergelijking of gevalsvergelijking en niet voor een 
vann de andere systematische argumenten. 

(10)) Stel vast of de analogie-argumentatie correct is toegepast; 
stell  daartoe vast of: 
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dee rechtsregel, het precedent of het hypothetische geval dat als uit-
gangspuntt voor de analogie-argumentatie wordt aangevoerd, juri-
dischh geldt; 
hett voorliggende geval inderdaad op relevante punten vergelijkbaar 
iss met de rechtsregel, het precedent of het hypothetische geval op 
grondd van een goed gekozen en correct toegepast vergelijkingscrite-
rium. . 

Mett deze richtlijnen als uitgangspunt is het mogelijk om de analogische inter-
pretatiee in rechterlijke uitspraken op een meer systematische en een meer vol-
ledigee manier te reconstrueren. Systematischer omdat er een duidelijke afhan-
kelijkheidsrelatiee is tussen de beoordelingsnormen. Wanneer er bijvoorbeeld 
sprakee is van een interpretatieprobleem dat de rechter met behulp van een 
grammaticalee interpretatie kan oplossen dan behoeft de vraag naar de correcte 
toepassingg van analogie-argumentatie niet meer beantwoord te worden. De 
reconstructiee is vollediger omdat deze niet alleen gericht is op het beant-
woordenn van de vraag naar de formele geldigheid van de redenering en de 
inhoudelijkee aanvaardbaarheid van de premissen, maar ook op het beant-
woordenn van de vraag of analogie-argumentatie juist is gekozen en correct is 
toegepast. . 

6.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik duidelijk gemaakt waarom de opvatting dat elke toe-
passingg van een rechtsregel neerkomt op het gebruik van analogie-argumenta-
tiee onhoudbaar is. Ik heb vervolgens aangegeven dat het gebruik van een wet-
telijkee analogie door de rechter geen gebruik van analogie-argumentatie 
veronderstelt,, maar neerkomt op het toepassen van een kentekenargumenta-
tie.. Daarna heb ik een classificatie opgesteld van interpretatieproblemen die 
mett behulp van analogie-argumentatie kunnen worden opgelost. Ik heb daar-
bijj  aangegeven uit welke expliciete en impliciete uitspraken analogie-argumen-
tatiee kan bestaan en wat de structuur is van de argumentatie. Met het onder-
scheidenn van interpretatie- en kwalificatieproblemen, van normvergelijking en 
gevalsvergelijking,, van reële en imaginaire gevallen en van de verschillende 
bestanddelenn van de rechtsregel waarop de analogie-argumentatie betrekking 
kann hebben, heb ik het gebruik van het begrip 'analogische interpretatie' gepre-
ciseerd.. In de eerste plaats is duidelijk geworden om wat voor soort tweede-
orde-argumentatiee het gaat. Zowel het soort standpunt als het soort analogie-
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argumentatiee is nader aangegeven. In de tweede plaats biedt het onderscheid 
inn de bestanddelen een aanknopingspunt voor een nauwkeurige analyse van 
analogie-argumentatie.. Ik ben nader ingegaan op de problemen die bij de 
beoordelingg van analogie-argumentatie bij het oplossen van interpretatiepro-
blemenn optreden. Uitgaande van het model voor wetsinterpretatie van Mao 
Cormickk en Summers (1991) heb ik laten zien welke logische, procedurele en 
inhoudelijkee normen bij de beoordeling van analogie-argumentatie kunnen 
wordenn onderscheiden. De beoordelingsnormen en de richtlijnen voor de ana-
lysee maken het mogelijk om de argumentatie systematischer en vollediger te 
reconstruerenn dan in de bestaande benaderingen gebeurt. Een van de conse-
quentiess is dat het mogelijk is om de analogie-argumentatie te reconstrueren 
alss argumentatie met een complexe structuur. De elementen van deze struc-
tuurr kunnen als reflecties van de verschillende beoordelingsnormen worden 
gezien.. In hoofdstuk 8 zal ik nader op deze complexe argumentatie ingaan. 
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Hett  analyseren en beoordelen 
vann analogische constructie 

7.11 Inleidin g 

Analogie-argumentatiee kan niet alleen worden gebruikt bij het interpreteren 
vann bestaande rechtsnormen, maar ook bij het opvullen van leemten in het 
rechtssysteem.. De rechter lost dan een interpretatieprobleem op door een 
rechtsnormm te construeren. In dit hoofdstuk staat de analyse en beoordeling 
vann deze analogische constructie centraal. Ik zal achtereenvolgens een ant-
woordd geven op de volgende vragen: 

(1)(1) Welke interpretatieproblemen worden er met analogische constructie opgelost? 
(2)(2) Uit welke expliciete en impliciete uitspraken bestaat de analogische constructie? 
(2)(2) Wat is de structuur van de analogische constructie? 
(3)(3) Welke normen gelden er voor de beoordeling van analogisch constructie? 
(4)(4) Welke richtlijnen kunnen er worden geformuleerd voor de analyse en beoor-

delingdeling van de analogische constructie? 

Inn 7.2 zal ik eerst preciezer aangeven voor welk soort interpretatieproblemen 
dezee vorm van analogie-argumentatie naar voren wordt gebracht en welk spe-
cifiekk doel een rechter bereikt met het gebruik ervan. Vervolgens geef ik een 
analysee van de basisstructuur van een analogische constructie. Analogische 
constructiee zal ik net als analogische interpretatie analyseren als een vorm van 
tweede-orde-argumentatietweede-orde-argumentatie in de motivering van een rechterlijke beslissing. In 
7.33 ga ik in op de relatie tussen analogie-argumentatie en rechtsbeginselen. Ik 
zall  aannemelijk maken dat rechtsbeginselen op tenminste twee niveaus een 
(impliciet)) vertrekpunt zijn bij analogische constructie. In 7.4 zal ik een over-
zichtt geven van de normen voor de toepasbaarheid en de correcte toepassing 
vann deze soort analogie-argumentatie. Ik sluit bij het systematiseren van deze 
normenn aan bij het model voor wetstoepassing van MacCormick en Summers 
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(1991).. Uitgaande van de in dit model gesuggereerde rangorde, probeer ik aan 
tee geven hoe de normen voor de beoordeling van de keuze voor deze soort ana-
logie-argumentatiee als van elkaar afhankelijke normen kunnen worden gesys-
tematiseerd. . 

7.22 De basisstructuur  van analogische constructie 

Dee functie van analogie-argumentatie bij de constructie van rechtsnormen kan 
alss volgt worden omschreven. Bij de beslissing in een geval wordt de rechter 
somss geconfronteerd met een leemte in het rechtssysteem. Deze normatieve 
leemtee doet zich voor als er geen relevante rechtsnorm voor handen is op 
grondd waarvan de rechter een beslissing kan nemen. In deze gevallen moet de 
rechterr een nieuwe rechtsnorm (re)construeren op basis van een of meer 
bestaandee rechtsregels en/of rechtsbeginselen. Deze (re)constructie resulteert 
inn rechtspraak praeter legem waarbij de draagwijdte van de wet wordt uitge-
breid.121 1 

121.. Het bestaan van leemten in het recht wordt zowel in gedateerde als in meer recente 
rechtstheoretischee publicaties ontkend. In de leer van het rigide 19e eeuwse legisme 
wass alleen interpretatie van het gegeven recht toegelaten en niet het toevoegen van 
eenn nieuw element aan het rechtssysteem. In deze visie is de functie van de analogie-
redeneringg het expliciteren van reeds 'bestaande' rechtsregels: 'De jurist die interpre-
teert,, kan bijvoorbeeld binnen het door de wetgeving opgestelde raamwerk de lei-
dendee beginselen van het rechtssysteem opsporen. Door analoge wetstoepassing 
kunnenn zodoende casus worden beslist, die aanvankelijk in hun problematiek buiten 
hett door de wetgever gegeven beslissingsmodel schenen te liggen. Een zo begrepen 
analogee wetstoepassing heeft niet de pretentie meegekregen in wettelijke leemten te 
voorzien,, integendeel, het bestaan van een eventueel te constateren leemte wordt door 
dee toepassing ervan ontkend'. Kop (1992:3). Een soortgelijke redenering vindt men 
inn de meer recente theorie van Dworkin. In zijn reactie op het juridisch positivisme 
steltt Dworkin (1987) dat analyses van zogenaamde moeilijke gevallen laten zien dat 
hett recht niet alleen uit regels maar ook uit beginselen bestaat. Wanneer rechters 
beslissingenn nemen over gevallen die niet eenduidig onder bestaande regels vallen, 
baserenn zij hun beslissing op rechtsbeginselen. De rechter creëert in zulke gevallen 
geenn nieuwe regels door gebruikmaking van zijn discretionaire bevoegdheid. Het 
rechtsbeginsell  waarop de beslissing is gebaseerd is bestaand recht. In Dworkins visie 
iss dit mogelijk omdat het positieve recht beschouwd moet worden als een coherent 
enn rationeel geheel dat gebaseerd is op een aantal fundamentele rechtsbeginselen. Die 
rechtsbeginselenn hoeven niet expliciet geformuleerd te zijn in het positieve recht. 
Maarr een rechter kan deze rechtsbeginselen expliciet maken en gebruiken om een 
beslissingg te nemen in een geval dat niet door de wet geregeld is. 
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Dee vraag is waarom er voor de rechter een verplichting bestaat om deze 
leemtenn op te vullen, waarom de rechter daarbij gebruik maakt van analogie-
argumentatiee en waarom deze analogie-argumentatie expliciet deel uitmaakt 
vann de motivering van de rechterlijke beslissing. Een antwoord op deze vragen 
kann gevonden worden in het systeem van secundaire rechtsnormen dat het 
handelenn van de rechter normeert. Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is gemaakt, 
bestaatt een rechtssysteem uit een verzameling abstracte algemene normen die 
verdeeldd kunnen worden in twee parallelle maar onderling afhankelijke nor-
matievee systemen: een systeem van primaire normen en een systeem van 
secundairee normen. Het systeem van primaire normen reguleert de rechten en 
verplichtingenn van de rechtssubjecten; het systeem van secundaire normen 
reguleertt het gedrag van normtoepassers. 

Dee secundaire normen kunnen verdeeld worden in twee groepen. De eer-
stee groep normen zijn de bevoegdheidsverlenende normen, die bepalen onder 
welkee voorwaarden een rechter bevoegd is en welke typen vragen hij behoort 
opp te lossen. De tweede groep normen zijn de verplichtende normen, die bepa-
lenn op welke wijze een rechter rechtsvragen behoort op te lossen. In het pro-
cess van juridische besluitvorming kunnen drie centrale verplichtende normen 
onderscheidenn worden die van belang zijn wanneer het gaat om het opvullen 
vann leemten in het rechtssysteem en het expliciet verantwoorde gebruik van 
analogie-argumentatiee daarbij. Het gaat hier om fundamentele rechtsbeginse-
lenn die in iedere jurisdictie besloten liggen: het verbod van rechtsweigering, het 
legaliteitsbeginsell  en het motiveringsbeginsel. Het verbod van rechtsweigering 
verklaartt waarom er voor de rechter een gebondenheid bestaat een leemte op 
tee vullen. Volgens deze norm bestaat er voor rechters een verplichting om een 
beslissingg te nemen in gevallen die aan hen voorgelegd worden en waarover zij 
bevoegdd zijn te oordelen. Volgens het legaliteitsbeginsel moeten rechterlijke 
beslissingenn gebaseerd zijn op bestaand recht, dat wil zeggen op een of meer 
positievee rechtsnormen die gelden in een bepaalde jurisdictie. Indien er niet 
directt een rechtsnorm voor handen is, kan de rechter de beslissing funderen 
opp basis van een geconstrueerde rechtsnorm die past binnen het systeem van 
rechtsnormen.. Om tot deze geconstrueerde rechtsnorm te komen, kan de 
rechterr uit een aantal interpretatieve strategieën kiezen. Aangezien er in deze 
gevallenn geen direct toepasbare rechtsnorm voor handen is en de rechterlijke 
beslissingg wel moet voldoen aan het legaliteitsbeginsel, is de constructie van 
eenn rechtsnorm op basis van analogie-argumentatie een voor de hand liggende 
oplossing.. In de eerste plaats stelt de analogische constructie de rechter in staat 
eenn beslissing te nemen die voldoet aan de eis van rechtvaardigheid dat gelijke 
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gevallenn gelijk behandeld moeten worden. De analogische constructie is bij 
uitstekk de methode om, uitgaande van het rechtssysteem als een samenhan-
gendd geheel, uitdrukking te geven aan het gelijkheidsbeginsel: de geconstru-
eerdee rechtsnorm sluit als het goed is aan bij het bestaande rechtssysteem. In 
dee tweede plaats is de analogische constructie een efficiënte manier om oplos-
singg te vinden voor een rechtsvraag, door aansluiting te zoeken bij bestaande 
gevallen.. Het gebruik van analogie-argumentatie kan daardoor het toepassen 
vann ingewikkelder en minder voor de hand liggende constructies van recht-
snormenn voorkomen.122 In pragma-dialectische termen kan men zeggen dat 
hett juiste gebruik van analogie-argumentatie niet alleen intersubjectief aan-
vaardbaarr is, maar bij uitstek een probleemdeugdelijke manier is om interpre-
tatieproblemenn op te lossen. 

Hett motiveringsbeginsel ten slotte maakt duidelijk waarom analogie-argu-
mentatiee niet slechts een heuristisch hulpmiddel is om tot een bepaalde con-
structiee van een rechtsnorm te komen maar dat deze argumentatie een expli-
ciett onderdeel is van de legitimatie van het rechterlijk oordeel. De verplichting 
tott motiveren vormt de brug tussen het systeem van primaire en het systeem 
vann secundaire rechtsnormen. Door motivering geeft de rechter immers in-
zichtt in de wijze waarop zijn beslissing is gegrondvest in het systeem van pri-
mairee normen. 

Inn zijn meest eenvoudige vorm houdt analogische constructie van rechtsnor-
menn in dat de rechter een nieuwe rechtsnorm construeert op grond van een 
analogiee met een bestaande rechtsnorm. Deze geconstrueerde rechtsnorm 
vormt,, als constructiebeslissing, de grondslag voor de eindbeslissing. De ana-
logie-argumentatiee bestaat in deze — eenvoudige — vorm uit een enkelvoudige 
argumentatiee waarin de beslissing door twee argumenten verdedigd wordt. 
Schematischh kan dit (voor het geval de analogie betrekking heeft op de rechts-
feitomschrijving)) als volgt worden weergegeven: 

122.. Vergelijk Schoordijk (1961) voor deze eigenschappen van de analogie-argumentatie. 
Schoordijkk laat aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad 
zienn dat analogische interpretatie een efficiënt alternatief was geweest voor ingewik-
keldee constructies waarvoor de Hoge Raad in bepaalde gevallen gekozen heeft. Hij 
gaatt ook in op de nauwe relatie tussen analogie-argumentatie en een direct beroep op 
rechtsbeginselen. . 
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11 Indien RF'dan RG (geconstrueerde rechtsregel X) is een geldige rechtsre-

gel l 

1.11 Indien RF dan RG (bestaande rechtsregel Y) is een geldige rechtsregel 

1.1'' RF' en RF zijn vergelijkbaar 

BasisstructuurBasisstructuur van analogische constructie van een rechtsnorm 

Dee analogie-argumentatie wordt aangevoerd als rechtvaardiging voor een con-

structiebeslissingg en vormt daarmee in de rechterlijke beslissing een rechtvaar-

digingg van de tweede orde. Vergelijk de volgende weergave van de argumenta-

tiee in het arrest Marcel Petit, waarin op grond van een analogische constructie 

wordtt verdedigd dat aan de zaakwaarnemer retentierecht toekomt omdat dit 

ookk toekomt aan de lasthebber: 

11 De Terneuzense Scheepsbouwmaatschappij heeft retentierecht 

1.1-- -&--
Dee Terneuzense 

Scheepsbouwmaat--

schappijj  is een 

zaakwaarnemer r 

-1 .1' ' 

Dee zaakwaarnemer heeft 

retentierecht t 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsnorm; 

constructieb constructieb 

l . l ' . l -- -&--
Dee lasthebber 

heeftt retentierecht 

 rechtsnorm) 

-1.1' .1' ' 

Dee zaakwaarnemer 

iss vergelijkbaar 

mett de lasthebber 

basisstructuurbasisstructuur van analogische constructie als argumentatie van de orde orde 

Inn deze argumentat ie is uitspraak 1.1' een constructiebeslissing waarin een 

geconstrueerdee rechtsnorm wordt uitgedrukt die verdedigd wordt op grond 

vann de analogie-argumentatie. In de redenering waarin de rechter de eindbe-

slissingg neemt over het individuele geval fungeert uitspraak 1.1' als de recht-

snormm op basis waarvan deze eindbeslissing wordt genomen. Argument 1.1'. 1 

iss de bestaande rechtsnorm waarop de rechter een beroep doet om de nieuwe 

rechtsnormm te construeren. Argument 1.1'. 1' is de uitspraak waarin de analo-
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gie-relatiee wordt uitgedrukt: zaakwaarnemers en lasthebbers zijn vergelijkbaar. 
Hett is het argument dat de stap van het argument 1. l '.l naar het argument 
1.1'' rechtvaardigt. 

Dezee basisstructuur van de analogische constructie kent enkele varianten. In 
dee eerste plaats kan de analogische toepassing betrekking hebben op één of 
meerr normcondities uit de rechtsfeitomschrijving. Er is dan sprake van een 
vergelijkingvergelijking tussen een rechtsfeitomschrijving van een bestaande rechtsnorm 
mett een rechtsfeitomschrijving van een geconstrueerde rechtsnorm. Aan deze 
vergelijkbaree rechtsfeitomschrïjvingen worden identieke rechtsgevolgen ver-
bonden.. Indien de rechtsfeitomschrijving uit meer normcondities bestaat, kan 
ditt leiden tot complexe analogie-argumentatie. In de tweede plaats kan de ana-
logischee toepassing betrekking hebben op één of meer bestanddelen uit de 
rechtsgevolgbepaling.. In deze gevallen is er sprake van een vergelijking tussen 
eenn rechtsgevolgbepaling van een bestaande rechtsnorm met een rechtsge-
volgbepalingg van een geconstrueerde rechtsnorm. Aan identieke rechtsfeitom-
schrijvingenn worden vergelijkbare rechtsgevolgen verbonden. Ook hier brengt 
eenn vergelijking tussen meer bestanddelen uit de rechtsgevolgbepaling com-
plexee argumentatie met zich mee. Ten slotte kan de analogische toepassing 
zowell  betrekking hebben op één of meer normcondities als op één of meer 
bestanddelenn uit de rechtsgevolgbepaling. In deze gevallen wordt aan een ver-
gelijkbaree rechtsfeitomschrijving een vergelijkbare rechtsgevolgbepaling ver-
bonden.. Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

Bestaandee norm Geconstrueerde norm 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf(vergelijkbaar) dan Rg (identiek)' 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf (identiek) dan Rg(vergelijkbaar)' 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf(vergelijkbaar) dan Rg(vergelijkbaar)' 

7.33 De rol van rechtsbeginselen bij  analogische constructie 

Dee basisstructuur van analogische constructie uit de vorige paragraaf is een 
enkelvoudigeenkelvoudige argumentatie: er worden twee en niet meer dan twee argumenten 
naarr voren gebracht ter rechtvaardiging van het (sub)standpunt waarin de gere-
construeerdee rechtsnorm wordt uitgedrukt. Zoals bij de bespreking van de re-
constructiess van Alexy en Tammelo duidelijk is geworden, bevat de analogie-
argumentatiee verschillende impliciete elementen die, om een beoordeling van 
dee argumentatie mogelijk te maken, geëxpliciteerd moeten worden. Impliciete 
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bestanddelenn van rechtsregels waarop de analogie-argumentatie betrekking 

heeft,, kunnen met gebruikmaking van de expliciete conditionele rechtsnorm-

zinn geëxpliciteerd worden. Bij het expliciteren van impliciete rechtsbeginselen 

bestaatt er minder houvast dan bij het expliciteren van (bestanddelen van) 

rechtsregels.. Algemeen wordt aangenomen dat de overtuigingskracht van de 

analogie-argumentatiee is gebaseerd op het formele gelijkheidsbeginsel dat zegt 

datt gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.123 Tegelijkertijd stellen 

veell  auteurs vast dat er naast het gelijkheidsbeginsel sprake is van andere begin-

selenn waarop de analogie-argumentatie gebaseerd is, zonder dat zij duidelijk 

makenn wat de verhouding is tussen deze beginselen en het gelijkheidsbeginsel. 

Dee verbondenheid tussen het gelijkheidsbeginsel enerzijds en de andere begin-

selenn anderzijds kan mijns inziens verklaard worden uit het feit dat het gelijk-

heidsbeginsell  een formeel beginsel is, dat pas kan werken als het inhoudeli jk 

ingevuldd is. Anders gezegd: er moet worden aangegeven welke gevallen als 

gelijkee gevallen beschouwd kunnen worden en waarom zij als gelijke gevallen 

beschouwdd kunnen worden. In vele gevallen gebeurt dat met een beroep op 

anderee beginselen dan het gelijkheidsbeginsel.124 Het in hoofdstuk 4 gebruikte 

voorbeeldd — de uitspraak van het kantongerecht Enschede 3 oktober 1991 

{Praktijkgids{Praktijkgids 1992, 3641), waarin de vraag naar de nietigheid van een arbeids-

123.. Er moet bij de impliciete generalisatie die ten grondslag ligt aan analogie-argumenta-
tiee onderscheid worden gemaakt tussen argumentatie ter ondersteuning van descrip-
tievee en argumentatie ter ondersteuning van normatieve conclusies. Bij analogie-argu-
mentatiee met een descriptieve conclusie berust deze impliciete generalisering op een 
voorondersteldee regelmaat. Bij analogieredeneringen met een normatieve coclusie heeft 
dezee impliciete generalisering het karakter van een normatieve regel die inhoudt dat 
menn in vergelijkbare gevallen gelijk dient te handelen. Zie Schellens (1985). 

124.. Zie bijvoorbeeld Hart (1961:155) over de werking van het gelijkheidsbeginsel in juri-
dischee argumentatie: 'These simple examples are, however, enough to show that, 
thoughh "Treat like cases alike and different cases differently" is a central element in 
thee idea of justice, it is by itself incomplete and, until supplemented cannot afford 
anyy determinate guide to conduct. This is so because any set of human beings will 
resemblee each other in some respects and differ from each other in others and, until 
itt is established what resemblance and differences are relevant, "Treat like cases alike" 
mustt remain an empty form. To fill  it we must know when, for the purposes in hand, 
casess are to be regarded as alike and what differences are relevant. Without this fur-
therr supplement we cannot proceed to criticize laws or other social arrangements as 
unjust.. [...] There is therefore a certain complexity in the structure of the idea of jus-
tice.. We may say that it consists in two parts: a uniform or constant feature, summa-
rizedd in the precept "Treat like cases alike" and a shifting or varying criterion used in 
determiningg when, for any given purpose, cases are alike or different'. 
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overeenkomstt tussen samenwonenden centraal staat - illustreert deze interac-
tiee tussen het gelijkheidsbeginsel en een ander beginsel. De kantonrechter 
overweegtt het volgende: 

Dee Wet verklaart een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten nietig. Niet valt 
inn te zien, waarom zulks ook niet dient te gelden in een geval dat sprake is van 
samenlevingg als ware men gehuwd. Immers de reden van de nietigheid moet 
wordenn gezocht in de onwenselijkheid van een gezagsverhouding die niet valt 
tee verenigen met de gelijkberechtiging in een samenlevingsverband. 

Inn deze uitspraak wordt art. 7A: 1637 i BW dat bepaalt dat een tussen echt-
genotenn aangegane arbeidsovereenkomst nietig is, door de rechter analogisch 
toegepastt op personen die samenwonen. De door de rechter geconstrueerde 
rechtsregell  luidt: een tussen samenwonenden aangegane arbeidsovereenkomst 
iss nietig. Daarbij gaat de rechter ervan uit dat samenwonenden en echtgeno-
tenn als gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. De vraag is vervol-
genss waarom deze gevallen als gelijk worden beschouwd. De vergelijkbaarheid 
tussenn het niet-geregelde geval en de wel geregelde gevallen wordt verdedigd 
doorr te wijzen op de ratio van de bestaande wettelijke regel die het uitgangs-
puntt vormt van de vergelijking. Die ratio is het rechtsbeginsel 'achter' de regel. 
Inn het gegeven voorbeeld wordt die ratio expliciet in de argumentatie ge-
noemd:: 'Immers de reden van de nietigheid moet worden gezocht in de 
onwenselijkheidd van een gezagsverhouding die niet valt te verenigen met de 
gelijkberechtigingg in een samenlevingsverband'. De rechter redeneert dus als 
volgt.. Een arbeidsverhouding tussen echtgenoten is nietig omdat de gezags-
verhoudingg strijdig in met de gelijkwaardigheid binnen het huwelijk; dat is de 
ratioratio van regel 7A:l637i BW en deze ratio van de rechtsregel kan beschouwd 
wordenn als een rechtsbeginsel. Tegen de achtergrond van dit rechtsbeginsel is 
hett concubinaat met het huwelijk vergelijkbaar: ook daar geldt gelijkwaardig-
heidd en zou een arbeidsovereenkomst een inconsistentie opleveren vanwege de 
gezagsverhoudingg die een arbeidsverhouding met zich meebrengt. 

Uitt het voorbeeld blijkt dat de rechter bij het toepassen van een analogiere-
deneringg redeneert vanuit zijn voorstelling van het systeem van het positieve 
recht.. Dit is meer dan het geheel van geschreven regels en jurisprudentie: het 
rechtt bestaat ook uit onuitgesproken beginselen die de ratio vormen van de 
explicietee wetgeving en rechtspraak. Beginselen werken niet zo rechtstreeks en 
eenduidigg als regels. Zij bieden eerder achtergrondinformatie voor regelinter-
pretatie.. Bij de analyse van complexe argumentatie bij analogische construe-
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tie,, zal ik dieper ingaan op de wijze waarop beginselen een rol spelen in de 
rechtvaardigingg van de rechterlijke beslissing. 

RechtsbeginselenRechtsbeginselen en generieke analogie 

Traditioneell  wordt de enkelvoudige basisstructuur van analogische construc-
tiee in de rechtstheorie aangeduid als singuliere analogie. Daarmee wordt uitge-
druktt dat één rechtsregel het uitgangspunt voor de analogische constructie 
vormt.. Eén van de vormen van complexe argumentatie bij analogische con-
structiee ontstaat wanneer meer dan één regel het vertrekpunt voor de vergelij-
kingg vormt. Een specifieke vorm van constructie waarbij complexe argumen-
tatiee wordt aangevoerd, is wat in de rechtstheorie aangeduid wordt als 
generiekegenerieke analogie. Bij generieke analogie wordt uit een aantal verspreide wets-
bepalingenn een beginsel afgeleid dat door de rechter wordt gepositiveerd tot een 
regell  van geldend recht. Nieuwenhuis (1976:504) geeft naar aanleiding van 
hett arrest Marcel Petit aan hoe de leemte opgevuld had kunnen worden door 
hett toepassen van een generieke in plaats van de singuliere analogie. De ana-
logiee zou in dat geval niet hebben bestaan uit een eenvoudige vergelijking tus-
senn zaakwaarnemers en lasthebbers, maar uit een argumentatie die uit meer 
elementenn bestaat. Nieuwenhuis geeft aan dat uit de artikelen 1652, 1766 en 
18499 BW (oud) die aan arbeidslieden, bewaarnemers en lasthebbers een recht 
vann retentie verlenen, het beginsel wordt afgeleid dat 'ieder die tot afgifte van 
eenss anders zaak verplicht is doch tevens op die ander uit hoofde van een met 
betrekkingg tot bedoelde zaak verrichte prestatie een vordering heeft, gerech-
tigdd is tot terughouding'. Dit beginsel wordt vervolgens als rechtsregel geposi-
tiveerd.125 5 

Alss de Hoge Raad deze redenering had toegepast bij Marcel Petit, zou dat 
geresulteerdd hebben in een argumentatie die als volgt gereconstrueerd kan wor-
den. . 

125.. Zie het onderzoek van Snijders (1978) waaruit blijkt dat generieke analogie als expli-
cietee vorm van argumentatie niet vaak voorkomt in de civielrechtelijke jurispruden-
tiee van de Hoge Raad. 
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11 x heeft retentierecht 

1.1-- &> > 
xx is een zaakwaarnemer 

1.1M M 

eenn zaakwaarnemer is iemand 

diee tot afgifte van een zaak 

vann een ander verplicht is, 

maarr tevens op de ander uit 

hoofdee van een met betrekking 

tott bedoelde zaak verrichte 

prestatiee een vordering hebben 

' ' 

eenn zaakwaarnemer heeft retentierecht 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsregel) 

1.1'.1' ' 

allenn die tot afgifte van een zaak van een 

anderr verplicht zijn, maar tevens op die 

anderr uit hoofde van een met betrekking 

tott bedoelde zaak verrichte prestatie een 

vorderingg hebben, hebben retentierecht 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsregel op basis van 

eeneen rechtsbeginsel) 

l . l ' . l ' . l a a 

arbeidslieden n 

hebben n 

retentierecht t 

1.1'.1Mb b 

bewaarnemers s 

hebben n 

retentierecht t 

l . l ' . l ' . l c c 

lasthebbers s 

hebben n 

retentierecht t 

Hett is de vraag of generieke analogie als een vorm van analogie-argumentatie 

moett worden beschouwd. Uitgaande van de omschrijving die ik van analogie-

argumentat iee heb gegeven, moet deze vraag negatief beantwoord worden. 

Striktt genomen is er bij generieke analogie geen sprake van een directe verge-

lijkin gg tussen het voorliggende geval en een of meer gevallen die in een rechts-

regell  zijn vastgelegd. De argumentatie volgt ook niet het patroon van analo-

gie-argumentat ie,, waarbij de gelding van de geconstrueerde bijzondere 

rechtsregell  beargumenteerd wordt op basis van de bestaande bijzondere rechts-

regel.. Er is bij de generieke analogie eerder sprake van argumentatie op basis 

vann voorbeelden. Op grond van een aantal rechtsregels vindt een inductieve 

generaliseringgeneralisering plaats, waarbij niet geredeneerd wordt van bijzonder naar bij -

zonder,, maar van bijzonder naar algemeen. Het nieuwe algemene rechtsbe-

ginsell  wordt als rechtsregel gepositiveerd. Het gaat hier dus wel om een syste-

matischh argument: het beroep op een rechtsbeginsel. 
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7.44 De juiste keuze van analogie-argumentatie 

Dee normen voor de beoordeling van analogische constructie zijn weinig sy-
stematischh onderzocht. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat er in juris-
prudentiee waarin analogie-argumentatie een belangrijke rol speelt talloze im-
plicietee of expliciete verwijzingen voorkomen naar de normen voor de juiste 
keuzee en correcte toepassing van analogie-argumentatie. In het navolgende zal 
ikk deze normen systematiseren in een beoordelingskader voor analogische con-
structie. . 

Ookk bij de beoordeling van analogische constructie geldt een algemene 
normm voor het logische en voor het pragmatische niveau. Voor de beoordeling 
opp het logische niveau luidt die norm als volgt: 

DeDe redenering die in de analogie-argumentatie ter ondersteuning van een con-
structiebeslissingstructiebeslissing wordt uitgedrukt, moet geldig zijn of door explicitering van één 
ofof meer verzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden. 

Dee algemene norm voor de beoordeling op het pragmatische niveau kan als 
volgtt worden gespecificeerd: 

HetHet standpunt dat in de constructiebeslissing wordt ingenomen mag alleen als 
afdoendeafdoende verdedigd worden beschouwd als de analogie-argumentatie juist is geko-
zenzen en correct is toegepast. 

Inn deze algemene norm liggen twee normen besloten: de keuze voor analogie-
argumentatiee moet juist zijn en de toepassing moet correct zijn. Voor een ant-
woordd op de vraag welke algemene normen gelden voor de beoordeling van de 
vraagg of een argumentatieschema goed is gekozen, sluit ik aan bij het model 
voorr wetsinterpretatie van MacCormick en Summers: 

IsIs er voor de verdediging van het standpunt dat in de constructiebeslissing wordt 
ingenomeningenomen op de juiste wijze gekozen uit één van de vier categorieën interpreta-
tievetieve argumenten? 

Dee vraag naar de toepasbaarheid van analogie-argumentatie heeft in de recht-
spraakk van de Hoge Raad een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Veegens 
(1989:153)) wijst erop dat deze argumentatie in de cassatierechtspraak geruime 
tijdd een uitzonderingspositie heeft ingenomen. Van deze wijze van rechtsvin-
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dingg heeft de Hoge Raad zich ongeveer honderd jaar afzijdig gehouden. Aan-
vankelijkk was het boven iedere twijfel verheven, aldus Veegens, dat met name 
tweee soorten analogie-klachten niet gehonoreerd werden. In de eerste plaats 
konn een partij niet klagen over een schending van de wet indien een lagere 
rechterr had nagelaten een rechtsnorm analogisch toe te passen. In de tweede 
plaatss kon een partij niet klagen over schending van de wet indien een lagere 
rechterr wèl een rechtsnorm analogisch had toegepast, tenzij een artikel kon 
wordenn aangehaald dat deze analogie uitsloot. Door deze opstelling, aldus Vee-
gens,, heeft de Hoge Raad zich het verwijt op de hals gehaald juist in moeilijke 
grensgevallenn de rechtsvinding aan de feitelijke rechter over te laten.126 

Dee terughoudendheid van de Hoge Raad is te verklaren uit het aanvanke-
lijk ee uitgangspunt van het cassatie-instituut dat alle recht in de wet te vinden 
is.. Dit uitgangspunt liet interpretatie van bestaande rechtsnormen nog wel toe, 
maarr niet het opvullen van leemten door middel van analogische toepassing. 
Veegenss laat aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad zien dat dit 
uitgangspuntt langzaam is verlaten. Bij vragen over ontvankelijkheid van het 
beroepp in cassatie, in het geval van handhaving van de bestreden uitspraak op 
grondd van eigen rechtsbeschouwing en bij rechtspraak ten principale na ge-
grondbevindingg van een middel heeft de Hoge Raad beslissingen doen steu-
nenn op analogieredeneringen. De jurisprudentie van de jaren vijfti g - zo laat 
Veegenss zien — heeft verschillende voorbeelden opgeleverd van analogische 
rechtsvindingg in de cassatierechtspraak zelf, waarbij ook het woord 'analogie' 
niett meer wordt vermeden. Deze wijziging hangt samen met de verandering 
vann de tweede cassatiegrond: schending van de wet ontwikkelde zich tot schen-
dingg van het recht - een verandering die het resultaat was van het ontstane 
inzichtt dat niet al het recht (letterlijk) uit de wet moet worden afgeleid. Deze 
ontwikkelingg heeft zich verder doorgezet, zoals blijkt uit het empirische onder-
zoekk naar methoden van rechtsvinding door Snijders (1978). 

Schoorvoetendd is de Hoge Raad analogie-argumentatie gaan honoreren en 
ookk zelf gaan toepassen. Zoals ik hiervoor heb aangegeven is een veranderd 
inzichtt in wat als schending van de wet dan wel het recht heeft te gelden, ver-
antwoordelijkk voor deze ontwikkeling. Er wordt nu dus ook door de Hoge 
Raadd analogisch geredeneerd, maar een interessante vervolgvraag is natuurlijk 

126.. De Hoge Raad zou zelfs - in de woorden van Schoordijk (1961) - lijden aan een 
analogie-fobie.analogie-fobie. Schoordijk stelt vast dar de analogie in veel gevallen een elegante oplos-
singg had kunnen bieden voor rechtsvragen die de Hoge Raad moest beantwoorden, 
maarr dat de Hoge Raad desondanks afzag van deze wijze van redeneren. 
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opp welke wijze dat gebeurt. Wie de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit 
puntt analyseert, komt tot de conclusie dat de Hoge Raad stelselmatig vergelijkt. 
Stelselmatigg in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats bepaalt het stelsel van het 
rechtt in welke gevallen analogie-argumentatie een geëigende methode is om 
eenn interpretatieprobleem op te lossen. En in de tweede plaats wordt de wijze 
waaropp er wordt vergeleken - anders gezegd: wat als bron van vergelijking kan 
dienen,, bijvoorbeeld rechtsnormen of rechtsbeginselen - bepaald door het sy-
steem.. Dit maakt duidelijk dat de beoordeling van analogie-argumentatie niet 
slechtss gesitueerd moet worden op het logische niveau van de redenering, zoals 
Klugg (1982) en anderen suggereren, maar tevens op het niveau van de proce-
duree en dat er duidelijk moet worden onderscheiden tussen de vraag naar de 
toepasbaarheidd en de correcte toepassing van analogie-argumentatie. 

Welkee normen kan men formuleren voor de beoordeling van de juiste keuze 
vann analogie-argumentatie ter oplossing van een constructieprobleem? De eer-
stee norm voor het beoordelen van de toepasbaarheid volgt uit de rangorde tus-
senn de interpretatieve argumenten in het model van MacCormick en Sum-
mers:: analogie-argumentatie is alleen toepasbaar om een rechtsnorm te construeren 
ahah er sprake is van een leemte in het rechtssysteem. Indien er een beslissing geno-
menn kan worden op basis van een (geïnterpreteerde) rechtsnorm, dan bestaat 
err geen noodzaak om op basis van analogie-argumentatie een rechtsnorm te 
construeren.. In discussies over de vraag of analogie-argumentatie een geëi-
gendee interpretatiemethode is, komt men verwijzingen naar deze preliminaire 
normm geregeld tegen. Vergelijk bijvoorbeeld de argumentatie van de president 
vann de rechtbank Den Haag {KG 1982/178) over de vraag of analogische wets-
toepassingg toelaatbaar is in het kader van fiscale invordering: 

Vann analogische wetstoepassing zal in het kader van de fiscale invordering in 
hett algemeen geen sprake mogen zijn. Dat ware alleen dan anders, indien van 
eenn kennelijke lacune sprake zou zijn en dat is i.e. geenszins het geval. 

Ookk in het volgende voorbeeld {KG 1983/239) wordt analogische constructie 
wegenss de afwezigheid van een leemte door de rechter afgewezen: 

Gedaagdee is van oordeel, dat zij, daar zij met de gewezen huurder Lamm vele 
jarenn heeft samengewoond, op een lijn moet worden gesteld met een echtge-
notee van die huurder, zodat zij naar analogie van art. I623g BW van rechts-
wegee medehuurster is van de litigieuze woning. Wij kunnen gedaagde hierin 
niett volgen, omdat de wet juist voor de categorie personen die een duurzame 
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gemeenschappelijkee huishouding met de huurder vormen, in art. I623h BW 

eenn speciale mogelijkheid heeft geopend mede-huurder te worden, van welke 

mogelijkheidd geen gebruik is gemaakt. Voor een analogische toepassing van 

art.. 1623g BW is ten deze geen plaats. 

Indienn er sprake is van een normatieve leemte in het rechtssysteem is het ver-

volgenss de vraag of analogie-argumentatie toegelaten is om de leemte op te 

vullen.. Het is daarbij van belang om te weten of er een (wettelijke) norm is die 

zichh tegen analogische constructie verzet. In de jur isprudentie komt men 

directee of indirecte verwijzingen naar deze normen regelmatig tegen. In het 

volgendee voorbeeld van de Kort Geding-rechter {KG 1983/109) wordt analo-

gischee constructie mogelijk geacht op grond van de afwezigheidVan zo'n norm: 

Bijj  de beoordeling van de vraag of aan gedaagde in beginsel een retentierecht 

toekomtt dient in de eerste plaats te worden onderzocht welke de aard is van 

dee overeenkomst in het kader waarvan het beroep op retentierecht wordt 

gedaan.. (...) Gelet op de hieruit blijkende aard van de onderhavige overeen-

komst,, die zowel elementen van lastgeving als elementen van aanneming van 

werkk omvat, dient naar analogie met het bepaalde in de art. 1849 en 1652 

BWW de mogelijkheid van een beroep op retentierecht in het kader van deze 

overeenkomstt in beginsel te worden aanvaard. Daarbij wordt tevens in aan-

merkingg genomen, dat de bepalingen van het Nieuw BW in dit opzicht geen 

aanleidingg geven tot terughoudendheid bij het toekennen van niet met zoveel 

woordenn in de wet neergelegde opschortingsrechten. 

Dee toelaatbaarheid van analogie-argumentatie is afhankelijk van een aantal -

deelss samenhangende — factoren: het rechtsgebied waarin de leemte zich voor-

doet,, de aard van de analogisch toe te passen rechtsnorm, het bestanddeel van 

dee rechtsnorm waar de analogie betrekking op heeft en de aard van de condi-

tionelee verbinding die in de rechtsnorm wordt uitgedrukt. 

HetHet rechtsgebied waarin de leemte zich voordoet 

Hett eerste soort normen heeft betrekking op de vraag tot welk rechtsgebied de 

analogischh toe te passen rechtsnorm gerekend moet worden. In de rechtstheo-

riee en de rechtsprakti jk wordt algemeen aangenomen dat het rechtsgebied 

waartoee een rechtsnorm behoort bepalend kan zijn voor de vraag of deze recht-

snormm analogisch toegepast kan worden. Het meest in het oog springende 

voorbeeldd hiervan is het gebruik van analogie-argumentatie in het strafrecht. 
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Hett analogieverbod in het strafrecht houdt kort gezegd in dat analogische 
constructiee van strafbaarstellingen ten nadele van de verdachte uitgesloten 
wordtt geacht. Dat het van belang is om van deze precieze omschrijving van 
hett analogieverbod uit te gaan, blijkt onder meer uit de vele verwijzingen in 
dee jurisprudentie naar een verkeerde interpretatie van dit verbod in het straf-
recht.. In zijn conclusie bij het arrest NJ 1988, 140 merkt Advocaat Generaal 
Meijerss bijvoorbeeld het volgende op: 

Volledigheidshalvee zij opgemerkt dat het hof met zijn analogische interpre-
tatiee niet in conflict komt met het eerste lid van art. 1 Sr. Het analogiever-
bodd betreft immers de strafbaarstellingen. Het strekt zich o.m. niet uit tot de 
vervolgingsvoorwaarden. . 

Datt ook het analogieverbod in zijn precieze betekenis zich — zoals alle inter-
pretatienormenn - leent voor interpretatie, blijk t uit de discussie in de Kort 
Geding-uitspraakk van 12 januari 1984 {KG 1984/37). In reactie op het 
standpuntt van verweerder KTA dat in dit geval het analogieverbod in de weg 
staatt aan het toepassen van artikel 31 van de Auteurswet, brengt de rechter 
hett volgende naar voren: 

Dee meeste schrijvers zijn met KTA van oordeel dat in het strafrecht een ana-
logischee interpretatie door art. 1 Sr wordt verboden. KTA gaat echter voor-
bijj  aan de omstandigheid dat in het strafrecht de rechter bij zgn. 'open delic-
tomschrijvingen'' een grotere speelruimte heeft dan bij delictomschrijvingen, 
waarbijj  een scherp omlijnde gedraging strafbaar wordt gesteld. Ook het mis-
drijff  van art. 31 Auteurswet kan onder deze open delictsomschrijving wor-
denn begrepen, nu het opzettelijk inbreuk maken op eens anders auteursrecht 
opp verschillende manieren kan plaatsvinden. De opvatting van KTA dat 
strafbepalingenn uitsluitend beperkt mogen worden uitgelegd is in zijn alge-
meenheidd onjuist. Ook in het strafrecht kan de rechter bij de uitleg van een 
wetsbepalingg verschillende methoden bezigen, zoals de grammaticale, teleo-
logische,, systematische, en de historische methode. In dit verband is tevens 
illustratieff  het electriciteitsarrest, HR 28 mei 1921, TV/ 1921, 564, een voor-
beeldd van extensieve interpretatie. 

Inn deze uitspraak wordt gewezen op de mogelijkheid van een extensieve in-
terpretatiee van strafbepalingen. Het begrip 'extensieve interpretatie' wordt ge-
bruiktt om aan te geven dat een rechtsregel een ruimer toepassingsgebied heeft 
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gekregen.. Het begrip 'interpretatie' heeft hier dus betrekking op het resultaat 
vann het proces van rechtsvinding en niet op het proces zelf. Anders gezegd: de 
termm 'extensief' duidt niet op een kenmerk van de argumenten, zoals bij ana-
logischee interpretatie of analogische constructie, maar op een kenmerk van het 
standpunt.. Het is overigens zo dat bij het beantwoorden van de vraag of een 
bepaaldee interpretatie het resultaat is van een analogische constructie of van 
eenn andere interpretatiemethode onderscheiden moet worden tussen de het 
perspectieff  van de rechter die het interpretatieprobleem oplost en het perspec-
tieff  van de analysator. De relevantie van dit verschil komt duidelijk naar voren 
inn de Electriciteitsdiscussie.127 

Eenn ander voorbeeld van een rechtsgebied waarin beperkingen gelden voor 
dee mogelijkheid om rechtsregels analogisch toe te passen is het belastingrecht. 
Aangenomenn wordt dat analogische toepassing alleen toegelaten is als dit in 
hett voordeel is van de belastingplichtige. Voor het civiele recht, dat zich ken-
merktt door een relatieve openheid, wordt aangenomen dat in principe de 
mogelijkheidd bestaat om rechtsregels analogisch toe te passen. Maar ook in het 
civielee recht zijn er beperkingen op de mogelijkheid regels analogisch toe te 
passen.. Een van de beperkingen heeft te maken met het deelgebied van het 
burgerlijkk recht waartoe een analogisch toe te passen rechtsnorm behoort. Zo 
zijnn de goederen rechtelijke verhoudingen en de wijzen waarop deze veranderd 
kunnenn worden door de wetgever min of meer limitatief geregeld: het goede-
renrechtt bevat grotendeels dwingend recht en is statisch van aard. Aangeno-
menn kan worden dat een constructie van een nieuwe rechtsnorm op basis van 
eenn analogische constructie in het goederenrecht ingaat tegen dit limitatieve 
karakter.. Tegenover deze statische goederenrechtelijke verhoudingen staan de 
relatieff  dynamische verhoudingen uit het verbintenissenrecht. Het verbinte-
nissenrechtt bevat voornamelijk regelend recht en daarom is het aannemelijk 
datt deze relatieve openheid in principe de constructie van rechtsnormen moge-
lij kk maakt. Dat ook in het verbintenissenrecht beperkingen gelden bij analo-
gischee constructie, blijkt uit KG 1987/161 waarin de Kort Geding-rechter een 
analogischee toepassing van een bepaling uit het huurrecht op het gebruik van 
eenn woning door krakers niet toelaatbaar acht: 

127.. De literatuur over de verhouding tussen analogische toepassing en extensieve interpre-
tatiee is overvloedig. Zie bijvoorbeeld Henket (1991), die betoogt dat het niet mogelijk 
iss om de grens tussen interpretatie en analogische toepassing objectief vast te stellen. 
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Voorr analoge toepassing van bepalingen uit het huurrecht is onvoldoende 
grond,, nu de regeling betreffende de huurovereenkomst zijn specifieke karak-
terr nu juist ontleent aan de rechtsbescherming die de wet aan een huurder 
biedt.. Vanwege de restrictief te interpreteren inbreuk die de bescherming van 
dee huurder op het eigendomsrecht maakt, komt een dergelijke bescherming 
gedaagdenn niet toe. 

HetHet type norm dat analogisch wordt toegepast 

Niett alleen het rechtsgebied is bepalend voor de vraag of analogie-argumenta-
tiee een toelaatbaar argumentatieschema is, maar ook de aard van de analogisch 
toee te passen rechtsnorm. In de rechtstheorie wordt er op gewezen dat het type 
medebepalendd kan zijn voor de vraag of analogische toepassing toelaatbaar is. 
Aarnioo (1987:106) gaat er bijvoorbeeld van uit dat in dit verband een verschil 
gemaaktt moet worden tussen materiële en procedurele normen. Volgens hem 
prevaleertt bij de interpretatie van procedurele normen het rechtszekerheidsbe-
ginsel.. Bij de interpretatie van deze normen moet analogie-argumentatie voor-
zichtigg gebruikt worden en zal als gevolg daarvan a contrario-argumentatie eer-
derr toegepast worden. Een andere onderscheiding die in dit verband van 
belangg is, is het onderscheid tussen verplichtende, veroorlovende, bevoegd-
heidsverlenendee normen en beoordelingsnormen. Zo wijst Peczenik (1989:396 
e.v.)) erop dat verplichtende normen restrictief geïnterpreteerd moeten worden 
enn bij uitzondering analogisch toegepast kunnen worden. 

DeDe conditionele verbinding tussen rechtsfeitomschrijving en rechtsgevolgbepaling 

Hett derde soort normen heeft betrekking op de structuur van de analogisch toe 
tee passen rechtsnorm. De structuur van de rechtsnorm wordt bepaald door de 
aardd van de conditionele verbinding tussen de toepassingsvoorwaarde en het 
rechtsgevolg.. Als er in een rechtsnorm een noodzakelijke of een noodzakelijke 
enn voldoende voorwaarde voor het intreden van het rechtsgevolg uitgedrukt 
wordt,, dan is analogie-argumentatie niet en a contrario-argumentatie wel toe-
gestaan. . 

Alss er in een rechtsnorm een voldoende voorwaarde worden uitgedrukt, kan 
analogie-argumentatiee in principe zijn toegestaan, maar kan men ook op 
grondd van een relevante onvergelijkbaarheid tussen niet-geregelde geval en het 
well  geregelde geval op een a contrario-argumentatie uitkomen. In de literatuur 
wordtt de a contrario-argumentatie dan ook voorgesteld als de tegenhanger van 
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off  het alternatief voor analogie-argumentatie. Ook bij a contrario-argumenta-
tiee wordt er (in de gevallen waarbij er in de rechtsnorm een voldoende voor-
waardee voor het rechtsgevolg is geformuleerd) een rechtsregel geconstrueerd 
voorr niet-geregelde gevallen. 

Bijj  de a contrario-redenering probeert men een standpunt te verdedigen 
doorr duidelijk te maken dat hetgeen in het standpunt beweerd wordt niet 
overeenkomtt met dat wat in de argumentatie naar voren wordt gebracht. Voor 
eenn goed begrip van deze interpretatiemethode is het van belang dat a contra-
rio-argumentatiee naar voren wordt gebracht in die gevallen waarin analogie-
argumentatiee als een mogelijke interpretatiestrategie kan worden gezien. Men 
kann daarbij drie situaties onderscheiden. In de eerste plaats kan de protagonist 
vann mening zijn dat er weliswaar overeenkomsten zijn tussen het voorliggende 
gevall  en het wettelijk geregelde geval, maar dat de verschillen doorslaggevend 
zijn.. In de tweede plaats kan de protagonist in zijn argumentatie anticiperen 
opp een antagonist die een beroep zou kunnen doen op analogie-argumentatie. 
Tenn slotte kan de protagonist met a contrario-argumentatie reageren op een 
antagonistt die een beroep op analogie-argumentatie heeft gedaan. 

HetHet bestanddeel van de rechtsnorm 

Hett vierde soort keuzenormen heeft betrekking op bestanddelen van de analo-
gischh toe te passen rechtsnorm. Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk is gemaakt, 
wordtt er bij de reconstructie van de rechtsnormen niet alleen onderscheid 
gemaaktt tussen toepassingsvoorwaarde en rechtsgevolg, maar ook tussen de 
volgendee normbestanddelen: normsubject, normobject, deontische modaliteit 
enn aanduidingen van tijd en plaats. Het antwoord op de vraag naar de toe-
laatbaarheidd van analogie-argumentatie wordt medebepaald door het bestand-
deell  uit de rechtsnorm waarop de analogie- of a contrario-argumentatie 
betrekkingg heeft. Zo wijst Peczenik (1989:396 e.v.) erop dat tijdsbepalingen 
inn rechtsnormen niet analogisch mogen worden toegepast. 

ConcurrerendeConcurrerende systematische argumenten 

Analogischee constructie van rechtsnormen behoort tot de categorie systemati-
schee argumenten. Een belangrijk criterium voor de beoordeling van de toe-
pasbaarheidd van analogie-argumentatie is dan ook de vraag of er een beter sys-
tematischh argument voorhanden is om de leemte op te vullen. In de literatuur 
wordtt het directe beroep op een rechtsbeginsel beschouwd als belangrijkste 
'concurrent'' voor analogie-argumentatie. 
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7.55 De correcte toepassing van analogie-argumentatie 

Dee beoordelingsnormen die in de vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen, 
hebbenn betrekking op de juiste keuze van analogie-argumentatie bij de oplos-
singg van een interpretatieprobleem. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, con-
centrerenn veel auteurs zich op de vervolgvraag of, in het geval analogie-argu-
mentatiee een toelaatbaar argumentatieschema is, de vergeleken gevallen in 
relevantee opzichten met elkaar vergelijkbaar zijn. Deze tweede hoofdnorm 
staatt in deze paragraaf centraal. 

Aann welke eisen moet een goede analogische constructie voldoen? Voor het 
beantwoordenn van die vraag is het in de eerste plaats van belang om voor ogen 
tee houden dat de rechter met een analogische constructie aan rechtsvorming 
doett en daarmee het werk van de wetgever voortzet. Ik ga ervan uit dat de 
rechterr met de analogische constructie een nieuwe rechtsnorm formuleert. 
Daarbijj  zal de rechter zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij het systeem 
vann het recht en dat zal — als het goed is — in de ondersteunende argumentatie 
voorr de analogische constructie naar voren komen. 

Eenn analogische constructie kan men beschouwen als een systematisering 
(vann een onderdeel) van het recht. Systematisering houdt dan in dat men het 
rechtt zoveel mogelijk tracht te construeren als een samenhangend geheel van 
rechtsnormen.. Brouwer (1999) formuleert een aantal criteria voor de beoor-
delingg van de kwaliteit van een systematisering. Deze criteria vormen een 
geschiktt uitgangspunt voor de beoordeling of een analogie-argumentatie goed 
iss toegepast. 

Inn de eerste plaats mag men van een systematisering die aan de analogie-
argumentatiee ten grondslag ligt verwachten dat deze 'stofdekkend' is. Een 
analogischee constructie is stofdekkend als deze de wetsbepalingen die voor de 
oplossingg van het interpretatieprobleem relevant zijn zo volledig mogelijk in 
kaartt brengt.129 In de tweede plaats wordt de kwaliteit van een analogische 
constructiee bepaald door het criterium van coherentie. Dit criterium eist dat 

128.. Brouwer noemt als eerste criterium duidelijkheid of precisie. Ik ga ervan uit dat dit 
criteriumm voor een analogische constructie als preliminaire voorwaarde niet apart 
expliciett hoeft te worden geformuleerd. 

129.. Wat dit streven naar volledigheid inhoudt, is volgens Brouwer mede afhankelijk van 
dee rechtsopvatting die men aanhangt. Als die zich beperkt tot rechtsregels en de ach-
terliggendee beginselen niet tot het recht rekent, dan ziet een systematisering er anders 
uitt dan wanneer men die beginselen erbij betrekt. 



170 0 HoofdstukHoofdstuk 7 

menn bij analogische constructie het recht zoveel mogelijk als een samenhan-
gendd geheel reconstrueert. Aan die samenhang zijn volgens Brouwer verschil-
lendee aspecten te onderscheiden, waaronder universalisering (juridische oor-
delenn in individuele gevallen worden onder algemene oordelen gebracht), een 
deugdelijkee wijze van redeneren en het vermijden van ongerijmdheden. Tot 
diee ongerijmdheden behoort de innerlijke tegenstrijdigheid, maar ook de 
inconsequentee waardering. In de derde plaats moet de analogische constructie 
voldoenn aan het beginsel van spaarzaamheid. Een eenvoudige analogische con-
structiee verdient de voorkeur boven een ingewikkelde. Ten slotte mag men van 
eenn goede analogische constructie verwachten dat deze beginselen, waarden en 
doeleindenn optimaal verwezenlijkt.130 Als een van deze beginselen, waarden of 
doeleindenn in de richting van een bepaalde oplossing wijst en de overige zich 
daartegenn niet verzetten of onvoldoende tegenwicht bieden, dan dient men 
aann die oplossing de voorkeur te geven. 

Bijj  deze criteria voor een goede analogische constructie gaat het - net als bij 
anderee interpretatienormen — om idealen die niet altijd ten volle kunnen wor-
denn verwezenlijkt en die ook in verschillende richtingen kunnen wijzen. Een 
analogischee constructie die optimaal tegemoet komt aan de eis van coherentie 
kann bijvoorbeeld in strijd zijn met de wens tot een rechtvaardige oplossing. 
Brouwerr wijst er terecht op dat er dan een afweging dient plaats te vinden, 
waarbijj  niet is gezegd dat die afweging kan leiden tot het enig juiste ant-
woord.1311 In een dialectische benadering, waarin rekening wordt gehouden met 
dee verschillende posities die men ten opzichte van het gebruik van analogie-
argumentatiee kan innemen en met de rechtvaardigende pro- en de ontkrach-
tendee contra-argumentatie, kan deze relatieve openheid bij de analyse van de 
argumentatiee goed tot zijn recht komen (zie hoofdstuk 8). 

130.. Vergelijk ook Scholten (1974:49-50), die drie eisen stelt aan een constructie: zij moet 
dee positieve stof van recht dekken, zij moet logisch consistent zijn en zij moet aan 
'aesthetische'' eisen voldoen: deconstructie moet eenvoudig, helder en niet gekunsteld 
zijn. . 

131.. Zie Brouwer (1999:232): 'Rationele gronden voor de keuze uit twee of meer op zich-
zelff  bevredigende systematiseringen zullen vermoedelijk dikwijl s ontbreken. Een 
goedee systematisering is typisch een "mixed-value good". De verschillende combina-
tiess van kwaliteiten zijn slechts tot op zekere hoogte onderling vergelijkbaar. Tot op 
welkee hoogte kan een gebrek aan volledigheid (stofdekkendheid), om maar iets te 
noemen,, worden gecompenseerd door een bevredigender afweging van rechtsbegin-
selen?? Bij gebrek aan maatstaven wordt de voorkeur voor een van die combinaties een 
kwestiee van appreciatie'. 
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Dee algemene kritische vragen die gelden voor de vraag of analogie-argumen-

tatiee correct is toegepast, moeten gezien worden in het licht van de boven-

staandee algemene criteria voor een goede analogische constructie: 

aa Is de bestaande rechtsnorm die als uitgangspunt voor de analogie-argu-

mentatiee wordt gekozen geldig? 

bb Is het concrete geval inderdaad {op relevante punten) vergelijkbaar met de 

rechtsfeitomschrijvingg en de rechtsgevolgbepaling in de bestaande rechts-

norm? ? 

-- is het vergelijkingscriterium goed gekozen? 

-- is het vergelijkingscriterium correct toegepast? 

Vann relevante vergelijkbaarheid is sprake als twee zaken vergelijkbaar zijn op 

grondd van een goed gekozen en correct toegepast vergelijkingscriterium. Dat 

hett nutt ig is te onderscheiden tussen de keuze en de toepassing van het verge-

lijkingscriterium,, blijk t uit het volgende voorbeeld. In KG 1987/276gaat het 

omm de vordering van een gewetensbezwaarde dienstweigeraar tot herstel van 

dee tewerkstelling waarbij een beroep wordt gedaan op analoge toepassing van 

hett arbeidsontslagrecht. De rechter verwerpt de keuze van deze analoge toe-

passingg met de volgende overwegingen: 

Dee rechtsverhouding tussen Ruis en De IJsbreker wordt in de eerste plaats be-

heerstt door de bepalingen van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Voor 

zoverr in deze regeling hiaten zijn zullen deze, met name wanneer het punten 

mett betrekking tot de rechtspositie van de tewerkgestelde gewetensbezwaar-

denn betreft, zoveel als mogelijk is moeten worden aangevuld naar analogie van 

dee rechtspositie van de niet-gewetensbezwaarde dienstplichtige. Voor analoge 

toepassingg van bepalingen uit het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht 

bestaatt geen grond. Er is geen sprake van een contractuele relatie, maar van 

vervullingg van de dienstplicht op een andere wijze dan door het dienen bij de 

gewapendee macht. Verwijzing naar de regeling in het arbeidsrecht van het ont-

slagg op staande voet is zonder betekenis. 

Nett als analogische interpretatie, zal analogische constructie in veel gevallen 

naderr beargumenteerd (moeten) worden en zal de argumentatie een complexe 

structuurr hebben. Bij die ondersteunende argumentatie kan gebruik worden 

gemaaktt van een van de interpretat iemethoden waarbij een beroep gedaan 

wordtt op: 
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aa de betekenis van begrippen (taalkundige argumenten); 

bb het vergelijkbare toepassingsbereik, het vergelijkbare rechtsgebied of verge-

lijkbaree onderliggende rechtsbeginselen (systematische argumenten); 

cc vergelijkbare doeleinden (teleologische argumenten). 

Eenn analogische constructie die op deze wijze nader wordt ondersteund, kan 

voorlopigg als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Eindbeslissing 
A A 

ï . ii  & ï . i ' 

Kwalificatiee constructie- eerste-orde-argumentatie 

vann de feiten beslissing waarin 

eenn nieuwe rechts-

normm wordt 

geconstrueerd d 

l . l ' . l l 

Analogie--

argumentatie e 

A A 

l . l ' . l . 1 1 

Taalkundige, , 

systematische, , 

off  teleologisch-

evaluatieve e 

argumenten n 

tweede tweede e-argumentatie e-argumentatie 

RichtlijnenRichtlijnen voor de analyse van analogie-argumentatie ter ondersteuning van ana-

logischelogische constructie 

Aanslui tendd bij de geïntroduceerde onderscheidingen is het nu mogelijk de 

volgendee richtlijnen voor de analyse en beoordeling analogie-argumentatie ter 

ondersteuningg van analogische constructie te formuleren: 
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AnalyseAnalyse van analogische constructie 
(1)) Stel vast welke geconstrueerde rechtsnorm wordt verdedigd. 
(2)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin in deze rechtsregel wordt 

uitgedrukt. . 
(3)) Stel vast welke uit welke enkelvoudige of complexe rechtsfeitom-

schrijvingenn en/of rechtsgevolgbepalingen deze conditionele recht-
snormzinn bestaat. 

(4)) Stel vast welke rechtsnorm de basis van de analogie-argumentatie 
vormtt en tot welk rechtsgebied en welk type normen de norm be-
hoort. . 

(5)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin in deze rechtsnorm 
wordtt uitgedrukt. 

(6)) Stel vast uit welke enkelvoudige of complexe rechtsfeitomschrijvin-
genn en/of rechtsgevolgbepalingen deze conditionele rechtsnormzin 
bestaat. . 

(7)) Stel vast op welk bestanddeel of bestanddelen van de conditionele 
rechtsnormzinn van de geconstrueerde rechtsnorm de analogie-argu-
mentatiee betrekking heeft. 

(8)) Stel vast in welke uitspraak of uitspraken de vergelijkbaarheid wordt 
uitgedruktt tussen de geconstrueerde rechtsnorm en de rechtsnorm 
diee het uitgangspunt vormt voor de analogie-argumentatie. 

(9)) Stel vast in welke uitspraak of uitspraken die vergelijkbaarheid wordt 
ondersteund. . 

(10)) Stel vast welke argumentatiestructuur deze rechtvaardiging heeft. 

BeoordelingBeoordeling van analogie-argumentatie 
(11)) Stel vast of het standpunt dat in de constructiebeslissing wordt inge-

nomenn volgt uit een redenering die logisch geldig is, of als logisch 
geldigee redenering is te reconstrueren. 

(12)) Stel vast of de analogie-argumentatie een toepasbaar argumentatie-
schemaa is. 
aa Is er sprake van een leemte in het rechtssysteem? 

-- is er sprake van een normatieve leemte? 
-- is er sprake van een axiologische leemte? 

bb Mag de leemte met behulp van analogie-argumentatie opgevuld 
worden? ? 

cc Is er een betere interpretatiemethode beschikbaar om de leemte op 
tee vullen? 
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(13)) Stel vast of de analogie-argumentatie correct is toegepast. 
aa Is de bestaande rechtsnorm die als uitgangspunt voor de analogie-

argumentatiee wordt gekozen geldig? 
bb Is het concrete geval inderdaad (op relevante punten) vergelijkbaar 

mett de rechtsfeitomschrijving en de rechtsgevolgbepaling in de 
bestaandee rechtsnorm? 
-- is het vergelijkingscriterium goed gekozen? 
-- is het vergelijkingscriterium correct toegepast? 

Analogischee constructie kan met deze richtlijnen beter worden gereconstrueerd 
dann gebeurt in de benaderingen die in hoofdstuk 3 zijn besproken. In plaats van 
eenn reductie van analogie-argumentatie tot een enkelvoudige redenering met 
tweee premissen en een conclusie, kan de argumentatie gereconstrueerd worden 
alss argumentatie met een complexe structuur. De elementen van deze structuur 
kunnenn gezien worden als reflecties van de verschillende beoordelingsnormen. 

Eenn analyse van een aantal overwegingen uit het arrest 'Quint - Te Poel' (dat 
all  in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen), illustreert goed hoe de 
richtlijnenn voor de analyse en beoordeling van analogische constructie kunnen 
wordenn gebruikt. In 1951 laat Hubertus Te Poel op de grond die hij huurt van 
zijnzijn broer Heinrich door aannemer Quint twee huizen bouwen. Tijdens de 
bouww blijk t dat Hubertus Te Poel niet kan betalen en dat Heinrich Te Poel, 
omdatt hij eigenaar van de grond is, door natrekking ook eigenaar van de 
daaropp gebouwde huizen is geworden. In cassatie eist Quint door Heinrich 
betaaldd te worden voor zijn werkzaamheden. Immers, Heinrich zou 'onge-
rechtvaardigdd verrijkt' zijn ten koste van Quint. Aangezien er voor deze rechts-
vraagg geen wettelijke rechtsnorm bestond, moest de Hoge Raad een (norma-
tieve)) leemte opvullen in het rechtssysteem. 

Dee Hoge Raad maakt in zijn argumentatie gebruik van een analogieredene-
ring,ring, de wettelijke leemte wordt opgevuld door twee bestaande rechtsnormen, 
diee bedoeld zijn voor andere (maar vergelijkbare) gevallen, analogisch toe te 
passen.. Wie de belangrijkste overwegingen beschouwt in het licht van de hier-
voorr genoemde beoordelingsnormen, kan vaststellen hoezeer deze overwegin-
genn een rol spelen bij de beoordeling van de analogie-argumentatie. 

QuintQuint - Te Poel (HR 30-1-1959, NJ1959, 548) 
O.. dat het middel zich eveneens richt tegen de door het Hof aan art. 1269 

gegevenn uitlegging ('Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit 
dee wet'.) 
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O.. daaromtrent: 
(1)) dat aan het Hof kan worden toegegeven dat de door art. 1269 gegeven 

regelingg niet toelaat om aan te nemen, dat tussen twee personen een verbin-
teniss ontstaat in alle gevallen, waarin naar het oordeel van den rechter de rede-
lijkheidd of de billijkheid verlangt, dat de een tegenover de ander een zekere 
prestatiee verricht; 

Dee eerste overweging (na 'daaromtrent') kan beschouwd worden in het licht 
vann de vraag of analogie-argumentatie een geëigend argumentatieschema is om 
tott het opvullen van de leemte te komen. De Hoge Raad is in dit verband van 
oordeell  dat een alternatieve oplossing - een direct beroep op de 'redelijkheid 
off  de billijkheid' als bron voor het ontstaan van een verbintenis - door het Hof 
terechtt verworpen is (beoordelingsvraag 12c). De Hoge Raad vervolgt: 

(2)) dat echter het Hof door, na te hebben bevonden dat het door Quint 
gepretendeerdee vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun vindt, 
daaraann de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen vorderingsrecht 
toekomt,, een te enge uitlegging heeft gegeven aan de woorden "uit de wet"; 

(3)) dat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis recht-
streekss op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag worden 
afgeleid,, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de 
oplossingg moet worden aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit 
bijj  de wèl geregelde gevallen; 

Dee tweede en de derde overweging van de Hoge Raad kunnen ook gezien wor-
denn in het licht van de vraag of analogie-argumentatie een toepasbaar argu-
mentatieschemaa is. Het Hof beantwoordde deze vraag negatief en de Hoge 
Raadd is het daarmee oneens. Vertaald in het model van MacCormick en Sum-
merss zou je kunnen zeggen dat de Hoge Raad het Hof verwijt op het niveau 
vann de taalkundige interpretatie te zijn blijven steken, terwijl het over had 
moetenn stappen op bijvoorbeeld de groep systematische argumenten. 

Dee Hoge Raad oordeelt in deze overwegingen dat uit de woorden van de 
wett - 'Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet' - niet 
volgtt dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen, maar 
daaruitt slechts mag worden afgeleid dat in gevallen die niet door de wet zijn 
geregeldd de oplossing moet worden aanvaard die aan twee eisen moet voldoen: 
zijj  moet passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij de wèl geregelde 
gevallen.. In deze overweging ligt ook het principiële karakter van dit arrest 
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besloten.. De Hoge Raad opent in dit arrest de mogelijkheid om in dit soort 

gevallenn analogie-argumentatie te gebruiken bij het opvullen van een leemte 

enn formuleert tegelijkertijd twee algemene eisen waaraan het toepassen van de 

analogie-argumentatiee moet voldoen. 

(4)) dat thans moet worden onderzocht, of in het onderhavige geval een ver-

binteniss tussen partijen geacht kan worden in den hierboven bedoelden zin 

"ui tt de wet" te zijn ontstaan; 

O.. daaromtrent 

(5)) dat zich te dezen de vraag voordoet of op den eigenaar van een onroe-

rendd goed die door toepasselijkheid van den natrekkingsregel is verrijkt, de 

verplichtingg rust om tot het bedrag zijner verrijking dengene die de werken 

heeftt aangelegd, schadeloos te stellen; 

Nadatt de Hoge Raad beargumenteerd heeft dat analogie-argumentatie een toe-

pasbaarr argumentatieschema is, gaat hij in op de vraag welke analogische toe-

passingg de meest aanvaardbare is. De overwegingen 6 tot en met 9 zijn gewijd 

aann deze vraag: 

(6)) dat de wet daarover regelingen heeft getroffen voor het geval dat wer-

kenn zijn aangelegd door een beperkt zakelijk gerechtigde (artt. 762, 772 en 

826),, doch deze — onderling afwijkende — regelingen, die samenhangen met 

denn bijzondere aard van de zakelijke rechten, waarop zij betrekking hebben, 

tee dezen niet van beslissend belang kunnen zijn; [...] 

(9)) dat hieraan het in art. 659 bepaalde niet afdoet, aangezien een 

bijzonderee bescherming, gelijk aan die van den bezitter te goeder trouw, niet 

toekomtt aan Quint, die hoewel zij door tijdig de openbare registers te raad-

plegenn had kunnen weten, dat zij ging bouwen op grond die niet aan haar 

opdrachtgeverr toebehoorde, daarvan naar haar eigen stellingen eerst na afloop 

vann den bouw heeft kennisgenomen'. 

Dezee overwegingen kunnen gezien worden als een antwoord op vraag 13b: 

Qu intt is onvergelijkbaar met de beperkt zakelijk gerechtigden en de bezitter 

tee goeder trouw. Men zou deze negatieve antwoorden op vraag 13b dan ook 

kunnenn beschouwen als toepassingen van a a?»£rar/o-argumentatie. Ten slotte 

dee kern van de argumentatie: 

(7)) dat echter blijkens de artt. 658 en 1603 van den grondeigenaar 
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niett kan worden gevergd, dat hij door betaling van een geldsbedrag de verrij-
kingg ongedaan maakt die hij heeft genoten doordat de bezitter of de huurder 
vann den grond daarop werken heeft aangelegd; 

(8)) dat onaannemelijk is, dat een aanspraak die de wet aan den bezitter en 
aann den huurder onthoudt, zou toekomen aan den aannemer die ter uitvoe-
ringg van een met den huurder aangegane overeenkomst werken heeft aange-
legd,, en die schade lijdt doordat zijn medecontractant niet tot betaling in staat 
blijktt te zijn; 

Dee overwegingen 7 en 8 bevatten de kern van de analogie-argumentatie: de 
bezitterr en de huurder hebben geen actie uit ongerechtvaardigde verrijking dus 
degenee die ter uitvoering van een met de huurder aangegane overeenkomst 
handeltt heeft dat ook niet. 

7.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien voor welk soort interpretatieproblemen ana-
logischee constructie wordt gebruikt en welk specifiek doel een rechter met het 
gebruikk ervan bereikt. Ik heb aangegeven uit welke expliciete en impliciete uit-
sprakenn analogie-argumentatie is opgebouwd en wat de basisstructuur is van 
dezee argumentatie. Daarna ben ik ingegaan op de problemen bij de beoorde-
lingg van analogische constructie. Uitgaande van het model voor wetsinterpre-
tatiee van MacCormick en Summers (1991) en van voorbeelden uit de juris-
prudentiee heb ik laten zien welke logische, procedurele en inhoudelijke 
normenn er bij de beoordeling van analogische constructie kunnen worden 
onderscheidenn en hoe deze normen als een systematisch geheel kunnen wor-
denn beschouwd. Aan de hand van het arrest Quint-Te Poel heb ik laten zien 
hoee de beoordelingsnormen en de richtlijnen voor de analyse het mogelijk 
makenn om de argumentatie op een meer systematische en volledige manier te 
reconstruerenn dan in de bestaande benaderingen gebeurt. De reconstructie van 
hett arrest Quint-Te Poel laat goed zien dat het specifieke van analogie-argu-
mentatiee niet zozeer moet worden gezocht in een bepaalde vormeigenschap 
vann de redenering, maar vooral in de regels voor het gebruik van deze argu-
mentatie. . 
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Complexee argumentatie 
bijj  analogische constructie 

8.11 Inleidin g 

Dee basisstructuur van argumentatie bij analogische constructie die in het 
vorigee hoofdstuk is geformuleerd, bestaat uit een enkelvoudige argumentatie. 
Inn veel gevallen zal de argumentatie die voor een analogische constructie naar 
vorenn wordt gebracht echter niet enkelvoudig zijn maar complex. Die com-
plexiteitt kan van alles inhouden. Een vergelijking kan bijvoorbeeld betrekking 
hebbenn op verscheidene bestanddelen uit een cumulatieve rechtsfeitomschrij-
ving.. Ook kan worden beargumenteerd waarom er bij de oplossing van een 
interpretatieprobleemm het beste gebruik kan worden gemaakt van analogie-
argumentatie,, kan worden aangegeven waarom de ene analogische toepassing 
nuu juist wel en de andere niet voor de hand ligt en kan worden gemotiveerd 
waaromm het voorliggende geval vergelijkbaar is met de gevallen die in een 
bepaaldee rechtsregel worden omschreven. Daarbij kan weer een beroep gedaan 
wordenn op verschillende interpretatiemethoden, waardoor er complexe onder-
schikkendee argumentatie ontstaat. 

Daarr komt bij dat rechterlijke uitspraken vaak een verslag zijn van verschil-
lendelende discussies (zie hoofdstuk 4). Bij de rechtspraak in eerste instantie kan één 
vann de partijen een vordering instellen op basis van een analogische construc-
tiee en kan de rechter deze honoreren (en een eventuele concurrerende analo-
gischee constructie verwerpen). Ook kan een van de partijen een vordering 
instellenn die de rechter op eigen initiatief met een analogische constructie 
honoreert.. Bij de rechtspraak in tweede instantie wordt de discussie gecom-
pliceerdd doordat er een discussiant bijkomt: de hogere rechter die een oordeel 
geeftt over datgene wat door de partijen en de rechter in eerste instantie naar 
vorenn is gebracht. Dit oordeel kan een verwerping van de analogische con-
structiee in eerste instantie inhouden, een honorering van de analogische con-
structiee die in eerste instantie verworpen werd of een eigen analogische con-
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structie.. Bij de rechtspraak in cassatie wordt de discussie nog verder gecom-
pliceerdd doordat er een vierde discussiant bijkomt: de Hoge Raad die in laat-
stee instantie oordeelt. Het oordeel van de Hoge Raad kan een verwerping van 
dee analogische constructie in eerste en/of in tweede instantie inhouden, een 
honoreringg van de concurrerende analogische constructie die in eerste en/of in 
tweedee instantie verworpen werd of een eigen analogische constructie.132 

Uitt empirisch onderzoek naar rechterlijke rechtsvinding blijkt dat analogie-
argumentatiee vaak niet op zichzelf staat. Snijders (1978) en MacCormick en 
Summerss (1991) wijzen er op dat het gebruik van één enkel argument voor de 
oplossingg van een interpretatieprobleem eerder uitzondering dan regel is. Zoals 
iss gebleken in hoofdstuk 3, wordt in de analytisch georiënteerde literatuur 
geenn recht gedaan aan de complexiteit van analogie-argumentatie. Ik heb laten 
zienn dat analogie-argumentatie daar in de meeste gevallen wordt gereconstru-
eerdd als een eenvoudige redenering met twee premissen en een conclusie. In 
dee dialogisch georiënteerde benadering wordt, anders dan men op grond van 
dee uitgangspunten van deze benadering zou verwachten, in de reconstructie 
vann analogie-argumentatie alleen aandacht besteed aan pro-argumentatie en 
niett aan contra-argumentatie; vormen van complexe analogie-argumentatie 
wordenn niet gerelateerd aan de specifieke kritische reacties die bij analogie-
argumentatiee te verwachten zijn. 

Inn dit hoofdstuk stel ik mij ten doel aan te geven hoe complexe argumen-
tatiee bij analogische constructie geanalyseerd kan worden. Ik zal de volgende 
vragenn beantwoorden: 

(1)(1) Wat zijn de redenen om complexe argumentatie bij analogische constructie 
naarnaar voren te brengen? 

(2)(2) Welke soorten complexe analogie-argumentatie bij analogische constructie kun-
nennen er worden onderscheiden? 

(3)(3) Hoe kan complexe argumentatie bij analogische constructie worden geanaly-
seerd? seerd? 

132.. Voor de overzichtelijkheid beperk ik me tot deze situaties. In principe is het mogelijk 
datt er bij de discussie over de vraag of analogie-argumentatie een juiste weg is en zo 
jaa welke analogie-argumentatie dan de best verdedigbare is nog andere partijen 
betrokkenn zijn. Men kan hier denken aan eerdere rechters die in soortgelijke gevallen 
geoordeeldd hebben, aan Advocaten Generaal die zich in hun conclusies bij geschillen 
voorr de Hoge Raad uitlaten over analogie-argumentatie en aan annotatoren en andere 
rechtsgeleerdenn die zich in de discussie over het gebruik van analogie-argumentatie 
inn een bepaald soort gevallen gemengd hebben. 
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Inn 8.2 zal ik aan de hand van MacCormick en Summers (1991) aangeven 

welkee redenen in de rechtstheorie worden aangevoerd ter verklaring van com-

plexee argumentatie in rechterlijke uitspraken en welke vormen van complexi-

teitt worden onderscheiden. Vervolgens zal ik in 8.3 aangeven hoe vanuit een 

dialectischh perspectief een verklaring kan worden gegeven voor het ontstaan 

vann complexe analogie-argumentatie en hoe deze verklaring aanknopingspun-

tenn verschaft voor de analyse van de argumentatie. Uitgaande van de inzich-

tenn van MacCormick en Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) zal 

ikk in 8.4 aangeven welke vormen van complexe analogische constructie kun-

nenn worden onderscheiden en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Aan de 

handd van voorbeelden uit de jurisprudentie zal ik laten zien hoe de kritische 

vragenn die in het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd kunnen worden gebruikt 

bijj  de analyse van complexe analogische constructie. 

8.22 MacCormick en Summers' analyse van complexe argumentatie voor 
interpretatiev ee beslissingen 

Eenn van de bevindingen van het onderzoek van MacCormick en Summers is 

datt interpretatieve beslissingen vaak worden gerechtvaardigd met een beroep 

opp meer dan één argument. Het ontstaan van deze complexe argumentatie ver-

klarenn zij uit een aantal oorzaken: 

Evenn in cases where all the serious arguments lead to the same conclusion, 

theree may be reason to state all the arguments in full to show their full cumu-

lativee strength, or with acknowledgement that they are merely coinciding. 

Thiss may be for institutional reasons (for example, discouraging an appeal) or 

forr political/constitutional ones, where courts wish to make clear that their 

decisionss are based not on partisan preference but on strong legal grounds; or 

itt may be for other reasons of style or legal rhetoric, or to make clear to defe-

atedd parties the full weight of the case (1991:527).133 

133.. MacCormick (1978:10) gaat dieper in op de invloed van het Britse systeem van 'dis-
senting'' en 'concurring opinions' op het ontstaan van complexe argumentatie in rech-
terlijkee uitspraken: 'It follows from the practice of permitting each judge to state 
publiclyy his own opinion, that the judges in effect enter into public argument among 
themselves:: in a difficult case each judge is stating what seem to him the best reasons 
forr one way of deciding the case, and also countering any reasons which tell in the 
oppositeopposite direction. One strong reason for clearly articulating these counter-arguments 
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MacCormickk en Summers onderscheiden twee vormen van complexe argu-
mentatiee voor interpretatieve beslissingen (Zie Plug 2000:97, waarop he navol-
gendee in deze paragraaf is gebaseerd). De eerste vorm duiden zij aan als een 
cumulativecumulative pattern of justification. In dit type rechtvaardiging worden verschil-
lendee argumenten naar voren gebracht die allemaal eenzelfde interpretatie 
rechtvaardigen.. Bij deze eerste vorm maken zij onderscheid tussen coinciding 
arguments,arguments, waarin een aantal wederzijds onafhankelijke argumenten dezelfde 
conclusiee rechtvaardigen en cumulating arguments, waarin de argumentatieve 
krachtt van het geheel veel groter is dan de optelsom van de delen. 

Dee tweede vorm van complexe argumentatie die MacCormick en Summers 
onderscheiden,, is argumentatie bestaande uit een confrontatie of een afweging 
vann conflicterende argumenten. Uitgangspunt van dit conflict settling pattern 
ofof justification is dat er voor verschillende interpretaties argumenten naar voren 
zijnn gebracht, dat die argumenten worden bediscussieerd en dat het verschil 
vann mening over de interpretaties wordt opgelost in de uitspraak. Wanneer 
tweee of meer argumenten mee elkaar conflicteren, kan een argument om de 
volgendee redenen de voorkeur verdienen boven een ander argument. In de eer-
stee plaats kan blijken dat een van de argumenten bij nadere beschouwing niet 
vanvan toepassing is, of terzijde kan worden geschoven op grond van een ander sterk 
argumentt of een voorrangsregel. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als in een 
rechtssysteemm een algemene regel is opgenomen die voorschrijft hoe een inter-
pretatieprobleemm moet worden opgelost, bijvoorbeeld dat een interpretatie die 
opp een bindend precedent is gebaseerd altijd voorrang heeft op interpretaties 
diee op andere argumenten zijn gebaseerd. 

Inn deze gevallen gaat het om de beoordeling van de toepasbaarheid van een 
interpretatieff  argument. Daarvan moet onderscheiden worden de situatie 
waarinn het ene argument niet opweegt tegen het andere. Hiermee wordt gedoeld 

iss that a dissenting judge may have articulated in a strong form the very reasons 
whichh need to be countered for the justification of the majority view to stand up. 
Unlesss it were supposed that, in a collegiate system of judging, the types and grounds 
off  disagreement which go on behind closed doors are fundamentally different from 
thosee which take place openly in the British systems, one may therefore take the lat-
terr systems making more public some aspects of legal argumentation than the former. 
Certainly,, it is a consequence of the dialectical setting of the British appellate judg-
mentt that, characteristically, a much more thorough exploration of arguments one 
wayy and the other is set forth than in those systems which in effect express only a set 
off  justifying reasons for what may be only a majority decision, and which need neit-
herr rehearse nor counter any possible opposed arguments'. 
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opp de situatie waarin de argumentatie voor de ene interpretatie minder sterk is 
dann de argumentatie die de andere interpretatie ondersteunt. In die gevallen 
moett er worden afgewogen. MacCormick en Summers (1991:528) laten vooral 
mett dit laatste argumentatiepatroon zien wat het dialogische karakter is van 
argumentatiee voor de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen. 

8.33 Een pragma-dialectische karakteriserin g van complexe argumentatie 

Dee door MacCormick en Summers (1991) onderscheiden argumentatiestruc-
turenn vormen een goed vertrekpunt voor het ontwikkelen van een analyseka-
derr voor de reconstructie van complexe analogische constructie.134 In het 
navolgendee zal ik aangeven hoe deze en andere vormen van complexe argu-
mentatiee kunnen worden geanalyseerd. Bij de analyse van complexe argu-
mentatiee ga ik ervan uit dat elk betoog een onderdeel is van een (expliciete of 
impliciete)) discussie (Van Eemeren en Grootendorst 1982). Snoeck Henke-
manss (1992) laat zien hoe er in een kritische discussie verschillende vormen 
vann complexe argumentatie kunnen ontstaan en welke aanwijzingen aan deze 
dialogischee karakterisering kunnen worden ontleend voor de analyse van com-
plexee argumentatie. Samengevat komt haar betoog op het volgende neer. Wan-
neerr de aanvankelijke poging om een standpunt met behulp van argumenta-
tiee aanvaard te krijgen in een discussie op kritiek stuit (of wanneer er op zulke 
kritiekk wordt geanticipeerd), kan de verdediger van het standpunt verschil-
lendee strategieën kiezen om zijn standpunt alsnog aanvaard te krijgen. Hij kan 
meerr argumenten aanvoeren om aan de kritiek tegemoet te komen, hij kan de 
kritiekk met behulp van nieuwe argumenten bestrijden en hij kan het oor-
spronkelijkee argument intrekken en een nieuwe verdedigingspoging beginnen. 
Afhankelijkk van de verkozen verdedigingsstrategie, zal de argumentatie een 
anderee structuur vertonen. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument onaanvaardbaar is, 
kann de protagonist trachten deze kritiek weg te nemen door nadere argumen-
tatiee voor dat argument naar voren te brengen. Op deze wijze ontstaat onder-
schikkendeschikkende argumentatie. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument het standpunt onvol-
doendee ondersteuning biedt, kan de protagonist trachten deze kritiek weg te 
nemenn door aanvullende argumenten aan te voeren. Snoeck Henkemans on-

134.. Zie Plug (2000) die o.a. uitgaande van MacCormick en Summers (1991) ingaat op 
dee analyse van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken. 
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derscheidtt daarbij twee manieren van verdediging. Bij de directe verdediging 
voertt de protagonist argumenten aan die samen met het eerder gegeven argu-
mentt voldoende zouden moeten zijn om de antagonist van het standpunt te 
overtuigen.. Bij de indirecte verdediging valt de protagonist een tegenwerping 
aann waarmee de antagonist probeert aan te tonen dat het argument onvol-
doendee gewicht heeft. Zowel de directe als de indirecte verdediging resulteren 
inn nevenschikkende argumentatie, maar bij de directe verdediging is de neven-
schikkendee argumentatie cumulatief en bij de indirecte verdediging comple-
mentair.mentair. Voor beide vormen van nevenschikkende argumentatie geldt dat de 
argumentenn alleen in combinatie een voldoende ondersteuning pretenderen te 
zijnn voor de beslissing. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument irrelevant is voor het 
standpunt,, kan de protagonist proberen om deze kritiek weg te nemen door 
hett - in veel gevallen verzwegen — argument dat de stap van het expliciete 
argumentt naar het standpunt rechtvaardigt nader te ondersteunen. Op deze 
wijzee ontstaat onderschikkende argumentatie. 

Inn al deze gevallen accepteert de protagonist de tegenwerpingen niet en 
probeertt hij de argumentatie aan te vullen. De protagonist kan ook reageren 
doorr de tegenwerpingen te accepteren en nieuwe argumenten aan te voeren ter 
ondersteuningg van het standpunt. In deze laatste gevallen doet hij meer dan 
éénn poging om zijn standpunt te verdedigen en daarom is zijn argumentatie 
meervoudig.meervoudig. De verschillende kritiekmogelijkheden en de reacties daarop kun-
nenn als volgt schematisch worden weergegeven (Snoek Henkemans 1992:92): 
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OverzichtOverzicht van kritiekmogelijkbeden en reacties in een kritische discussie 

AA De protagonist accepteert de kritiek niet 

Kritie kk antagonist 

aa argument is onaanvaardbaar 

bb argument is onvoldoende: 

b.. 1 twijfel 

b.22 tegenwerping 

cc argument is irrelevant 

Reactiee Protagonist 

ondersteunenn argument 

onderschikkendeonderschikkende argumentatie voor 

hett expliciete argument 

aanvullendd argument geven 

nevenschikkende,nevenschikkende, cumulatieve 

argumentatie e 

tegenwerpingg ontkrachten 

nevenschikkende,nevenschikkende, complementaire 

argumentatie e 

ondersteunenn verzwegen argument 

onderschikkendeonderschikkende argumentatie 

voorr het verzwegen argument 

BB De protagonist accepteert de kritiek, maar blijf t bij zijn standpunt 

Kritie kk antagonist 

(a)) argument is onaanvaardbaar 

(b)) argument is onvoldoende 

(c)) argument is irrelevant 

Reactiee Protagonist 

intrekkenn van het argument 

enn nieuwe argumentatie naar 

vorenn brengen; dit resulteert 

inn meervoudige argumentatie 

8.44 De analyse van complexe analogische constructie 

Hett inzicht in de kenmerkende eigenschappen van complexe argumentatie dat 

mett behulp van de pragma-dialectische benadering is verkregen, kan de ana-

lysee van complexe argumentat ie in veel gevallen vergemakkelijken. Snoeck 

Henkemanss onderscheidt verschillende soorten aanwijzingen die een welover-
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wogenn keuze tussen verschillende vormen van complexe argumentatie moge-
lij kk maken. Ik beperk me hier tot één type aanwijzingen: de dialectische aan-
wijzingenn die kunnen worden ontleend aan het uitgangspunt dat de protago-
nistt zich bij de verdediging van zijn standpunt houdt aan de normen voor de 
juistee keuze en de correcte toepassing van argumentatieschema's. 

Omm de antagonist te overtuigen van de aanvaardbaarheid van de keuze en 
dee toepassing van een argumentatieschema, moet de protagonist in staat zijn 
allee relevante kritische vragen te beantwoorden die bij een schema kunnen 
wordenn gesteld. Als de protagonist bijvoorbeeld verwacht dat de antagonist een 
kritischee vraag zal stellen waarin twijfel tot uitdrukking wordt gebracht, kan 
hijj  op die vraag anticiperen door nadere argumentatie naar voren te brengen. 
Wanneerr in een analogie-argumentatie bijvoorbeeld wordt geanticipeerd op 
twijfell  over de vraag of twee gevallen op genoeg relevante punten vergelijkbaar 
zijn,, kan de protagonist aanvoeren dat er meer relevante overeenkomstige ken-
merkenn zijn. In zo'n geval is er sprake van een directe verdediging en kan de 
argumentatiee als cumulatief worden gereconstrueerd. Als de protagonist 
behalvee met een argument waarmee hij zijn standpunt direct ondersteunt, zijn 
standpuntt ook indirect ondersteunt door een kritische reactie op het gebruikte 
argumentatieschemaa te weerleggen, kan de argumentatie als complementair 
wordenn gereconstrueerd. 

Dee kritische vragen bij het argumentatieschema vormen ook een hulpmid-
dell  bij de analyse van de argumentatie die contra een bepaalde analogie-argu-
mentatiee naar voren wordt gebracht. Indien een antagonist als reactie naar 
vorenn brengt dat de analogie-argumentatie op grond van meer dan één kriti -
schee vraag niet aanvaardbaar is, kan zijn argumentatie als meervoudig worden 
gereconstrueerd. . 

Inn het navolgende zal ik aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie 
latenn zien hoe de kritische vragen die ik in het vorige hoofdstuk heb geformu-
leerdd kunnen worden gebruikt bij de analyse van complexe analogische con-
structie.. Ik zal daarbij tevens aangeven hoe deze complexe structuren zich ver-
houdenn tot de vormen van complexe argumentatie die MacCormick en 
Summerss (1991) onderscheiden. 
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8.4.11 Analyses van complexe argumentatie ter  rechtvaardiging van een 
analogischee constructie 

VerwijzingVerwijzing naar de twee hoofdvragen: is de analogie-argumentatie toepasbaar en 
isis deze correct toegepast? 

Wanneerr in een complexe analogische constructie wordt verwezen naar de 
vraagg of de analogie-argumentatie toepasbaar is en naar de vraag of de analo-
gie-argumentatiee correct is toegepast, resulteert dit in nevenschikkende comple-
mentairementaire argumentatie. Een voorbeeld van deze vorm van analogische con-
structiee is te vinden in de Kort Geding uitspraak {KG 1983/109), die al in het 
vorigee hoofdstuk aan de orde kwam. Voorzover hier van belang gaat het in 
dezee uitspraak om de vraag of aan een accountant (de gedaagde) retentierecht 
toekomt.. De Kort Geding-rechter overweegt onder meer het volgende: 

Bijj  de beoordeling van de vraag of aan gedaagde in beginsel een retentierecht 
toekomtt dient in de eerste plaats te worden onderzocht welke de aard is van 
dee overeenkomst in het kader waarvan het beroep op retentierecht wordt 
gedaan.gedaan. Blijkens de overgelegde, door Interline voor akkoord getekende 
opdrachtbevestigingg van gedaagde van 29 juli 1981 omvatten de werkzaam-
hedenn van gedaagde het verzorgen (en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 
jan.. 1980) van de administratie aan de hand van door Interline aan gedaagde 
periodiekk ter beschikking te stellen bescheiden en voorts het voor Interline aan 
dee hand van de gevoerde administratie verzorgen van de aangiften omzetbe-
lastingg en de loonadministratie inclusief aangiften loonbelasting, ziekmeldin-
genn etc. alsmede het samenstellen van jaarstukken. Gelet op de hieruit blij -
kendee aard van de onderhavige overeenkomst, die zowel elementen van 
lastgevingg als elementen van aanneming van werk omvat, dient naar analogie 
mett het bepaalde in de art. 1849 en 1652 BW de mogelijkheid van een beroep 
opp retentierecht in het kader van deze overeenkomst in beginsel te worden 
aanvaard.. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen, dat de bepalingen 
vann het Nieuw BW in dit opzicht geen aanleiding geven tot terughoudend-
heidd bij het toekennen van niet met zoveel woorden in de wet neergelegde 
opschortingsrechten. . 

Hett standpunt dat in deze analogische constructie wordt verdedigd is dat de 
mogelijkheidd van een beroep op retentierecht in het kader van deze overeen-
komstt in beginsel dient te worden aanvaard. De twee hoofdargumenten zijn 
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(1)) dat de overeenkomst zowel elementen van lastgeving als van aanneming 

vann werk omvat en (2) dat de bepalingen van het Nieuw BW in dit opzicht 

geenn aanleiding geven tot terughoudendheid bij het toekennen van niet met 

zoveell  woorden in de wet neergelegde opschortingsrechten. Deze twee hoofd-

argumentenn kunnen worden beschouwd als een antwoord op de twee hoofd-

vragenn bij het beoordelen van een analogische constructie. Het eerstgenoemde 

hoofdargumentt kan worden geïnterpreteerd als een antwoord op de tweede 

hoofdvraagg (Is de analogie-argumentatie correct toegepast?) Het argument 

bestaatt uit een vergelijking tussen de voorliggende overeenkomst waarbij reten-

tierechtt niet geregeld is en de overeenkomsten betreffende lastgeving en aan-

nemingg van werk waarbij retentierecht wel is geregeld. Het tweede hoofdar-

gumentt kan als een antwoord op de tweede hoofdvraag worden beschouwd (Is 

analogie-argumentatiee een toepasbaar argumentatieschema?). Het argument 

bestaatt uit een anticiperende interpretatie van het toenmalige Nieuw BW, waar-

aann geen argument valt te ontlenen om het retentierecht niet te verlenen in het 

gevall  het niet met zoveel worden in de wet is vastgelegd. Deze hoofdargu-

mentatiee kan als complementair nevenschikkend'worden gekarakteriseerd omdat 

dee argumenten beide verwijzen naar een kritische vraag die bij analogie-argu-

mentatiee kan worden gesteld. In de classificatie van MacCormick en Summers 

kann deze vorm van complexe argumentatie als een conflict-settling-argument 

formform worden beschouwd omdat er in de argumentat ie verwezen wordt naar 

(mogelijke)) tegenargumenten. De structuur van de hoofdargumentatie kan als 

volgtt worden weergegeven. 

11 een beroep op retentierecht dient 

inn het kader van deze overeenkomst 

inn beginsel te worden aanvaard 

ï . ib b 
dee bepalingen van het Nieuw BW 

gevenn in dit opzicht geen aanleiding 

tott terughoudendheid bij het toekennen 

vann niet met zoveel woorden in de wet 

neergelegdee opschortingsrechten 

Eenn soortgelijke complexe analogische constructie waarbij de hoofdargumen-

1.1a a 

dee overeenkomst omvat zowel 

elementenn van lastgeving als 

vann aanneming van werk 
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tenn als verwijzingen naar de twee hoofdvragen kunnen worden beschouwd, 

wordtt naar voren gebracht in de kort geding procedure over een vreemdelin-

genzaakk {KG 1988/231. Het gaat in deze zaak om de vraag of de leden 3 en 4 

vann art. 77 van de Wet op de Raad van State analogisch toegepast kunnen wor-

denn in een civiele procedure.135 De gedaagde heeft gemotiveerd uiteengezet dat 

dezee analogische toepassing in het civiel kort geding niet aanvaardbaar is. De 

kortt geding-rechter brengt daar het volgende tegenin: 

Wijj  zijn door bedoelde uiteenzetting van gedaagde echter niet overtuigd. Ook 

indienn men er met gedaagde van uitgaat dat het kort geding inzake de uitzet-

tingg van een vreemdeling als een zelfstandige rechtsgang moet worden gezien, 

inn die zin dat het niet kan worden beschouwd als een onderdeel van de 

bodemproceduree bij de administratieve rechter, dan volgt daaruit toch nog 

niett — dit in de eerste plaats — dat analogische toepassing van genoemde bepa-

lingenn dus niet mogelijk zou zijn: het dilemma tussen gewichtige overheids-

belangenn en het beginsel van hoor en wederhoor bestaat even zo goed voor de 

administratievee rechter (Afd. Rechtspraak); niet duidelijk is waarom de recen-

telijkk door de wetgever voor de betreffende tak van rechtspraak gevonden 

oplossingg niet bij wijze van analogie in een aanverwante tak zou kunnen wor-

denn gevolgd, nu de problematiek identiek is. [...] Ook art. 24 Wet RO verzet 

zichh o.i. niet tegen bedoelde analogische toepassing. Het verbiedt de rechter 

o.m.. zich in te laten met de procespartijen resp. van hen (kennelijk buiten de 

procesgang)) een schriftuur of memorie aan te nemen.13 Daarvan is hier ech-

terr geen sprake; aan de eisen van een goede procesorde wordt hier juist in de 

rechtsgangg zelf zoveel mogelijk voldaan. 

135.. Deze regeling in dit inmiddels vervallen artikel houdt het volgende in. De voorzitter 
vann de afdeling rechtspraak beoordeelt in hoeverre juist is de stelling van de overheid 
datt geheimhouding van stukken die aan hem overlegd zijn om gewichtige redenen 
gewenstt is. Voorzover die stelling juist wordt geoordeeld, wordt aan de wederpartij 
meldingg gemaakt van de overlegging van stukken waarvan deze dus geen kennis kan 
nemen.. De afdeling rechtspraak kan deze stukken wel in de beoordeling betrekken, 
dochh slechts wanneer die wederpartij kenbaar maakt tegen die (vertrouwelijke) ken-
nisnemingg door de afdeling geen bezwaar te hebben. 

136.. Artikel 24 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie luidt: 'De leden van de Hoge 
Raad,, de hoven en de rechtbanken, de kantonrechters mogen zich niet directelijk of 
indirectelijkk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zij weten of vermoe-
denn dat voor hen aanhangig zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek 
inlatenn met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige 
bijzonderee onderrichting, memorie of schrifturen aannemen'. 
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Hett standpunt dat in deze argumentatie wordt verdedigd is dat bepalingen uit 

dee Wet op de Raad van State analogisch toegepast kunnen worden in een 

civielee procedure. De /wo/z/argumentatie die voor dit s tandpunt naar voren 

wordtt gebracht kan worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de twee 

hoofdvragenn bij de beoordeling van analogische constructie. Het eerstge-

noemdee hoofdargument verwijst naar de vraag of de analogie-argumentatie 

correctt is toegepast. In de ogen van de rechter is dit wel het geval. Zij n argu-

mentt daarvoor is dat het 'niet duidelijk is waarom de recentelijk door de wet-

geverr voor de betreffende tak van rechtspraak gevonden oplossing niet bij wijze 

vann analogie in een aanverwante tak zou kunnen worden gevolgd'. De analo-

gie-argumentatiee bestaat uit een vergelijking tussen een administratieve pro-

ceduree en een civiele procedure die in het kader van de voorliggende rechts-

vraagg als aanverwante takken van rechtspraak worden beschouwd. Het tweede 

hoofdargumentt dat naar voren wordt gebracht kan worden geïnterpreteerd als 

eenn verwijzing naar de vraag of analogie-argumentatie toepasbaar is. De rech-

terr gaat er met een beroep op art. 24 RO, dat zich niet tegen de analogische 

toepassingg verzet, van uit dat analogie-argumentatie toepasbaar is. Net als in 

hett vorige voorbeeld het geval was, kan deze hoofdargumentat ie als comple-

mentairmentair nevenschikkend worden gekarakteriseerd en in de classificatie van 

MacCormickk en Summers als een conflict-settling-argument form. De structuur 

vann deze hoofdargumentatie kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Art. 77 lid 3 en 4 uit de Wet op de Raad van State kunnen 

analogischh toegepast worden in een civiele procedure 

A A 

l . l aa 1.1b 

niett duidelijk is waarom art. 24 RO verzet zich niet 

dee recentelijk door de tegen de analogische toepassing 

wetgeverr voor de 

betreffendee tak van 

rechtspraakk gevonden 

oplossingg niet bij wijze 

vann analogie in een 

aanverwantee tak zou 

kunnenn worden gevolgd 
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VerwijzingenVerwijzingen naar de subvragen 

Bijj  de analyse van complexe analogische constructie kan men niet alleen 
gebruikk maken van de twee hoofdvragen bij de beoordeling, maar ook van de 
overigee kritische vragen. Een meer gedetailleerde analyse van het laatste voor-
beeldd laat dit duidelijk zien. Het eerste gedeelte van de argumentatie kan men 
beschouwenn als een antwoord op de vraag of de civiele procedure wel op rele-
vantevante punten vergelijkbaar is met de administratieve procedure. De uitspraak 
'ookk indien men er met gedaagde van uitgaat dat het kort geding inzake de uit-
zettingg van een vreemdeling als een zelfstandige rechtsgang moet worden 
gezien,, in die zin dat het niet kan worden beschouwd als een onderdeel van de 
bodemproceduree bij de administratieve rechter' kan men beschouwen als een 
concessiee aan de gedaagde dat deze procedures ook onvergelijkbaar zijn, maar 
datt deze onvergelijkbaarheid voor het onderwerp dat ter discussie staat irrele-
vantvant \s. Volgens de rechter is analogische toepassing mogelijk omdat voor beide 
proceduress het dilemma tussen gewichtige overheidsbelangen en het beginsel 
vann hoor en wederhoor bestaat. In een tweede subargument wordt daar nog 
aann toegevoegd dat de problematiek identiek is. 

Ookk het tweede hoofdargument wordt nader onderbouwd met subargu-
mentatiee die men als een invulling van een kritische vraag kan interpreteren. 
Hett argument dat art. 24 Wet RO zich niet tegen de analogische toepassing 
verzett kan men beschouwen als een antwoord op de vraag of de leemte met 
behulpp van analogie-argumentatie mag worden opgevuld. Dat argument 
wordtt onderbouwd met a cowtaz/w-argumentatie: art. 24 RO verbiedt de rech-
terr zich in te laten met de procespartijen respectievelijk van hen (kennelijk bui-
tenn de procesgang) een schriftuur of memorie aan te nemen. Daarvan is hier 
echterr geen sprake; aan de eisen van een goede procesorde wordt hier juist in 
dee rechtsgang zelf zoveel mogelijk voldaan. De volledige argumentatie van deze 
passagee uit de rechterlijke uitspraak kan nu als volgt schematisch worden weer-
gegeven: : 
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11 Art. 77 lid 3 en 4 uit de Wet op de Raad van State kunnen 

analogischh toegepast worden in een civiele procedure 

1.1a a 

niett duidelijk is waarom de 

recentelijkk door de wetgever 

voorr de betreffende tak van 

rechtspraakk gevonden oplossing 

niett bij wijze van analogie in 

eenn aanverwante tak zou kunnen 

wordenn gevolgd 

1.1b b 

art.. 24 RO verzet zich niet 

tegenn de analogische toepassing 

1.1b.. la l . l b . l b 

art.. verbiedt de rechter daarvan is 

zichh in te laten met de hier geen 

pp.. resp. van hen (kenne- sprake 

lij kk buiten de procesgang) 

eenn schriftuur of een 

memoriee aan te nemen 

l . la . la a 

hett kort geding in zake 

dee uitzetting van een 

vreemdelingg moet als een 

zelfstandigee rechtsgang 

wordenn gezien, in die zin 

datt het niet kan worden 

beschouwdd als een onderdeel 

vann de bodemprocedure bij 

dee administratieve rechter, 

daaruitt volgt toch nog 

niett dat analogische toepassing 

vann genoemde bepalingen 

niett mogelijk zou zijn 

b b 

hett dilemma tussen 

gewichtigee over-

heidsbelangenn en 

hett beginsel van 

hoorr en wederhoor 

geldtt voor beide 

procedures s 

- l . l a . l c c 

dee proble-

matiekk is 

identiek k 
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8.4.22 Analyses van complexe argumentatie ter  ontkrachtin g van een ana-
logischee constructie 

Dee kritische vragen bij het argumentatieschema vormen niet alleen een hulp-
middell  bij de analyse van de argumentatie die een analogische constructie 
rechtvaardigt,, maar ook bij de analyse van de argumentatie die contra een 
bepaaldee analogische constructie naar voren wordt gebracht. Indien een anta-
gonistt als reactie of in anticipatie op een analogische constructie naar voren 
brengtt dat de analogie-argumentatie op grond van meer dan één kritische 
beoordelingsnormm niet aanvaardbaar is, kan zijn argumentatie als meervoudig 
wordenn gereconstrueerd. Uit de analyses die hierna volgen zal duidelijk wor-
denn dat die vormen van meervoudige argumentatie van elkaar verschillen en 
inn sommige gevallen deels als a contrario-argumentaüe kunnen worden gere-
construeerd. . 

VerwijzingVerwijzing naar de twee hoofdvragen: is de analogie-argumentatie toepasbaar en 
isis deze correct toegepast? 

Dee kort geding-uitspraak KG 1986/257 illustreert hoe argumentatie pro- en 
contracontra een analogische constructie met gebruikmaking van de kritische vragen 
gereconstrueerdd kan worden als complexe argumentatie. In deze zaak gaat het 
omm de vraag of het pensioenfonds PGGM verplicht kan worden kopieën van 
bescheidenn te verstrekken. Eisers menen dat dit wel het geval is op grond van 
dee volgende argumentatie: 

Eiserss gronden hun vordering primair op de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(hiernaa te noemen WOB), althans op de analoge toepassing daarvan. Wat 
betreftt de primaire grondslag stellen eisers dat de PGGM een publiekrechte-
lijkee taak uitvoert, haar opgedragen bij de Wet betreffende de verplichte deel-
nemingg in een bedrijfspensioenfonds. 

Wanneerr men de impliciete onderdelen van deze argumentatie expliciteert, 
kunnenn deze als volgt schematisch worden weergegeven: 
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11 het pensioenfonds PGGM kan worden verplicht kopieën van bescheiden 

tee verstrekken 
A A 

1.11 & [1.1'j 

organenn waarop de WOB van [het PGGM is op relevante punten 

toepassingg is kunnen worden vergelijkbaar met organen waarop de 

verplichtt kopieën te verstrekken WOB van toepassing is] 
A A 

1.1'.1 1 

dee PGGM voert een publiekrechtelijke 

taakk uit 

Hett P G GM (gedaagde) valt dit standpunt aan door het onderschikkende argu-

mentt 1.1'. 1 te betwisten: 

Gedaagdee betwist echter dat de PGGM een publiekrechtelijke taak uitvoert. 

Zi jj  stelt dat de PGGM slechts de uitvoering van een deel van de uit de 

arbeidsovereenkomstenn van de deelnemers voortvloeiende verplichtingen is 

opgedragen. . 

Vervolgenss beoordeelt de rechter de argumenten pro en contra de analogische 

constructiee op grond van de W O B: 

Dee fungerend president is van oordeel dat de PGGM geen publiekrechtelijke 

taakk uitvoert, maar overeenkomstig het door gedaagde gestelde, slechts een 

deell  van de civielrechtelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeids-

overeenkomstenn van de deelnemers, behartigt. Dat de PGGM hierbij gebon-

denn is aan de stringente voorschriften van de PSW en de Wet betreffende ver-

plichtee deelneming in een bedrijfspensioenfonds, doet hier niet aan af. Deze 

voorschriftenn dienen er immers slechts toe om waarborgen te scheppen voor 

dee aan de deelnemers toegezegde pensioenaanspraken. Ook in vele andere 

wetten,, met name in het Burgerlijk Wetboek, zijn regels opgenomen ter 

beschermingg van de belangen van de werknemers, bijvoorbeeld op het punt 

vann de ontslagbescherming. 

Bovendienn blijk t uit de WOB dat deze wet alleen betrekking heeft op over-

heidsorganen,, zoals de minister, de provinciale- en gemeentebesturen en 
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anderee organen, (specifiek) aan te wijzen bij AMvB. De PGGM dan wel 
bedrijfspensioenfondsenn in het algemeen, zijn niet als zodanig aangewezen. 
Uitt de wetsgeschiedenis blijkt dat zelfs de Verzekeringskamer, het overheids-
orgaann dat onder meer tot taak heeft controle uit te oefenen op het financiële 
beleidd van de bedrijfspensioenfondsen, niet in de zin van de WOB als een 
overheidsorgaann kan worden beschouwd en derhalve niet verplicht is de stuk-
kenn die zij van de bedrijfspensioenfondsen krijgt, openbaar te maken. 
Voorr een analoge toepassing is, gezien de stringente beperking van het toe-
passingsgebiedd vervat in art. 1 van de WOB, geen enkele aanleiding. 

Dee hoofdargumentatie die in dit betoog naar voren wordt gebracht, bestaat 
uitt twee meervoudige argumenten die ieder voor zich als een afdoende argu-
mentt tegen een analogische constructie op grond van de WOB worden gepre-
senteerd.. Het eerste hoofdargument dat de rechter naar voren brengt kan wor-
denn geïnterpreteerd als een antwoord op de vraag of de analogie-argumentatie 
correctt is toegepast. Bij het beantwoorden van de vraag of het PGGM op rele-
vantee punten vergelijkbaar is met organen waarop de WOB van toepassing is, 
staatt de vraag centraal of het PGGM een publiekrechtelijke taak vervult. Vol-
genss de rechter is dat niet het geval: het PGGM behartigt slechts een deel van 
dee civielrechtelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeidsovereenkom-
stenn van de deelnemers. De rechter onderbouwt dit argument door het con-
toz-argumenttoz-argument 'dat de PGGM hierbij gebonden is aan de stringente voor-
schriftenn van de PSW en de Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds'' beargumenteerd als irrelevant te verwerpen. Vervolgens 
brengtt de rechter een tweede hoofdargument naar voren dat geheel los van het 
eerstee argument de verwerping van een analogische constructie beargumen-
teert.. Dit argument, dat los van wat partijen naar voren hebben gebracht door 
dee rechter wordt aangevoerd, kan worden geïnterpreteerd als een antwoord op 
dee vraag of analogie-argumentatie een toepasbaar argumentatieschema is. Dat 
iss volgens de rechter niet het geval, want artikel 1 van de WOB bevat een 
stringentee beperking van het toepassingsgebied. Dit hoofdargument wordt 
medee ondersteund door een afortiori-argument, inhoudende dat 'zelfs de Ver-
zekeringskamer,, het overheidsorgaan dat onder meer tot taak heeft controle 
uitt te oefenen op het financiële beleid van de bedrijfspensioenfondsen, niet in 
dee zin van de WOB als een overheidsorgaan kan worden beschouwd'. Sche-
matischh kan de complexe argumentatie van de rechter als volgt worden weer-
gegeven: : 
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11 het pensioenfonds PGGM kan niet worden verplicht 

kopieënn van bescheiden te verstrekken 

1.1a a 

dee PGGM voert 

geenn publiek-

rechtelijkee taak 

uit,, maar 

behartigtt slechts 

eenn deel van de 

civielrechtelijke e 

verplichtingen, , 

voortvloeiende e 

uitt de arbeids-

overeenkomsten n 

1.1b b 

datt de PGGM hier-

bijj  gebonden is aan 

dee stringente voor-

schriftenn van de 

PSWende e 

Wett betreffende 

verplichtee deel-

nemingg in een 

bedrijfspensioen--

fonds,, doet hier 

niett aan af 

A A 

l . lb. l a a 

dezee voorschriften 

dienenn er immers 

slechtss toe om 

waarborgenn te 

scheppenn voor 

dee aan de 

deelnemers s 

toegezegde e 

pensioenaan--

spraken. . 

l . lb. l b b 

ookk in vele 

anderee wetten, 

mett name in het 

Burgerlijkk Wetboek, 

zijnn regels opgeno-

menn ter beschermin| 

vann de belangen 

vann de werknemers, 

bijvoorbeeldd op 

hett punt van de 

rechtsbescherming g 

1.2 2 

gezienn de stringente beperking 

vann het toepassingsgebied 

vervatt in art. 1 van de WOB 

1.2.1a a 

uitt de WOB blijkt 

datt deze wet 

alleenn betrekking 

heeftt op overheids-

organen,, zoals de 

minister,, de 

provincialee en 

gemeentebesturen n 

enn andere organen, 

(specifiek)) aan te 

wijzenn bij AMV B 

1.2.1b b 

dee PGGM 

dann wel 

bedrijfs--

pensioen--

fondsen n 

inn het 

algemeen, , 

zijnn niet 

alss zodanig 

aangewezen n 

1.2.1c c 

uitt de 

wetsgeschie--

deniss blijkt 

datt zelfs de 

Verzekerings--

kamerr niet in 

dee zin van de 

WOBB als een 

overheids--

orgaann kan 

worden n 

beschouwd d 

VerwijzingVerwijzing naar de subvragen 

O okk de subvragen bij de beoordeling van een analogische constructie kunnen 

gebruiktt worden bij de analyse van complexe contra-argumentatie. In het vol-

gendee voorbeeld {NJ 1996, 172) wordt door Rheinland Verzekeringen een 
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beroepp gedaan op een analogische toepassing van artikel 6:166 BW, dat be-

doeldd is voor het geval personen een onrechtmatige daad in groepsverband 

begaan,, op een geval waarbij honden een onrechtmatige daad in groepsverband 

zoudenn hebben begaan. Artikel 6:166 BW bevat drie cumulatieve voorwaar-

denn in de rechtsfeitomschrijving. De rechtbank beschouwt honden op alle drie 

dee punten als onvergelijkbaar met personen: 

Hett beroep dat Rheinland Verzekeringen doet op analoge toepassing van het 

bepaaldee in art. 6:166 BW gaat niet op. Dit artikel ziet immers op de aan-

sprakelijkheidd van tot een groep behorende personen indien één van hen 

onrechtmatigg handelt en de kans op het toebrengen van schade de personen 

hadd moeten weerhouden van hun gedragingen in groepsverband en deze 

gedragingenn aan hen kunnen worden toegerekend. Voorzover het beroep van 

Rheinlandd Verzekeringen op analoge toepassing van art. 6:166 BW ziet omdat 

dee honden deel uitmaken van een groep wanneer zij samen spelen kan het niet 

wordenn gehonoreerd én omdat de honden niet onrechtmatig kunnen hande-

lenn én omdat niet aannemelijk is dat honden elkaar van gedragingen zouden 

kunnenn weerhouden, én omdat niet voorstelbaar is dat honden het voor de 

toepassingg van deze bepaling noodzakelijke normbesef zou kunnen worden 

bijgebracht. . 

Dezee complexe argumentatie kan men interpreteren als een antwoord op de 

vraagg of honden en personen in de context van de toepassing van artikel 6:166 

BWW op relevante punten vergelijkbaar zijn. Aangezien de norm van 6:166 BW 

driee cumulatieve voorwaarden bevat zouden honden en personen vanuit het 

perspectieff  van alle drie de voorwaarden vergelijkbaar moeten zijn. De rechter 

betoogtt dat zij op alle drie de punten onvergelijkbaar zijn. Deze complexe 

argumentatiee moet als meervoudig worden gereconstrueerd: 

11 het beroep op analoge toepassing 

vann art. 6:166 BW gaat niet op 

^ ^  ̂ \ \ 

1.11 1.2 1.3 

hondenn het is niet aannemelijk dat het is niet voorstelbaar dat honden 

kunnenn niet honden elkaar van het voor de toepassing van deze 

onrechtmatigg gedragingen zouden bepaling noodzakelijke normbesef 

handelenn kunnen weerhouden zou kunnen worden bijgebracht 
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Inn het volgende voorbeeld wordt de onvergelijkbaarheid van het voorliggende 
gevall  met de gevallen die in de rechtsregel zijn geformuleerd ook met complexe 
argumentatiee ondersteund. Het gaat hier om de vraag of de bepaling uit de 
Vreemdelingenwett die regelt dat een vreemdeling wiens verblijf in Nederland 
niett onderbroken is geweest en die bepaalde beschikkingen aanvecht, gedu-
rendee de periode dat daarop nog niet is beslist niet uitgezet kan worden ook 
vann toepassing is op de vreemdeling wiens verblijf in Nederland wel onder-
brokenn is geweest. Eiseres meent van wel, maar de rechter {KG 1986/237) is 
hett daarmee oneens. Hij onderbouwt dit als volgt: 

Hett stelsel van de Vreemdelingenwet biedt onvoldoende aanknopingspunten 
voorr schorsing van de uitzetting in een geval als het onderhavige van rechtswege. 
Hetgeenn door eiseres in dit verband is aangevoerd miskent dat er een essentieel 
verschill  bestaat tussen de gevallen waarvoor art. 29 lid 1, aanhef in sub d. en f. 
jo.. art. 32 van de Vreemdelingenwet zijn geschreven en het hier aan de orde 
zijndee geval. In de eerstgenoemde gevallen is het verblijf van de vreemdeling niet 
onderbrokenn geweest, dit in tegenstelling tot de gevallen waarin de administra-
tiee zich op het standpunt stelt dat een vergunning tot vestiging door verplaat-
singg van het hoofdverblijf buiten Nederland van rechtswege is vervallen. Dit 
verschill  verklaart het verschil in rechtsbescherming. Uit de door eiseres aange-
haaldee passage uit de MvA op art. 14 lid 2 van de Vreemdelingenwet blijkt dat 
dee wetgever zich rekenschap heeft gegeven van dit verschil in rechtsbescher-
ming.. Eiseres kan dan ook niet staande houden dat analoge toepassing van de 
doorr haar aangehaalde artikelen in het stelsel van de Vreemdelingenwet beslo-
tenn ligt c.q. in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de wetgever. 

Dezee argumentatie kan geïnterpreteerd worden als een antwoord op de vraag 
off  het voorliggende geval vergelijkbaar is met de klasse van gevallen uit de 
rechtsregel.. Het verschil in rechtsbescherming verklaart de rechter uit het feit 
datt een onderbroken en een niet onderbroken verblijf op relevante punten ver-
schillen.. Een versterkend cumulatief nevenschikkend argument dat de rechter 
daarvoorr geeft is een beroep op de wil van de wetgever: 'Uit de door eiseres 
aangehaaldee passage uit de MvA op art. 14 lid 2 van de Vreemdelingenwet 
blijk tt dat de wetgever zich rekenschap heeft gegeven van dit verschil in rechts-
bescherming'.. Deze argumentatie kan als volgt schematisch worden weerge-
geven: : 
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11 eiseres kan niet staande houden dat analoge toepassing van de door haar 

aangehaaldee artikelen in het stelsel van de Vreemdelingenwet besloten ligt 

c.q.. in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de wetgever. 

1.11 hetgeen door eiseres in dit verband is aangevoerd miskent dat er een 

essentieell  verschil bestaat tussen de gevallen waarvoor art. 29 lid 1, aan-

heff  in sub d. en f. jo. art. 32 van de Vreemdelingenwet zijn geschreven en 

hett hier aan de orde zijnde geval 

1.1.1a a 

inn de eerst-

genoemde e 

gevallenn is het 

verblijff  van de 

vreemdelingg niet 

onderbroken n 

geweest t 

-1.1.1b b 

ditt in tegenstelling 

tott de gevallen waarin 

dee administratie zich 

opp het standpunt stelt 

datt een vergunning 

tott vestiging door 

verplaatsingg van het 

hett hoofdverblijf 

buitenn Nederland van 

rechtswegee is vervallen 

-1.1.1c c 

uitt de door de eiseres 

aangehaaldee passage uit 

dee MvA op art. 14 lid 2 

vann de Vreemdelingenwet 

blijk tt dat de wetgever 

zichh rekenschap heeft 

gegevenn van dit verschil in 
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8.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe complexe argumentatie bij analogische 

constructiee met behulp van de beoordelingsnormen die ik in het vorige hoofd-

stukk heb geformuleerd kan worden geanalyseerd. Duideli jk is geworden dat 

dee verschillende vormen van complexe argumentatie zoals onderscheiden door 

MacCormickenn Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) ook bij com-

plexee analogische constructie in rechterlijke uitspraken kunnen worden onder-

scheiden.. Ik heb laten zien hoe deze verschillende vormen van complexe ana-

logischee constructie kunnen worden geïnterpreteerd als antwoorden op de 

kritischee vragen die in de verschillende beoordel ingsnormen zijn geformu-

leerd. . 
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Conclusie e 

Hoee kan men analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken op zo'n manier 
analyserenn dat men de aanvaardbaarheid ervan kan beoordelen? Dat is de vraag 
diee ik in dit proefschrift heb geprobeerd te beantwoorden. Ik heb dat, kort 
gezegd,, gedaan door het geven van een karakterisering van analogie-argumen-
tatie,, door het classificeren van verschillende toepassingen van analogie-argu-
mentatie,, door na te gaan uit welke onderdelen analogie-argumentatie kan 
bestaann en door te onderzoeken welke aspecten relevant zijn voor de aanvaard-
baarheidd van analogie-argumentatie. Daarbij ben ik uitgegaan van de pragma-
dialectischee argumentatietheorie. 

Inn hoofdstuk 1 heb ik aangegeven wat het theoretische en praktische belang 
iss van de centrale vraag in dit proefschrift en waarom het antwoord op die 
vraagg niet eenvoudig te geven is. Het belang is vooral gelegen in de rol die ana-
logie-argumentatiee kan spelen bij het oplossen van ingewikkelde juridische 
vragen.. Analogie-argumentatie stelt de rechter in staat om een oplossing te vin-
denn voor gevallen die niet (direct) in het recht zijn geregeld, door aan te slui-
tenn bij bestaande rechtsregels. Het recht kan op deze wijze worden geïnterpre-
teerdd in overeenstemming met een aantal fundamentele waarden van een 
rechtsorde:: gelijkheid, consistentie, coherentie en volledigheid. 

Hett antwoord op de vraag hoe men analogie-argumentatie in rechterlijke 
uitsprakenn kan analyseren en beoordelen is om een aantal redenen niet een-
voudigg te geven. Allereerst is het onvoldoende duidelijk wat men onder het 
begripp 'juridische analogie-argumentatie' verstaat of zou moeten verstaan. Met 
dee rechtstheoreticus Hohfeld zou men kunnen zeggen dat het begrip analogie-
argumentatiee overworked is. Net als de begrippen 'plicht', 'recht' en 'bevoegd-
heid',, duidt 'analogie-argumentatie' tal van verschillende verschijnselen aan. 
Hett gebruik van het begrip analogie-argumentatie zonder dat de verschillen en 
nuancess duidelijk tot uitdrukking komen, is een bron van verwarring.137 

Tenn tweede is het niet duidelijk uit welke elementen analogie-argumentatie 
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kann zijn opgebouwd en hoe men tot een reconstructie van die elementen kan 
komen.. Voorzover analogie-argumentatie in rechtstheoretische literatuur wordt 
gereconstrueerd,, presenteert men een eindprodukt van deze reconstructie zon-
derr systematische en theoretisch verantwoorde aanwijzingen voor het recon-
struerenn te geven. 

Tenn slotte is het onduidelijk op grond van welke criteria men een gefun-
deerdd oordeel over de aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie kan geven. 
Ikk heb geprobeerd aannemelijk te maken dat de criteria die in de rechtstheo-
retischee literatuur zijn geformuleerd ontoereikend zijn, doordat zij het resul-
taatt zijn van een benadering van analogie-argumentatie waarin wordt geab-
straheerdd van de aspecten die voor het beoordelen nu juist van belang zijn. Er 
wordtt onder andere geen aandacht besteed aan de vraag wie analogie-argu-
mentatiee gebruikt en voor welk doel deze wordt aangewend. 

Alss eerste stap in de richting van een oplossing van deze problemen, heb ik in 
hoofdstukk 2 duidelijk gemaakt wat de functie is van analogie-argumentatie in 
hett proces van rechtsvinding. Daartoe heb ik een systematisch overzicht gege-
venn van de interpretatieproblemen die zich kunnen voordoen bij het oplossen 
vann juridische vragen en van de soorten interpretatieve argumenten die bij dat 
oplossenn kunnen worden gebruikt. Ik heb aannemelijk gemaakt dat er niet 
zoietss bestaat als de juridische analogieredenering. Analogie-argumentatie kan 
voorr de oplossing van verschillende soorten interpretatieproblemen worden 
gebruiktt en het analyseren en beoordelen van analogie-argumentatie moet dan 
ookk binnen de specifieke context van een bepaald interpretatieprobleem plaats-
vinden.. Bij het ontwikkelen van zo'n contextuele benadering ben ik uitgegaan 
vann het model van wetsinterpretatie van MacCormick en Summers (1991). 

Naa deze analyse van de rol van analogie-argumentatie in het proces van 
rechtsvinding,, ben ik in hoofdstuk 3 nagegaan hoe analogie-argumentatie als 
produktprodukt wordt gereconstrueerd in de verschillende rechtstheoretische benade-
ringen.. Ik heb achtereenvolgens de logische, de retorische en de dialogische 
benaderingg van analogie-argumentatie besproken. Ik heb aangegeven welke 
theoretischee omschrijving van analogie-argumentatie wordt gegeven, op welke 
wijzee de argumentatie wordt geanalyseerd en welke normen worden geformu-
leerdd voor de beoordeling van analogie-argumentatie. De belangrijkste conclu-
siee van dit hoofdstuk is dat de verschillende rechtstheoretische benaderingen 
weliswaarr oplossingen voor deelproblemen bieden, maar dat er geen duidelijke 

137.. Zie Hohfeld (1964:35), zoals geciteerd in Brouwer (1999:230). 
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karakteriseringg van analogie-argumentatie wordt gegeven en dat een systemati-
schee behandeling van de analyse- en beoordelingsproblemen ontbreekt. 

Inn hoofdstuk 4 heb ik de uitgangspunten geformuleerd voor de oplossing 
vann deze twee problemen. Ik heb daartoe aangegeven hoe analogie-argumen-
tatiee in een pragma-dialectisch perspectief kan worden gekarakteriseerd en hoe 
hett analyseren en beoordelen van deze argumentatie vanuit dit perspectief 
moett plaatsvinden. Allereerst heb ik, uitgaande van de vier methodologische 
principess die aan de pragma-dialectische benadering van argumentatie ten 
grondslagg liggen, een algemene karakterisering van juridische analogie-argu-
mentatiee geformuleerd: 

JuridischeJuridische analogie-argumentatie is een taalhandeling waarbij een rechter een 
argumentatieschemaargumentatieschema op basis van een vergelijkingsrelatie toepast, in een poging om-
eeneen praktische interpretatie van een rechtsregel in een kritische discussie te recht-
vaardigenvaardigen tegenover reële of veronderstelde antagonisten. 

Dezee algemene karakterisering heb ik in het vervolg van hoofdstuk 4 uitge-
werkt.. Ik heb eerst aangegeven in welke fase van welke discussie het naar voren 
brengenn van een interpretatief standpunt en analogie-argumentatie moet wor-
denn gesitueerd. Duidelijk is geworden hoe het naar voren brengen van een 
interpretatieff  standpunt dat ondersteund wordt door analogie-argumentatie 
kann worden geanalyseerd als onderdeel van de argumentatiefase van een kriti -
schee discussie. Vervolgens heb ik analogie-argumentatie op het communica-
tievee niveau beschreven door aan te geven hoe het naar voren brengen van een 
interpretatieff  standpunt en de ondersteunende analogie-argumentatie kunnen 
wordenn geanalyseerd als een complexe taalhandeling. Ten slotte heb ik analogie-
argumentatiee gekarakteriseerd op het interactionele niveau door de argumen-
tatiee te analyseren als een argumentatieschema waarvoor bepaalde kritische 
deugdelijksnormenn gelden. 

Dezee algemene karakterisering van analogie-argumentatie heeft in het ver-
volgg van dit proefschrift als uitgangspunt gediend voor een nadere analyse van 
dee verschillende soorten interpretatieve standpunten die door analogie-argu-
mentatiee ondersteund kunnen worden, van de elementen waaruit analogie-
argumentatiee kan bestaan en van de verschillende soorten normen die gelden 
voorr de aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie. Om dit te kunnen doen, 
hebb ik in hoofdstuk 5 een algemeen kader geschetst voor de analyse en beoor-
delingg van argumentatie in rechterlijke uitspraken. Ik heb aangegeven hoe eer-
ste-ste- en tweede-orde-argumentatie in rechterlijke uitspraken kunnen worden 
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geanalyseerdd en welke normen voor de aanvaardbaarheid van deze argumen-
tatiee kunnen worden geformuleerd. 

Uitgaandee van dit algemene analyse- en beoordelingskader, ben ik in hoofd-
stukk 6 en 7 ingegaan op de specifieke problemen die bij het analyseren en be-
oordelenn van de verschillende soorten toepassingen van analogie-argumenta-
tiee in rechterlijke uitspraken optreden. 

Inn hoofdstuk 6 heb ik een typologie opgesteld van analogie-argumentatie 
terr oplossing van interpretatie- en kwalificatieproblemen en heb ik aangegeven 
hoee deze vormen van analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd en 
beoordeeld.. Bij een interpretatieprobleem is het niet meteen duidelijk in welke 
betekeniss een rechtsregel moet worden toegepast. De rechter moet een be-
paaldee betekenis toekennen aan de rechtsregel voordat er een eindbeslissing 
kann worden gegeven. Deze geïnterpreteerde rechtsregel fungeert als hoofd-
argumentt in de argumentatie voor de eindbeslissing. De tussenbeslissing 
waarinn een bepaalde interpretatie wordt geformuleerd, heb ik aangeduid als 
eenn interpretatiebeslissing. Bij analogie-argumentatie ter oplossing van inter-
pretatieproblemenn heb ik onderscheid gemaakt tussen normvergelijking, 
gevalsvergelijkingg op basis van reële gevallen en gevalsvergelijking op basis van 
hypothetischee gevallen. Bij normvergelijking wordt een bepaalde interpretatie 
vann de rechtsfeitomschrijving en/of rechtsgevolgbepaling uit de rechtsregel ver-
dedigdd door te wijzen op een of meer vergelijkbare rechtsregels waarin de 
rechtsfeitomschrijvingg en/of de rechtsgevolgbepaling een bepaalde betekenis 
heeft.. Bij gevalsvergelijking wordt een bepaalde interpretatie van de rechtsfeit-
omschrijvingg en/of rechtsgevolgbepaling uit de rechtsregel verdedigd door te 
wijzenn op een of meer reële of hypothetische rechterlijke beslissingen waarbij 
inn vergelijkbare omstandigheden aan de rechtsfeitomschrijving en/of de rechts-
gevolgbepalingg een bepaalde betekenis is gegeven. 

Bijj  een kwalificatieprobleem is het niet meteen duidelijk of een feit gekwali-
ficeerdd kan worden als een rechtsfeit uit de rechtsfeitomschrijving van een 
rechtsregel.. De oplossing van dit probleem resulteert in een beslissing waarin de 
rechterr het standpunt verdedigt dat het feit wel of niet als een rechtsfeit uit de 
rechtsfeitomschrijvingg kan worden gekwalificeerd. Deze tussenbeslissing heb ik 
aangeduidd als een kwalificatiebeslissing. Het standpunt in deze beslissing wordt 
verdedigdd met tweede-orde-argumentatie waarin een direct beroep kan worden 
gedaann op analogie-argumentatie. Net als interpretatiebeslissingen kunnen kwa-
lificatiebeslissingenn worden ondersteund door gevalsvergelijking op basis van 
reëlee gevallen en gevalsvergelijking op basis van hypothetische gevallen. 
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Uitgaandee van de pragma-dialectische normen voor het gebruik van argumen-
tatieschema'ss en het model voor wetsinterpretatie van MacCormick en Sum-
merss (1991) heb ik vervolgens laten zien welke logische, procedurele en sub-
stantiëlee normen bij de beoordeling van analogie-argumentatie ter oplossing 
vann interpretatie- en kwalificatieproblemen kunnen worden onderscheiden. 

Mett het onderscheiden tussen normvergelijking, gevalsvergelijking met reële 
gevallenn en gevalsvergelijking met hypothetische gevallen heb ik het gebruik 
vann het begrip 'analogische interpretatie' gepreciseerd. In de eerste plaats is dui-
delijkk gemaakt om wat voor soort tweede-orde argumentatie het bij analogi-
schee interpretatie gaat. Zowel het soort standpunt als het soort analogie-argu-
mentatiee is nader aangegeven. 

Uitgaandee van de normen voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van 
analogischee interpretatie is het mogelijk om de argumentatie systematischer en 
volledigerr te reconstrueren dan in de bestaande benaderingen gebeurt. Een van 
dee consequenties is dat het mogelijk is om de analogie-argumentatie te 
reconstruerenn als argumentatie met een complexe structuur. 

Analogie-argumentatiee kan niet alleen worden gebruikt bij het oplossen van 
interpretatie-- en kwalificatieproblemen, maar ook bij het opvullen van leemten 
inn het rechtssysteem. De rechter lost in die gevallen een juridische vraag op door 
mett behulp van analogie-argumentatie een rechtsregel te construeren. In hoofd-
stukk 7 ben ik ingegaan op het analyseren en beoordelen van deze analogische 
constructie.constructie. Allereerst heb ik aangegeven voor welk soort problemen deze vorm 
vann analogie-argumentatie naar voren wordt gebracht en welk specifiek doel een 
rechterr bereikt met het gebruik ervan. Vervolgens heb ik laten zien uit welke ex-
plicietee en impliciete uitspraken dit soort analogie-argumentatie is opgebouwd 
enn wat de basisstructuur is van deze argumentatie. Analogische constructie heb 
ik,, net als analogische interpretatie, geanalyseerd als een vorm van tweede-orde-
argumentatieargumentatie in de motivering van een rechterlijke beslissing. Ik heb daarbij 
aannemelijkk geprobeerd te maken dat rechtsbeginselen op tenminste twee ni-
veauss een (impliciet) vertrekpunt zijn bij analogische constructie. 

Naa de bespreking van de problemen bij het analyseren van analogische con-
structiee ben ik ingegaan op de vraag hoe men de aanvaardbaarheid van deze 
argumentatiee kan beoordelen. Net als bij het beoordelen van analogische inter-
pretatie,, heb ik aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie laten zien 
welkee logische, procedurele en substantiële normen er bij de beoordeling van 
analogischee constructie kunnen worden onderscheiden. Aan de hand van het 
arrestt Quint-Te Poel heb ik laten zien hoe de beoordelingsnormen en de richt-



206 6 HoofdstukHoofdstuk 9 

lijnenn voor de analyse het mogelijk maken om de argumentatie op een meer 
systematischee en volledige manier te reconstrueren dan in de bestaande bena-
deringenn gebeurt. De reconstructie van dit arrest laat goed zien dat het speci-
fiekee van analogie-argumentatie niet zozeer moet worden gezocht in een 
bepaaldee vormeigenschap van de redenering, maar vooral in de regels voor het 
gebruikk van deze argumentatie. 

Dee basisstructuur van argumentatie bij analogische constructie die in hoofd-
stukk 7 is geformuleerd, bestaat uit een enkelvoudige argumentatie. Zoals blijkt 
uitt empirisch onderzoek op het gebied van rechtsvinding, is de argumentatie 
diee voor een analogische constructie naar voren wordt gebracht in veel geval-
lenn niet enkelvoudig maar complex. Een van de conclusies van hoofdstuk 3 is 
datt in de analytisch georiënteerde benaderingen van analogie-argumentatie 
geenn recht wordt gedaan aan deze complexiteit. Ik heb laten zien dat analogie-
argumentatiee in de meeste gevallen wordt gereconstrueerd als een eenvoudige 
redeneringg met twee premissen en een conclusie. In hoofdstuk 8 ben ik inge-
gaann op de vraag hoe complexe argumentatie bij analogische constructie kan 
wordenn geanalyseerd en beoordeeld. Ik heb eerst aangegeven welke redenen in 
dee rechtstheorie worden aangevoerd ter verklaring van complexe argumenta-
tiee in rechterlijke uitspraken en welke vormen van complexiteit worden onder-
scheiden.. Vervolgens heb ik laten zie hoe de pragma-dialectische benadering 
vann complexe argumentatie aanknopingspunten verschaft voor de analyse van 
complexee analogie-argumentatie. Uitgaande van de inzichten van MacCor-
mickk en Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) heb ik aangegeven 
welkee vormen van complexe analogische constructie kunnen worden onder-
scheidenn en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Aan de hand van voor-
beeldenn uit de jurisprudentie heb ik laten zien hoe de normen voor de beoor-
delingg van analogie-argumentatie kunnen worden gebruikt bij de reconstructie 
vann die complexiteit. 
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Whenn a judge resolves an interpretation problem in deciding a legal case, he 
cann choose different types of argumentation to defend his solution. One of 
thesee types is analogy argumentation. When using this type of argumentation 
aa judge resolves an interpretation problem by analogically interpreting a legal 
rulee or analogically applying a legal rule in order to fill a gap in the law. The 
centrall  question in this study is how one can analyse and evaluate analogy 
argumentationn in judicial decisions in a well-founded way. 

Whenn reading publications about analogy argumentation in legal decision 
making,, one must conclude that the term 'legal analogy argumentation' as 
suchh is not sufficiently clear and that a number of analysis and evaluation 
problemss remain unresolved. As a first step to finding a solution to these prob-
lemss Chapter 2 gives an outline of the interpretation problems that may arise 
inn the process of legal decision making and of the types of interpretative argu-
mentss that may be used to resolve these interpretation problems. One of the 
conclusionss in this chapter is that there is no such thing as one type of legal 
analogyy argumentation. Analogy argumentation can be used to resolve many 
differentt kinds of interpretation problems and, hence, analogy argumentation 
mustt be analysed and evaluated in the given context of a specific problem of 
interpretation.. The statutory interpretation model of MacCormick and Sum-
merss has been taken as a basis for developing such a contextual approach. 

Followingg the analysis of the role of analogy argumentation in the judicial 
decisionn making process, Chapter 3 describes how analogy argumentation as a 
productt is reconstructed in the various approaches in legal theory. The chap-
terr focuses on the theoretical characterization of analogy argumentation, on 
thee process of analysing analogy argumentation and on the norms formulated 
forr evaluating such argumentation. The main conclusion in this chapter con-
tendss that these approaches in legal theory provide solutions only to parts of 
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thee problems of characterizing, analysing and evaluating analogy argumen-
tation. . 

ChapterChapter 4 contains the basic principles for solving the problems discussed 
inn the previous chapter. First it explains how analogy argumentation can be 
describedd in a pragma-dialectical perspective. Within this perspective analogy 
argumentationn is characterized as a speech act whereby the judge applies a 
comparison-basedd argumentation scheme in order to justify a practical inter-
pretationn of a legal rule in a critical discussion. This general characterization is 
elaboratedd in greater detail in the remainder of the chapter. First it is explained 
inn which stage of a critical discussion an interpretative standpoint and analogy 
argumentationn are to be situated. Then analogy argumentation is described at 
thee communicative level by indicating how the presentation of an interpreta-
tivee standpoint and the analogy argumentation may be analysed as complex 
speechh acts. Finally, analogy argumentation is characterized at the interactional 
levell  by analysing it as an argumentation schema governed by specific, critical 
standardss of soundness. 

Inn the subsequent chapters of the thesis, this general characterization of 
analogyy argumentation serves as the starting point for further analysis of the 
variouss types of interpretative standpoints that are supported by analogy argu-
mentation,, the elements of analogy argumentation, and the various criteria 
thatt are in place for determining the acceptability of analogy argumentation. 

ChapterChapter 5 establishes a general framework for the analysis and argumentation 
inn judicial decisions, explaining how first order and second order argumentation 
inn judicial decisions can be analysed, and which criteria can be distinguished 
forr the evaluation of the acceptability of this argumentation. Based on this 
generall  framework for analysis and evaluation, Chapters 6 and 7 focus on the 
specificc problems that may arise in the analysis and evaluation of the various 
applicationss of analogy argumentation. 

ChapterChapter 6 contains a typology of analogy argumentation for resolving prob-
lemss of interpretation and qualification, showing how these types of analogy 
argumentationn can be analysed and evaluated. Interpretation problems arise if 
itt is unclear how a legal rule is to be applied. The court will have to interpret 
thee rule before a final decision can be taken. Where analogy argumentation is 
usedd to solve problems of interpretation, a distinction is made between norm 
analogy,, case analogy based on real cases and case analogy based on hypothet-
icall  cases. Norm analogy can be defined as the method of defending a certain 
interpretationn of a legal rule by referring to one or more comparable legal rules 
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thatt are interpreted in the same way. Case analogy is a method of defending a 
certainn interpretation of a rule of law by referring to one or more real or hypo-
theticall  court decisions in which a specific interpretation was given to the legal 
rulee in comparable circumstances. Qualification problems arise if it is unclear 
whetherr a fact can be qualified as a legal fact (as described in the legal rule). 
Thee solution to problems of interpretation and qualification will culminate in 
aa decision in which the court defends a certain interpretation or qualification. 
Thesee decisions are defended on the basis of second order argumentation, in 
whichh the courts directly rely on analogy argumentation. 

Takingg the pragma-dialectical criteria for using analogy argumentation and 
MacCormickk and Summers' model for statutory interpretation as a starting 
point,, this chapter shows what logical, procedural and substantive criteria are 
relevantt for the evaluation of analogy argumentation that is used to resolve 
problemss of interpretation or qualification. The criteria for evaluating the 
acceptabilityy of analogy argumentation provide a tool for reconstructing the 
argumentationn more systematically and completely than is possible under the 
approachess described in chapter 3. 

Analogyy argumentation can be used not only to settle problems of interpreta-
tionn or qualification, but also to fill gaps in the legal system. In the latter type 
off  cases, a judge (re)constructs a new legal rule in order to give a decision by 
analogicallyy applying an existing statutory rule that is meant for another (albeit 
comparable)) case to an unregulated matter. In Chapter 7, the issue of analysing 
andd evaluating this analogical construction is addressed in detail. First of all, 
thee chapter describes the kind of problems for which this form of analogy 
argumentationn is used and the specific goal achieved by a judge using this 
instrument.. Then, attention is given to the explicit and implicit elements that 
constitutee analogy argumentation, and its basic structure. Like analogical 
interpretation,, analogical construction is defined as a type of second order 
argumentationn in the judge's justification of a decision. In this second order 
argumentationn legal principles form the (implicit) starting point for analogi-
call  construction at two levels. 

Followingg the discussion of the problems that exist in analysing analogical 
construction,, the question of how the acceptability of this type of argumenta-
tionn can be evaluated is addressed. Examples from Dutch court decisions illus-
tratee the different criteria for the evaluation. The case of Quint v. Te Poel illu-
minatess that norms of evaluation and guidelines for analysis allow for a more 
systematicc and complete reconstruction of the legal reasoning process than 
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currentt approaches permit. The reconstruction of this particular case shows 
thatt the specific nature of analogy argumentation resides in the rules for apply-
ingg this argumentation, rather than in a particular feature in the logical form. 

Thee basic argumentation structure of analogical construction as formulated 
inn Chapter 7 is simple. Empirical research in the field of legal interpretation 
showss that, in many cases, the argumentation presented for an analogical con-
structionn is complex rather than simple. One of the conclusions drawn in 
Chapterr 3 is that the analysis-based approaches to analogy argumentation do 
nott do justice to that complexity. In most cases, analogy argumentation is 
reconstructedd as a simple form of argumentation, that consits of two premises 
andd a conclusion. Chapter 8 focuses on the question of how to analyse and 
evaluatee complex argumentation in analogical construction. First, reference is 
madee to the reasons put forward by legal theorists for explaining complex 
argumentationss in judicial decisions, distinguishing between the various levels 
off  complexity. Then, it is shown how the pragma-dialectical approach to com-
plexx argumentation provides indications for analysing complex analogy argu-
mentation.. Taking this approach as a starting point, several forms of complex 
analogicall  construction are distinguished. Examples from Dutch case law illus-
tratee how the criteria for evaluating analogy argumentation can be used to 
reconstructt these types of complex analogical construction. 
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I I 
Juridischee analogie-argumentatie bestaat. 

II I 
Inn veel benaderingen van analogieredeneringen in het recht wordt geabstraheerd van 
datgenee wat deze redeneringen juridisch interessant maakt. 

II I I 
Rechtstheoreticii  die analogische toepassing van rechtsregels beschouwen als het expliciteren 
vann bestaande rechtsregels, zonder een criterium te formuleren voor het identificeren van 
diee regels, verduidelijken het onduidelijke door het duistere. 

IV V 
Dee vraag naar de verschillen tussen analogische en extensieve interpretatie, komt voort uit 
dee proces-productambiguïteit van het begrip interpretatie. 

V V 
Dee opvatting dat rechterlijke beslissingen geen bewerende, maar verklarende dan wel sturen-
dee taalhandelingen zijn, miskent de verschillende functies van deze beslissingen. 

VI I 
Dee discussie over het voorgenomen bio-sociaal criminologisch onderzoek van Buikhuisen 
laatt zien hoe ad conseauentiam-dtognedenen wetenschappelijke taboes kunnen creëren. 

VI I I 
Gerardd Reves opmerking 'Ik ben het in grote lijnen eens met God' kan worden beschouwd 
alss het resultaat van de maximaal-redelijke interpretatie van uitspraken. 
Cf.. F.H. van Eemeren en R Grootendorst (2000), Kritische discussie. Amsterdam: Boom, p. 
118-119. . 

VII I I 
Dee gedachte dat in het recht 'alles uiteindelijk interpretatie is', is onuitsprekelijk vermoeiend. 

Stellingenn bij H. Kloosterhuis, Van overeenkomstige toepassing. Depragma-dialectische 
reconstructiereconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken. Dissertatie Universiteit van 
Amsterdam,, 2002. Thela Thesis. 





Wanneerr de rechter een interpretatieprobleem oplost, heeft hij de keuze uit 
eenn aantal interpretatiemethoden. Tot die methoden behoort de juridische 
analogie-argumentatie.. Deze argumentatie gebruikt de rechter om een 
bestaandee rechtsregel te interpreteren of een nieuwe rechtsregel te construeren. 
Dee rechter verdedigt dan dat vergelijkbare rechtsregels op dezelfde manier 
moetenn worden geïnterpreteerd of dat vergelijkbare gevallen gelijk moeten 
wordenn behandeld. 

Inn dit proefschrift wordt ingegaan op de vraag hoe men analogie-argumentatie 
opp zo'n manier kan analyseren dat men de aanvaardbaarheid ervan kan 
beoordelen.. De auteur laat zien dat de antwoorden die op deze vraag tot op 
hedenn zijn gegeven, niet bevredigend zijn. Met behulp van inzichten uit de 
pragma-dialectischee argumentatietheorie en de rechtstheorie schetst hij een 
alternatievee benadering die recht doet aan de complexiteit van juridische 
analogie-argumentatie. . 
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