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5 5 
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. . 




