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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-



HetHet analyseren en beoordelen van analogische interpretatie 125 5 

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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beroepp op één of 
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beroepp op één of 

meerr rechtsregels 
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RF2'' en RG2' hebben 

standpunt:standpunt: standpunt: 

Indienn RF' dan RG' Indien RF' dan RG' 
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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'. 
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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 
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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. 


