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Juridischee interpretatie 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 juridische 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 
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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). 



36 6 HoofdstukHoofdstuk 2 

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-



40 0 HoofdstukHoofdstuk 2  2 

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. . 


