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7 7 
Hett analyseren en beoordelen 
vann analogische constructie 

7.11 Inleiding 

Analogie-argumentatiee kan niet alleen worden gebruikt bij het interpreteren 
vann bestaande rechtsnormen, maar ook bij het opvullen van leemten in het 
rechtssysteem.. De rechter lost dan een interpretatieprobleem op door een 
rechtsnormm te construeren. In dit hoofdstuk staat de analyse en beoordeling 
vann deze analogische constructie centraal. Ik zal achtereenvolgens een ant-
woordd geven op de volgende vragen: 

(1)(1) Welke interpretatieproblemen worden er met analogische constructie opgelost? 
(2)(2) Uit welke expliciete en impliciete uitspraken bestaat de analogische constructie? 
(2)(2) Wat is de structuur van de analogische constructie? 
(3)(3) Welke normen gelden er voor de beoordeling van analogisch constructie? 
(4)(4) Welke richtlijnen kunnen er worden geformuleerd voor de analyse en beoor-

delingdeling van de analogische constructie? 

Inn 7.2 zal ik eerst preciezer aangeven voor welk soort interpretatieproblemen 
dezee vorm van analogie-argumentatie naar voren wordt gebracht en welk spe-
cifiekk doel een rechter bereikt met het gebruik ervan. Vervolgens geef ik een 
analysee van de basisstructuur van een analogische constructie. Analogische 
constructiee zal ik net als analogische interpretatie analyseren als een vorm van 
tweede-orde-argumentatietweede-orde-argumentatie in de motivering van een rechterlijke beslissing. In 
7.33 ga ik in op de relatie tussen analogie-argumentatie en rechtsbeginselen. Ik 
zall  aannemelijk maken dat rechtsbeginselen op tenminste twee niveaus een 
(impliciet)) vertrekpunt zijn bij analogische constructie. In 7.4 zal ik een over-
zichtt geven van de normen voor de toepasbaarheid en de correcte toepassing 
vann deze soort analogie-argumentatie. Ik sluit bij het systematiseren van deze 
normenn aan bij het model voor wetstoepassing van MacCormick en Summers 
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(1991).. Uitgaande van de in dit model gesuggereerde rangorde, probeer ik aan 
tee geven hoe de normen voor de beoordeling van de keuze voor deze soort ana-
logie-argumentatiee als van elkaar afhankelijke normen kunnen worden gesys-
tematiseerd. . 

7.22 De basisstructuur van analogische constructie 

Dee functie van analogie-argumentatie bij de constructie van rechtsnormen kan 
alss volgt worden omschreven. Bij de beslissing in een geval wordt de rechter 
somss geconfronteerd met een leemte in het rechtssysteem. Deze normatieve 
leemtee doet zich voor als er geen relevante rechtsnorm voor handen is op 
grondd waarvan de rechter een beslissing kan nemen. In deze gevallen moet de 
rechterr een nieuwe rechtsnorm (re)construeren op basis van een of meer 
bestaandee rechtsregels en/of rechtsbeginselen. Deze (re)constructie resulteert 
inn rechtspraak praeter legem waarbij de draagwijdte van de wet wordt uitge-
breid.121 1 

121.. Het bestaan van leemten in het recht wordt zowel in gedateerde als in meer recente 
rechtstheoretischee publicaties ontkend. In de leer van het rigide 19e eeuwse legisme 
wass alleen interpretatie van het gegeven recht toegelaten en niet het toevoegen van 
eenn nieuw element aan het rechtssysteem. In deze visie is de functie van de analogie-
redeneringg het expliciteren van reeds 'bestaande' rechtsregels: 'De jurist die interpre-
teert,, kan bijvoorbeeld binnen het door de wetgeving opgestelde raamwerk de lei-
dendee beginselen van het rechtssysteem opsporen. Door analoge wetstoepassing 
kunnenn zodoende casus worden beslist, die aanvankelijk in hun problematiek buiten 
hett door de wetgever gegeven beslissingsmodel schenen te liggen. Een zo begrepen 
analogee wetstoepassing heeft niet de pretentie meegekregen in wettelijke leemten te 
voorzien,, integendeel, het bestaan van een eventueel te constateren leemte wordt door 
dee toepassing ervan ontkend'. Kop (1992:3). Een soortgelijke redenering vindt men 
inn de meer recente theorie van Dworkin. In zijn reactie op het juridisch positivisme 
steltt Dworkin (1987) dat analyses van zogenaamde moeilijke gevallen laten zien dat 
hett recht niet alleen uit regels maar ook uit beginselen bestaat. Wanneer rechters 
beslissingenn nemen over gevallen die niet eenduidig onder bestaande regels vallen, 
baserenn zij hun beslissing op rechtsbeginselen. De rechter creëert in zulke gevallen 
geenn nieuwe regels door gebruikmaking van zijn discretionaire bevoegdheid. Het 
rechtsbeginsell  waarop de beslissing is gebaseerd is bestaand recht. In Dworkins visie 
iss dit mogelijk omdat het positieve recht beschouwd moet worden als een coherent 
enn rationeel geheel dat gebaseerd is op een aantal fundamentele rechtsbeginselen. Die 
rechtsbeginselenn hoeven niet expliciet geformuleerd te zijn in het positieve recht. 
Maarr een rechter kan deze rechtsbeginselen expliciet maken en gebruiken om een 
beslissingg te nemen in een geval dat niet door de wet geregeld is. 
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Dee vraag is waarom er voor de rechter een verplichting bestaat om deze 
leemtenn op te vullen, waarom de rechter daarbij gebruik maakt van analogie-
argumentatiee en waarom deze analogie-argumentatie expliciet deel uitmaakt 
vann de motivering van de rechterlijke beslissing. Een antwoord op deze vragen 
kann gevonden worden in het systeem van secundaire rechtsnormen dat het 
handelenn van de rechter normeert. Zoals in hoofdstuk 2 duidelijk is gemaakt, 
bestaatt een rechtssysteem uit een verzameling abstracte algemene normen die 
verdeeldd kunnen worden in twee parallelle maar onderling afhankelijke nor-
matievee systemen: een systeem van primaire normen en een systeem van 
secundairee normen. Het systeem van primaire normen reguleert de rechten en 
verplichtingenn van de rechtssubjecten; het systeem van secundaire normen 
reguleertt het gedrag van normtoepassers. 

Dee secundaire normen kunnen verdeeld worden in twee groepen. De eer-
stee groep normen zijn de bevoegdheidsverlenende normen, die bepalen onder 
welkee voorwaarden een rechter bevoegd is en welke typen vragen hij behoort 
opp te lossen. De tweede groep normen zijn de verplichtende normen, die bepa-
lenn op welke wijze een rechter rechtsvragen behoort op te lossen. In het pro-
cess van juridische besluitvorming kunnen drie centrale verplichtende normen 
onderscheidenn worden die van belang zijn wanneer het gaat om het opvullen 
vann leemten in het rechtssysteem en het expliciet verantwoorde gebruik van 
analogie-argumentatiee daarbij. Het gaat hier om fundamentele rechtsbeginse-
lenn die in iedere jurisdictie besloten liggen: het verbod van rechtsweigering, het 
legaliteitsbeginsell  en het motiveringsbeginsel. Het verbod van rechtsweigering 
verklaartt waarom er voor de rechter een gebondenheid bestaat een leemte op 
tee vullen. Volgens deze norm bestaat er voor rechters een verplichting om een 
beslissingg te nemen in gevallen die aan hen voorgelegd worden en waarover zij 
bevoegdd zijn te oordelen. Volgens het legaliteitsbeginsel moeten rechterlijke 
beslissingenn gebaseerd zijn op bestaand recht, dat wil zeggen op een of meer 
positievee rechtsnormen die gelden in een bepaalde jurisdictie. Indien er niet 
directt een rechtsnorm voor handen is, kan de rechter de beslissing funderen 
opp basis van een geconstrueerde rechtsnorm die past binnen het systeem van 
rechtsnormen.. Om tot deze geconstrueerde rechtsnorm te komen, kan de 
rechterr uit een aantal interpretatieve strategieën kiezen. Aangezien er in deze 
gevallenn geen direct toepasbare rechtsnorm voor handen is en de rechterlijke 
beslissingg wel moet voldoen aan het legaliteitsbeginsel, is de constructie van 
eenn rechtsnorm op basis van analogie-argumentatie een voor de hand liggende 
oplossing.. In de eerste plaats stelt de analogische constructie de rechter in staat 
eenn beslissing te nemen die voldoet aan de eis van rechtvaardigheid dat gelijke 
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gevallenn gelijk behandeld moeten worden. De analogische constructie is bij 
uitstekk de methode om, uitgaande van het rechtssysteem als een samenhan-
gendd geheel, uitdrukking te geven aan het gelijkheidsbeginsel: de geconstru-
eerdee rechtsnorm sluit als het goed is aan bij het bestaande rechtssysteem. In 
dee tweede plaats is de analogische constructie een efficiënte manier om oplos-
singg te vinden voor een rechtsvraag, door aansluiting te zoeken bij bestaande 
gevallen.. Het gebruik van analogie-argumentatie kan daardoor het toepassen 
vann ingewikkelder en minder voor de hand liggende constructies van recht-
snormenn voorkomen.122 In pragma-dialectische termen kan men zeggen dat 
hett juiste gebruik van analogie-argumentatie niet alleen intersubjectief aan-
vaardbaarr is, maar bij uitstek een probleemdeugdelijke manier is om interpre-
tatieproblemenn op te lossen. 

Hett motiveringsbeginsel ten slotte maakt duidelijk waarom analogie-argu-
mentatiee niet slechts een heuristisch hulpmiddel is om tot een bepaalde con-
structiee van een rechtsnorm te komen maar dat deze argumentatie een expli-
ciett onderdeel is van de legitimatie van het rechterlijk oordeel. De verplichting 
tott motiveren vormt de brug tussen het systeem van primaire en het systeem 
vann secundaire rechtsnormen. Door motivering geeft de rechter immers in-
zichtt in de wijze waarop zijn beslissing is gegrondvest in het systeem van pri-
mairee normen. 

Inn zijn meest eenvoudige vorm houdt analogische constructie van rechtsnor-
menn in dat de rechter een nieuwe rechtsnorm construeert op grond van een 
analogiee met een bestaande rechtsnorm. Deze geconstrueerde rechtsnorm 
vormt,, als constructiebeslissing, de grondslag voor de eindbeslissing. De ana-
logie-argumentatiee bestaat in deze — eenvoudige — vorm uit een enkelvoudige 
argumentatiee waarin de beslissing door twee argumenten verdedigd wordt. 
Schematischh kan dit (voor het geval de analogie betrekking heeft op de rechts-
feitomschrijving)) als volgt worden weergegeven: 

122.. Vergelijk Schoordijk (1961) voor deze eigenschappen van de analogie-argumentatie. 
Schoordijkk laat aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie van de Hoge Raad 
zienn dat analogische interpretatie een efficiënt alternatief was geweest voor ingewik-
keldee constructies waarvoor de Hoge Raad in bepaalde gevallen gekozen heeft. Hij 
gaatt ook in op de nauwe relatie tussen analogie-argumentatie en een direct beroep op 
rechtsbeginselen. . 
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11 Indien RF'dan RG (geconstrueerde rechtsregel X) is een geldige rechtsre-

gel l 

1.11 Indien RF dan RG (bestaande rechtsregel Y) is een geldige rechtsregel 

1.1'' RF' en RF zijn vergelijkbaar 

BasisstructuurBasisstructuur van analogische constructie van een rechtsnorm 

Dee analogie-argumentatie wordt aangevoerd als rechtvaardiging voor een con-

structiebeslissingg en vormt daarmee in de rechterlijke beslissing een rechtvaar-

digingg van de tweede orde. Vergelijk de volgende weergave van de argumenta-

tiee in het arrest Marcel Petit, waarin op grond van een analogische constructie 

wordtt verdedigd dat aan de zaakwaarnemer retentierecht toekomt omdat dit 

ookk toekomt aan de lasthebber: 

11 De Terneuzense Scheepsbouwmaatschappij heeft retentierecht 

1.1-- -&--
Dee Terneuzense 

Scheepsbouwmaat--

schappijj  is een 

zaakwaarnemer r 

-1 .1' ' 

Dee zaakwaarnemer heeft 

retentierecht t 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsnorm; 

constructieb constructieb 

l . l ' . l -- -&--
Dee lasthebber 

heeftt retentierecht 

 rechtsnorm) 

-1.1' .1' ' 

Dee zaakwaarnemer 

iss vergelijkbaar 

mett de lasthebber 

basisstructuurbasisstructuur van analogische constructie als argumentatie van de orde orde 

Inn deze argumentat ie is uitspraak 1.1' een constructiebeslissing waarin een 

geconstrueerdee rechtsnorm wordt uitgedrukt die verdedigd wordt op grond 

vann de analogie-argumentatie. In de redenering waarin de rechter de eindbe-

slissingg neemt over het individuele geval fungeert uitspraak 1.1' als de recht-

snormm op basis waarvan deze eindbeslissing wordt genomen. Argument 1.1'. 1 

iss de bestaande rechtsnorm waarop de rechter een beroep doet om de nieuwe 

rechtsnormm te construeren. Argument 1.1'. 1' is de uitspraak waarin de analo-
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gie-relatiee wordt uitgedrukt: zaakwaarnemers en lasthebbers zijn vergelijkbaar. 
Hett is het argument dat de stap van het argument 1. l '.l naar het argument 
1.1'' rechtvaardigt. 

Dezee basisstructuur van de analogische constructie kent enkele varianten. In 
dee eerste plaats kan de analogische toepassing betrekking hebben op één of 
meerr normcondities uit de rechtsfeitomschrijving. Er is dan sprake van een 
vergelijkingvergelijking tussen een rechtsfeitomschrijving van een bestaande rechtsnorm 
mett een rechtsfeitomschrijving van een geconstrueerde rechtsnorm. Aan deze 
vergelijkbaree rechtsfeitomschrïjvingen worden identieke rechtsgevolgen ver-
bonden.. Indien de rechtsfeitomschrijving uit meer normcondities bestaat, kan 
ditt leiden tot complexe analogie-argumentatie. In de tweede plaats kan de ana-
logischee toepassing betrekking hebben op één of meer bestanddelen uit de 
rechtsgevolgbepaling.. In deze gevallen is er sprake van een vergelijking tussen 
eenn rechtsgevolgbepaling van een bestaande rechtsnorm met een rechtsge-
volgbepalingg van een geconstrueerde rechtsnorm. Aan identieke rechtsfeitom-
schrijvingenn worden vergelijkbare rechtsgevolgen verbonden. Ook hier brengt 
eenn vergelijking tussen meer bestanddelen uit de rechtsgevolgbepaling com-
plexee argumentatie met zich mee. Ten slotte kan de analogische toepassing 
zowell  betrekking hebben op één of meer normcondities als op één of meer 
bestanddelenn uit de rechtsgevolgbepaling. In deze gevallen wordt aan een ver-
gelijkbaree rechtsfeitomschrijving een vergelijkbare rechtsgevolgbepaling ver-
bonden.. Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

Bestaandee norm Geconstrueerde norm 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf(vergelijkbaar) dan Rg (identiek)' 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf (identiek) dan Rg(vergelijkbaar)' 
'Indienn Rf dan Rg' 'Indien Rf(vergelijkbaar) dan Rg(vergelijkbaar)' 

7.33 De rol van rechtsbeginselen bij analogische constructie 

Dee basisstructuur van analogische constructie uit de vorige paragraaf is een 
enkelvoudigeenkelvoudige argumentatie: er worden twee en niet meer dan twee argumenten 
naarr voren gebracht ter rechtvaardiging van het (sub)standpunt waarin de gere-
construeerdee rechtsnorm wordt uitgedrukt. Zoals bij de bespreking van de re-
constructiess van Alexy en Tammelo duidelijk is geworden, bevat de analogie-
argumentatiee verschillende impliciete elementen die, om een beoordeling van 
dee argumentatie mogelijk te maken, geëxpliciteerd moeten worden. Impliciete 



HetHet analyseren en beoordelen van analogische constructie 157 7 

bestanddelenn van rechtsregels waarop de analogie-argumentatie betrekking 

heeft,, kunnen met gebruikmaking van de expliciete conditionele rechtsnorm-

zinn geëxpliciteerd worden. Bij het expliciteren van impliciete rechtsbeginselen 

bestaatt er minder houvast dan bij het expliciteren van (bestanddelen van) 

rechtsregels.. Algemeen wordt aangenomen dat de overtuigingskracht van de 

analogie-argumentatiee is gebaseerd op het formele gelijkheidsbeginsel dat zegt 

datt gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden.123 Tegelijkertijd stellen 

veell  auteurs vast dat er naast het gelijkheidsbeginsel sprake is van andere begin-

selenn waarop de analogie-argumentatie gebaseerd is, zonder dat zij duidelijk 

makenn wat de verhouding is tussen deze beginselen en het gelijkheidsbeginsel. 

Dee verbondenheid tussen het gelijkheidsbeginsel enerzijds en de andere begin-

selenn anderzijds kan mijns inziens verklaard worden uit het feit dat het gelijk-

heidsbeginsell  een formeel beginsel is, dat pas kan werken als het inhoudeli jk 

ingevuldd is. Anders gezegd: er moet worden aangegeven welke gevallen als 

gelijkee gevallen beschouwd kunnen worden en waarom zij als gelijke gevallen 

beschouwdd kunnen worden. In vele gevallen gebeurt dat met een beroep op 

anderee beginselen dan het gelijkheidsbeginsel.124 Het in hoofdstuk 4 gebruikte 

voorbeeldd — de uitspraak van het kantongerecht Enschede 3 oktober 1991 

{Praktijkgids{Praktijkgids 1992, 3641), waarin de vraag naar de nietigheid van een arbeids-

123.. Er moet bij de impliciete generalisatie die ten grondslag ligt aan analogie-argumenta-
tiee onderscheid worden gemaakt tussen argumentatie ter ondersteuning van descrip-
tievee en argumentatie ter ondersteuning van normatieve conclusies. Bij analogie-argu-
mentatiee met een descriptieve conclusie berust deze impliciete generalisering op een 
voorondersteldee regelmaat. Bij analogieredeneringen met een normatieve coclusie heeft 
dezee impliciete generalisering het karakter van een normatieve regel die inhoudt dat 
menn in vergelijkbare gevallen gelijk dient te handelen. Zie Schellens (1985). 

124.. Zie bijvoorbeeld Hart (1961:155) over de werking van het gelijkheidsbeginsel in juri-
dischee argumentatie: 'These simple examples are, however, enough to show that, 
thoughh "Treat like cases alike and different cases differently" is a central element in 
thee idea of justice, it is by itself incomplete and, until supplemented cannot afford 
anyy determinate guide to conduct. This is so because any set of human beings will 
resemblee each other in some respects and differ from each other in others and, until 
itt is established what resemblance and differences are relevant, "Treat like cases alike" 
mustt remain an empty form. To fill  it we must know when, for the purposes in hand, 
casess are to be regarded as alike and what differences are relevant. Without this fur-
therr supplement we cannot proceed to criticize laws or other social arrangements as 
unjust.. [...] There is therefore a certain complexity in the structure of the idea of jus-
tice.. We may say that it consists in two parts: a uniform or constant feature, summa-
rizedd in the precept "Treat like cases alike" and a shifting or varying criterion used in 
determiningg when, for any given purpose, cases are alike or different'. 
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overeenkomstt tussen samenwonenden centraal staat - illustreert deze interac-
tiee tussen het gelijkheidsbeginsel en een ander beginsel. De kantonrechter 
overweegtt het volgende: 

Dee Wet verklaart een arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten nietig. Niet valt 
inn te zien, waarom zulks ook niet dient te gelden in een geval dat sprake is van 
samenlevingg als ware men gehuwd. Immers de reden van de nietigheid moet 
wordenn gezocht in de onwenselijkheid van een gezagsverhouding die niet valt 
tee verenigen met de gelijkberechtiging in een samenlevingsverband. 

Inn deze uitspraak wordt art. 7A: 1637 i BW dat bepaalt dat een tussen echt-
genotenn aangegane arbeidsovereenkomst nietig is, door de rechter analogisch 
toegepastt op personen die samenwonen. De door de rechter geconstrueerde 
rechtsregell  luidt: een tussen samenwonenden aangegane arbeidsovereenkomst 
iss nietig. Daarbij gaat de rechter ervan uit dat samenwonenden en echtgeno-
tenn als gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. De vraag is vervol-
genss waarom deze gevallen als gelijk worden beschouwd. De vergelijkbaarheid 
tussenn het niet-geregelde geval en de wel geregelde gevallen wordt verdedigd 
doorr te wijzen op de ratio van de bestaande wettelijke regel die het uitgangs-
puntt vormt van de vergelijking. Die ratio is het rechtsbeginsel 'achter' de regel. 
Inn het gegeven voorbeeld wordt die ratio expliciet in de argumentatie ge-
noemd:: 'Immers de reden van de nietigheid moet worden gezocht in de 
onwenselijkheidd van een gezagsverhouding die niet valt te verenigen met de 
gelijkberechtigingg in een samenlevingsverband'. De rechter redeneert dus als 
volgt.. Een arbeidsverhouding tussen echtgenoten is nietig omdat de gezags-
verhoudingg strijdig in met de gelijkwaardigheid binnen het huwelijk; dat is de 
ratioratio van regel 7A:l637i BW en deze ratio van de rechtsregel kan beschouwd 
wordenn als een rechtsbeginsel. Tegen de achtergrond van dit rechtsbeginsel is 
hett concubinaat met het huwelijk vergelijkbaar: ook daar geldt gelijkwaardig-
heidd en zou een arbeidsovereenkomst een inconsistentie opleveren vanwege de 
gezagsverhoudingg die een arbeidsverhouding met zich meebrengt. 

Uitt het voorbeeld blijkt dat de rechter bij het toepassen van een analogiere-
deneringg redeneert vanuit zijn voorstelling van het systeem van het positieve 
recht.. Dit is meer dan het geheel van geschreven regels en jurisprudentie: het 
rechtt bestaat ook uit onuitgesproken beginselen die de ratio vormen van de 
explicietee wetgeving en rechtspraak. Beginselen werken niet zo rechtstreeks en 
eenduidigg als regels. Zij bieden eerder achtergrondinformatie voor regelinter-
pretatie.. Bij de analyse van complexe argumentatie bij analogische construe-
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tie,, zal ik dieper ingaan op de wijze waarop beginselen een rol spelen in de 
rechtvaardigingg van de rechterlijke beslissing. 

RechtsbeginselenRechtsbeginselen en generieke analogie 

Traditioneell  wordt de enkelvoudige basisstructuur van analogische construc-
tiee in de rechtstheorie aangeduid als singuliere analogie. Daarmee wordt uitge-
druktt dat één rechtsregel het uitgangspunt voor de analogische constructie 
vormt.. Eén van de vormen van complexe argumentatie bij analogische con-
structiee ontstaat wanneer meer dan één regel het vertrekpunt voor de vergelij-
kingg vormt. Een specifieke vorm van constructie waarbij complexe argumen-
tatiee wordt aangevoerd, is wat in de rechtstheorie aangeduid wordt als 
generiekegenerieke analogie. Bij generieke analogie wordt uit een aantal verspreide wets-
bepalingenn een beginsel afgeleid dat door de rechter wordt gepositiveerd tot een 
regell  van geldend recht. Nieuwenhuis (1976:504) geeft naar aanleiding van 
hett arrest Marcel Petit aan hoe de leemte opgevuld had kunnen worden door 
hett toepassen van een generieke in plaats van de singuliere analogie. De ana-
logiee zou in dat geval niet hebben bestaan uit een eenvoudige vergelijking tus-
senn zaakwaarnemers en lasthebbers, maar uit een argumentatie die uit meer 
elementenn bestaat. Nieuwenhuis geeft aan dat uit de artikelen 1652, 1766 en 
18499 BW (oud) die aan arbeidslieden, bewaarnemers en lasthebbers een recht 
vann retentie verlenen, het beginsel wordt afgeleid dat 'ieder die tot afgifte van 
eenss anders zaak verplicht is doch tevens op die ander uit hoofde van een met 
betrekkingg tot bedoelde zaak verrichte prestatie een vordering heeft, gerech-
tigdd is tot terughouding'. Dit beginsel wordt vervolgens als rechtsregel geposi-
tiveerd.125 5 

Alss de Hoge Raad deze redenering had toegepast bij Marcel Petit, zou dat 
geresulteerdd hebben in een argumentatie die als volgt gereconstrueerd kan wor-
den. . 

125.. Zie het onderzoek van Snijders (1978) waaruit blijkt dat generieke analogie als expli-
cietee vorm van argumentatie niet vaak voorkomt in de civielrechtelijke jurispruden-
tiee van de Hoge Raad. 
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11 x heeft retentierecht 

1.1-- &> > 
xx is een zaakwaarnemer 

1.1M M 

eenn zaakwaarnemer is iemand 

diee tot afgifte van een zaak 

vann een ander verplicht is, 

maarr tevens op de ander uit 

hoofdee van een met betrekking 

tott bedoelde zaak verrichte 

prestatiee een vordering hebben 

' ' 

eenn zaakwaarnemer heeft retentierecht 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsregel) 

1.1'.1' ' 

allenn die tot afgifte van een zaak van een 

anderr verplicht zijn, maar tevens op die 

anderr uit hoofde van een met betrekking 

tott bedoelde zaak verrichte prestatie een 

vorderingg hebben, hebben retentierecht 

(geconstrueerde(geconstrueerde rechtsregel op basis van 

eeneen rechtsbeginsel) 

l . l ' . l ' . l a a 

arbeidslieden n 

hebben n 

retentierecht t 

1.1'.1Mb b 

bewaarnemers s 

hebben n 

retentierecht t 

l . l ' . l ' . l c c 

lasthebbers s 

hebben n 

retentierecht t 

Hett is de vraag of generieke analogie als een vorm van analogie-argumentatie 

moett worden beschouwd. Uitgaande van de omschrijving die ik van analogie-

argumentat iee heb gegeven, moet deze vraag negatief beantwoord worden. 

Striktt genomen is er bij generieke analogie geen sprake van een directe verge-

lijkin gg tussen het voorliggende geval en een of meer gevallen die in een rechts-

regell  zijn vastgelegd. De argumentatie volgt ook niet het patroon van analo-

gie-argumentat ie,, waarbij de gelding van de geconstrueerde bijzondere 

rechtsregell  beargumenteerd wordt op basis van de bestaande bijzondere rechts-

regel.. Er is bij de generieke analogie eerder sprake van argumentatie op basis 

vann voorbeelden. Op grond van een aantal rechtsregels vindt een inductieve 

generaliseringgeneralisering plaats, waarbij niet geredeneerd wordt van bijzonder naar bij -

zonder,, maar van bijzonder naar algemeen. Het nieuwe algemene rechtsbe-

ginsell  wordt als rechtsregel gepositiveerd. Het gaat hier dus wel om een syste-

matischh argument: het beroep op een rechtsbeginsel. 
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7.44 De juiste keuze van analogie-argumentatie 

Dee normen voor de beoordeling van analogische constructie zijn weinig sy-
stematischh onderzocht. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat er in juris-
prudentiee waarin analogie-argumentatie een belangrijke rol speelt talloze im-
plicietee of expliciete verwijzingen voorkomen naar de normen voor de juiste 
keuzee en correcte toepassing van analogie-argumentatie. In het navolgende zal 
ikk deze normen systematiseren in een beoordelingskader voor analogische con-
structie. . 

Ookk bij de beoordeling van analogische constructie geldt een algemene 
normm voor het logische en voor het pragmatische niveau. Voor de beoordeling 
opp het logische niveau luidt die norm als volgt: 

DeDe redenering die in de analogie-argumentatie ter ondersteuning van een con-
structiebeslissingstructiebeslissing wordt uitgedrukt, moet geldig zijn of door explicitering van één 
ofof meer verzwegen argumenten geldig gemaakt kunnen worden. 

Dee algemene norm voor de beoordeling op het pragmatische niveau kan als 
volgtt worden gespecificeerd: 

HetHet standpunt dat in de constructiebeslissing wordt ingenomen mag alleen als 
afdoendeafdoende verdedigd worden beschouwd als de analogie-argumentatie juist is geko-
zenzen en correct is toegepast. 

Inn deze algemene norm liggen twee normen besloten: de keuze voor analogie-
argumentatiee moet juist zijn en de toepassing moet correct zijn. Voor een ant-
woordd op de vraag welke algemene normen gelden voor de beoordeling van de 
vraagg of een argumentatieschema goed is gekozen, sluit ik aan bij het model 
voorr wetsinterpretatie van MacCormick en Summers: 

IsIs er voor de verdediging van het standpunt dat in de constructiebeslissing wordt 
ingenomeningenomen op de juiste wijze gekozen uit één van de vier categorieën interpreta-
tievetieve argumenten? 

Dee vraag naar de toepasbaarheid van analogie-argumentatie heeft in de recht-
spraakk van de Hoge Raad een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Veegens 
(1989:153)) wijst erop dat deze argumentatie in de cassatierechtspraak geruime 
tijdd een uitzonderingspositie heeft ingenomen. Van deze wijze van rechtsvin-
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dingg heeft de Hoge Raad zich ongeveer honderd jaar afzijdig gehouden. Aan-
vankelijkk was het boven iedere twijfel verheven, aldus Veegens, dat met name 
tweee soorten analogie-klachten niet gehonoreerd werden. In de eerste plaats 
konn een partij niet klagen over een schending van de wet indien een lagere 
rechterr had nagelaten een rechtsnorm analogisch toe te passen. In de tweede 
plaatss kon een partij niet klagen over schending van de wet indien een lagere 
rechterr wèl een rechtsnorm analogisch had toegepast, tenzij een artikel kon 
wordenn aangehaald dat deze analogie uitsloot. Door deze opstelling, aldus Vee-
gens,, heeft de Hoge Raad zich het verwijt op de hals gehaald juist in moeilijke 
grensgevallenn de rechtsvinding aan de feitelijke rechter over te laten.126 

Dee terughoudendheid van de Hoge Raad is te verklaren uit het aanvanke-
lijk ee uitgangspunt van het cassatie-instituut dat alle recht in de wet te vinden 
is.. Dit uitgangspunt liet interpretatie van bestaande rechtsnormen nog wel toe, 
maarr niet het opvullen van leemten door middel van analogische toepassing. 
Veegenss laat aan de hand van de jurisprudentie van de Hoge Raad zien dat dit 
uitgangspuntt langzaam is verlaten. Bij vragen over ontvankelijkheid van het 
beroepp in cassatie, in het geval van handhaving van de bestreden uitspraak op 
grondd van eigen rechtsbeschouwing en bij rechtspraak ten principale na ge-
grondbevindingg van een middel heeft de Hoge Raad beslissingen doen steu-
nenn op analogieredeneringen. De jurisprudentie van de jaren vijfti g - zo laat 
Veegenss zien — heeft verschillende voorbeelden opgeleverd van analogische 
rechtsvindingg in de cassatierechtspraak zelf, waarbij ook het woord 'analogie' 
niett meer wordt vermeden. Deze wijziging hangt samen met de verandering 
vann de tweede cassatiegrond: schending van de wet ontwikkelde zich tot schen-
dingg van het recht - een verandering die het resultaat was van het ontstane 
inzichtt dat niet al het recht (letterlijk) uit de wet moet worden afgeleid. Deze 
ontwikkelingg heeft zich verder doorgezet, zoals blijkt uit het empirische onder-
zoekk naar methoden van rechtsvinding door Snijders (1978). 

Schoorvoetendd is de Hoge Raad analogie-argumentatie gaan honoreren en 
ookk zelf gaan toepassen. Zoals ik hiervoor heb aangegeven is een veranderd 
inzichtt in wat als schending van de wet dan wel het recht heeft te gelden, ver-
antwoordelijkk voor deze ontwikkeling. Er wordt nu dus ook door de Hoge 
Raadd analogisch geredeneerd, maar een interessante vervolgvraag is natuurlijk 

126.. De Hoge Raad zou zelfs - in de woorden van Schoordijk (1961) - lijden aan een 
analogie-fobie.analogie-fobie. Schoordijk stelt vast dar de analogie in veel gevallen een elegante oplos-
singg had kunnen bieden voor rechtsvragen die de Hoge Raad moest beantwoorden, 
maarr dat de Hoge Raad desondanks afzag van deze wijze van redeneren. 
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opp welke wijze dat gebeurt. Wie de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit 
puntt analyseert, komt tot de conclusie dat de Hoge Raad stelselmatig vergelijkt. 
Stelselmatigg in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats bepaalt het stelsel van het 
rechtt in welke gevallen analogie-argumentatie een geëigende methode is om 
eenn interpretatieprobleem op te lossen. En in de tweede plaats wordt de wijze 
waaropp er wordt vergeleken - anders gezegd: wat als bron van vergelijking kan 
dienen,, bijvoorbeeld rechtsnormen of rechtsbeginselen - bepaald door het sy-
steem.. Dit maakt duidelijk dat de beoordeling van analogie-argumentatie niet 
slechtss gesitueerd moet worden op het logische niveau van de redenering, zoals 
Klugg (1982) en anderen suggereren, maar tevens op het niveau van de proce-
duree en dat er duidelijk moet worden onderscheiden tussen de vraag naar de 
toepasbaarheidd en de correcte toepassing van analogie-argumentatie. 

Welkee normen kan men formuleren voor de beoordeling van de juiste keuze 
vann analogie-argumentatie ter oplossing van een constructieprobleem? De eer-
stee norm voor het beoordelen van de toepasbaarheid volgt uit de rangorde tus-
senn de interpretatieve argumenten in het model van MacCormick en Sum-
mers:: analogie-argumentatie is alleen toepasbaar om een rechtsnorm te construeren 
ahah er sprake is van een leemte in het rechtssysteem. Indien er een beslissing geno-
menn kan worden op basis van een (geïnterpreteerde) rechtsnorm, dan bestaat 
err geen noodzaak om op basis van analogie-argumentatie een rechtsnorm te 
construeren.. In discussies over de vraag of analogie-argumentatie een geëi-
gendee interpretatiemethode is, komt men verwijzingen naar deze preliminaire 
normm geregeld tegen. Vergelijk bijvoorbeeld de argumentatie van de president 
vann de rechtbank Den Haag {KG 1982/178) over de vraag of analogische wets-
toepassingg toelaatbaar is in het kader van fiscale invordering: 

Vann analogische wetstoepassing zal in het kader van de fiscale invordering in 
hett algemeen geen sprake mogen zijn. Dat ware alleen dan anders, indien van 
eenn kennelijke lacune sprake zou zijn en dat is i.e. geenszins het geval. 

Ookk in het volgende voorbeeld {KG 1983/239) wordt analogische constructie 
wegenss de afwezigheid van een leemte door de rechter afgewezen: 

Gedaagdee is van oordeel, dat zij, daar zij met de gewezen huurder Lamm vele 
jarenn heeft samengewoond, op een lijn moet worden gesteld met een echtge-
notee van die huurder, zodat zij naar analogie van art. I623g BW van rechts-
wegee medehuurster is van de litigieuze woning. Wij kunnen gedaagde hierin 
niett volgen, omdat de wet juist voor de categorie personen die een duurzame 
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gemeenschappelijkee huishouding met de huurder vormen, in art. I623h BW 

eenn speciale mogelijkheid heeft geopend mede-huurder te worden, van welke 

mogelijkheidd geen gebruik is gemaakt. Voor een analogische toepassing van 

art.. 1623g BW is ten deze geen plaats. 

Indienn er sprake is van een normatieve leemte in het rechtssysteem is het ver-

volgenss de vraag of analogie-argumentatie toegelaten is om de leemte op te 

vullen.. Het is daarbij van belang om te weten of er een (wettelijke) norm is die 

zichh tegen analogische constructie verzet. In de jur isprudentie komt men 

directee of indirecte verwijzingen naar deze normen regelmatig tegen. In het 

volgendee voorbeeld van de Kort Geding-rechter {KG 1983/109) wordt analo-

gischee constructie mogelijk geacht op grond van de afwezigheidVan zo'n norm: 

Bijj  de beoordeling van de vraag of aan gedaagde in beginsel een retentierecht 

toekomtt dient in de eerste plaats te worden onderzocht welke de aard is van 

dee overeenkomst in het kader waarvan het beroep op retentierecht wordt 

gedaan.. (...) Gelet op de hieruit blijkende aard van de onderhavige overeen-

komst,, die zowel elementen van lastgeving als elementen van aanneming van 

werkk omvat, dient naar analogie met het bepaalde in de art. 1849 en 1652 

BWW de mogelijkheid van een beroep op retentierecht in het kader van deze 

overeenkomstt in beginsel te worden aanvaard. Daarbij wordt tevens in aan-

merkingg genomen, dat de bepalingen van het Nieuw BW in dit opzicht geen 

aanleidingg geven tot terughoudendheid bij het toekennen van niet met zoveel 

woordenn in de wet neergelegde opschortingsrechten. 

Dee toelaatbaarheid van analogie-argumentatie is afhankelijk van een aantal -

deelss samenhangende — factoren: het rechtsgebied waarin de leemte zich voor-

doet,, de aard van de analogisch toe te passen rechtsnorm, het bestanddeel van 

dee rechtsnorm waar de analogie betrekking op heeft en de aard van de condi-

tionelee verbinding die in de rechtsnorm wordt uitgedrukt. 

HetHet rechtsgebied waarin de leemte zich voordoet 

Hett eerste soort normen heeft betrekking op de vraag tot welk rechtsgebied de 

analogischh toe te passen rechtsnorm gerekend moet worden. In de rechtstheo-

riee en de rechtsprakti jk wordt algemeen aangenomen dat het rechtsgebied 

waartoee een rechtsnorm behoort bepalend kan zijn voor de vraag of deze recht-

snormm analogisch toegepast kan worden. Het meest in het oog springende 

voorbeeldd hiervan is het gebruik van analogie-argumentatie in het strafrecht. 
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Hett analogieverbod in het strafrecht houdt kort gezegd in dat analogische 
constructiee van strafbaarstellingen ten nadele van de verdachte uitgesloten 
wordtt geacht. Dat het van belang is om van deze precieze omschrijving van 
hett analogieverbod uit te gaan, blijkt onder meer uit de vele verwijzingen in 
dee jurisprudentie naar een verkeerde interpretatie van dit verbod in het straf-
recht.. In zijn conclusie bij het arrest NJ 1988, 140 merkt Advocaat Generaal 
Meijerss bijvoorbeeld het volgende op: 

Volledigheidshalvee zij opgemerkt dat het hof met zijn analogische interpre-
tatiee niet in conflict komt met het eerste lid van art. 1 Sr. Het analogiever-
bodd betreft immers de strafbaarstellingen. Het strekt zich o.m. niet uit tot de 
vervolgingsvoorwaarden. . 

Datt ook het analogieverbod in zijn precieze betekenis zich — zoals alle inter-
pretatienormenn - leent voor interpretatie, blijk t uit de discussie in de Kort 
Geding-uitspraakk van 12 januari 1984 {KG 1984/37). In reactie op het 
standpuntt van verweerder KTA dat in dit geval het analogieverbod in de weg 
staatt aan het toepassen van artikel 31 van de Auteurswet, brengt de rechter 
hett volgende naar voren: 

Dee meeste schrijvers zijn met KTA van oordeel dat in het strafrecht een ana-
logischee interpretatie door art. 1 Sr wordt verboden. KTA gaat echter voor-
bijj  aan de omstandigheid dat in het strafrecht de rechter bij zgn. 'open delic-
tomschrijvingen'' een grotere speelruimte heeft dan bij delictomschrijvingen, 
waarbijj  een scherp omlijnde gedraging strafbaar wordt gesteld. Ook het mis-
drijff  van art. 31 Auteurswet kan onder deze open delictsomschrijving wor-
denn begrepen, nu het opzettelijk inbreuk maken op eens anders auteursrecht 
opp verschillende manieren kan plaatsvinden. De opvatting van KTA dat 
strafbepalingenn uitsluitend beperkt mogen worden uitgelegd is in zijn alge-
meenheidd onjuist. Ook in het strafrecht kan de rechter bij de uitleg van een 
wetsbepalingg verschillende methoden bezigen, zoals de grammaticale, teleo-
logische,, systematische, en de historische methode. In dit verband is tevens 
illustratieff  het electriciteitsarrest, HR 28 mei 1921, TV/ 1921, 564, een voor-
beeldd van extensieve interpretatie. 

Inn deze uitspraak wordt gewezen op de mogelijkheid van een extensieve in-
terpretatiee van strafbepalingen. Het begrip 'extensieve interpretatie' wordt ge-
bruiktt om aan te geven dat een rechtsregel een ruimer toepassingsgebied heeft 
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gekregen.. Het begrip 'interpretatie' heeft hier dus betrekking op het resultaat 
vann het proces van rechtsvinding en niet op het proces zelf. Anders gezegd: de 
termm 'extensief' duidt niet op een kenmerk van de argumenten, zoals bij ana-
logischee interpretatie of analogische constructie, maar op een kenmerk van het 
standpunt.. Het is overigens zo dat bij het beantwoorden van de vraag of een 
bepaaldee interpretatie het resultaat is van een analogische constructie of van 
eenn andere interpretatiemethode onderscheiden moet worden tussen de het 
perspectieff  van de rechter die het interpretatieprobleem oplost en het perspec-
tieff  van de analysator. De relevantie van dit verschil komt duidelijk naar voren 
inn de Electriciteitsdiscussie.127 

Eenn ander voorbeeld van een rechtsgebied waarin beperkingen gelden voor 
dee mogelijkheid om rechtsregels analogisch toe te passen is het belastingrecht. 
Aangenomenn wordt dat analogische toepassing alleen toegelaten is als dit in 
hett voordeel is van de belastingplichtige. Voor het civiele recht, dat zich ken-
merktt door een relatieve openheid, wordt aangenomen dat in principe de 
mogelijkheidd bestaat om rechtsregels analogisch toe te passen. Maar ook in het 
civielee recht zijn er beperkingen op de mogelijkheid regels analogisch toe te 
passen.. Een van de beperkingen heeft te maken met het deelgebied van het 
burgerlijkk recht waartoe een analogisch toe te passen rechtsnorm behoort. Zo 
zijnn de goederen rechtelijke verhoudingen en de wijzen waarop deze veranderd 
kunnenn worden door de wetgever min of meer limitatief geregeld: het goede-
renrechtt bevat grotendeels dwingend recht en is statisch van aard. Aangeno-
menn kan worden dat een constructie van een nieuwe rechtsnorm op basis van 
eenn analogische constructie in het goederenrecht ingaat tegen dit limitatieve 
karakter.. Tegenover deze statische goederenrechtelijke verhoudingen staan de 
relatieff  dynamische verhoudingen uit het verbintenissenrecht. Het verbinte-
nissenrechtt bevat voornamelijk regelend recht en daarom is het aannemelijk 
datt deze relatieve openheid in principe de constructie van rechtsnormen moge-
lij kk maakt. Dat ook in het verbintenissenrecht beperkingen gelden bij analo-
gischee constructie, blijkt uit KG 1987/161 waarin de Kort Geding-rechter een 
analogischee toepassing van een bepaling uit het huurrecht op het gebruik van 
eenn woning door krakers niet toelaatbaar acht: 

127.. De literatuur over de verhouding tussen analogische toepassing en extensieve interpre-
tatiee is overvloedig. Zie bijvoorbeeld Henket (1991), die betoogt dat het niet mogelijk 
iss om de grens tussen interpretatie en analogische toepassing objectief vast te stellen. 
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Voorr analoge toepassing van bepalingen uit het huurrecht is onvoldoende 
grond,, nu de regeling betreffende de huurovereenkomst zijn specifieke karak-
terr nu juist ontleent aan de rechtsbescherming die de wet aan een huurder 
biedt.. Vanwege de restrictief te interpreteren inbreuk die de bescherming van 
dee huurder op het eigendomsrecht maakt, komt een dergelijke bescherming 
gedaagdenn niet toe. 

HetHet type norm dat analogisch wordt toegepast 

Niett alleen het rechtsgebied is bepalend voor de vraag of analogie-argumenta-
tiee een toelaatbaar argumentatieschema is, maar ook de aard van de analogisch 
toee te passen rechtsnorm. In de rechtstheorie wordt er op gewezen dat het type 
medebepalendd kan zijn voor de vraag of analogische toepassing toelaatbaar is. 
Aarnioo (1987:106) gaat er bijvoorbeeld van uit dat in dit verband een verschil 
gemaaktt moet worden tussen materiële en procedurele normen. Volgens hem 
prevaleertt bij de interpretatie van procedurele normen het rechtszekerheidsbe-
ginsel.. Bij de interpretatie van deze normen moet analogie-argumentatie voor-
zichtigg gebruikt worden en zal als gevolg daarvan a contrario-argumentatie eer-
derr toegepast worden. Een andere onderscheiding die in dit verband van 
belangg is, is het onderscheid tussen verplichtende, veroorlovende, bevoegd-
heidsverlenendee normen en beoordelingsnormen. Zo wijst Peczenik (1989:396 
e.v.)) erop dat verplichtende normen restrictief geïnterpreteerd moeten worden 
enn bij uitzondering analogisch toegepast kunnen worden. 

DeDe conditionele verbinding tussen rechtsfeitomschrijving en rechtsgevolgbepaling 

Hett derde soort normen heeft betrekking op de structuur van de analogisch toe 
tee passen rechtsnorm. De structuur van de rechtsnorm wordt bepaald door de 
aardd van de conditionele verbinding tussen de toepassingsvoorwaarde en het 
rechtsgevolg.. Als er in een rechtsnorm een noodzakelijke of een noodzakelijke 
enn voldoende voorwaarde voor het intreden van het rechtsgevolg uitgedrukt 
wordt,, dan is analogie-argumentatie niet en a contrario-argumentatie wel toe-
gestaan. . 

Alss er in een rechtsnorm een voldoende voorwaarde worden uitgedrukt, kan 
analogie-argumentatiee in principe zijn toegestaan, maar kan men ook op 
grondd van een relevante onvergelijkbaarheid tussen niet-geregelde geval en het 
well  geregelde geval op een a contrario-argumentatie uitkomen. In de literatuur 
wordtt de a contrario-argumentatie dan ook voorgesteld als de tegenhanger van 
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off  het alternatief voor analogie-argumentatie. Ook bij a contrario-argumenta-
tiee wordt er (in de gevallen waarbij er in de rechtsnorm een voldoende voor-
waardee voor het rechtsgevolg is geformuleerd) een rechtsregel geconstrueerd 
voorr niet-geregelde gevallen. 

Bijj  de a contrario-redenering probeert men een standpunt te verdedigen 
doorr duidelijk te maken dat hetgeen in het standpunt beweerd wordt niet 
overeenkomtt met dat wat in de argumentatie naar voren wordt gebracht. Voor 
eenn goed begrip van deze interpretatiemethode is het van belang dat a contra-
rio-argumentatiee naar voren wordt gebracht in die gevallen waarin analogie-
argumentatiee als een mogelijke interpretatiestrategie kan worden gezien. Men 
kann daarbij drie situaties onderscheiden. In de eerste plaats kan de protagonist 
vann mening zijn dat er weliswaar overeenkomsten zijn tussen het voorliggende 
gevall  en het wettelijk geregelde geval, maar dat de verschillen doorslaggevend 
zijn.. In de tweede plaats kan de protagonist in zijn argumentatie anticiperen 
opp een antagonist die een beroep zou kunnen doen op analogie-argumentatie. 
Tenn slotte kan de protagonist met a contrario-argumentatie reageren op een 
antagonistt die een beroep op analogie-argumentatie heeft gedaan. 

HetHet bestanddeel van de rechtsnorm 

Hett vierde soort keuzenormen heeft betrekking op bestanddelen van de analo-
gischh toe te passen rechtsnorm. Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk is gemaakt, 
wordtt er bij de reconstructie van de rechtsnormen niet alleen onderscheid 
gemaaktt tussen toepassingsvoorwaarde en rechtsgevolg, maar ook tussen de 
volgendee normbestanddelen: normsubject, normobject, deontische modaliteit 
enn aanduidingen van tijd en plaats. Het antwoord op de vraag naar de toe-
laatbaarheidd van analogie-argumentatie wordt medebepaald door het bestand-
deell  uit de rechtsnorm waarop de analogie- of a contrario-argumentatie 
betrekkingg heeft. Zo wijst Peczenik (1989:396 e.v.) erop dat tijdsbepalingen 
inn rechtsnormen niet analogisch mogen worden toegepast. 

ConcurrerendeConcurrerende systematische argumenten 

Analogischee constructie van rechtsnormen behoort tot de categorie systemati-
schee argumenten. Een belangrijk criterium voor de beoordeling van de toe-
pasbaarheidd van analogie-argumentatie is dan ook de vraag of er een beter sys-
tematischh argument voorhanden is om de leemte op te vullen. In de literatuur 
wordtt het directe beroep op een rechtsbeginsel beschouwd als belangrijkste 
'concurrent'' voor analogie-argumentatie. 
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7.55 De correcte toepassing van analogie-argumentatie 

Dee beoordelingsnormen die in de vorige paragraaf aan de orde zijn gekomen, 
hebbenn betrekking op de juiste keuze van analogie-argumentatie bij de oplos-
singg van een interpretatieprobleem. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, con-
centrerenn veel auteurs zich op de vervolgvraag of, in het geval analogie-argu-
mentatiee een toelaatbaar argumentatieschema is, de vergeleken gevallen in 
relevantee opzichten met elkaar vergelijkbaar zijn. Deze tweede hoofdnorm 
staatt in deze paragraaf centraal. 

Aann welke eisen moet een goede analogische constructie voldoen? Voor het 
beantwoordenn van die vraag is het in de eerste plaats van belang om voor ogen 
tee houden dat de rechter met een analogische constructie aan rechtsvorming 
doett en daarmee het werk van de wetgever voortzet. Ik ga ervan uit dat de 
rechterr met de analogische constructie een nieuwe rechtsnorm formuleert. 
Daarbijj  zal de rechter zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij het systeem 
vann het recht en dat zal — als het goed is — in de ondersteunende argumentatie 
voorr de analogische constructie naar voren komen. 

Eenn analogische constructie kan men beschouwen als een systematisering 
(vann een onderdeel) van het recht. Systematisering houdt dan in dat men het 
rechtt zoveel mogelijk tracht te construeren als een samenhangend geheel van 
rechtsnormen.. Brouwer (1999) formuleert een aantal criteria voor de beoor-
delingg van de kwaliteit van een systematisering. Deze criteria vormen een 
geschiktt uitgangspunt voor de beoordeling of een analogie-argumentatie goed 
iss toegepast. 

Inn de eerste plaats mag men van een systematisering die aan de analogie-
argumentatiee ten grondslag ligt verwachten dat deze 'stofdekkend' is. Een 
analogischee constructie is stofdekkend als deze de wetsbepalingen die voor de 
oplossingg van het interpretatieprobleem relevant zijn zo volledig mogelijk in 
kaartt brengt.129 In de tweede plaats wordt de kwaliteit van een analogische 
constructiee bepaald door het criterium van coherentie. Dit criterium eist dat 

128.. Brouwer noemt als eerste criterium duidelijkheid of precisie. Ik ga ervan uit dat dit 
criteriumm voor een analogische constructie als preliminaire voorwaarde niet apart 
expliciett hoeft te worden geformuleerd. 

129.. Wat dit streven naar volledigheid inhoudt, is volgens Brouwer mede afhankelijk van 
dee rechtsopvatting die men aanhangt. Als die zich beperkt tot rechtsregels en de ach-
terliggendee beginselen niet tot het recht rekent, dan ziet een systematisering er anders 
uitt dan wanneer men die beginselen erbij betrekt. 
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menn bij analogische constructie het recht zoveel mogelijk als een samenhan-
gendd geheel reconstrueert. Aan die samenhang zijn volgens Brouwer verschil-
lendee aspecten te onderscheiden, waaronder universalisering (juridische oor-
delenn in individuele gevallen worden onder algemene oordelen gebracht), een 
deugdelijkee wijze van redeneren en het vermijden van ongerijmdheden. Tot 
diee ongerijmdheden behoort de innerlijke tegenstrijdigheid, maar ook de 
inconsequentee waardering. In de derde plaats moet de analogische constructie 
voldoenn aan het beginsel van spaarzaamheid. Een eenvoudige analogische con-
structiee verdient de voorkeur boven een ingewikkelde. Ten slotte mag men van 
eenn goede analogische constructie verwachten dat deze beginselen, waarden en 
doeleindenn optimaal verwezenlijkt.130 Als een van deze beginselen, waarden of 
doeleindenn in de richting van een bepaalde oplossing wijst en de overige zich 
daartegenn niet verzetten of onvoldoende tegenwicht bieden, dan dient men 
aann die oplossing de voorkeur te geven. 

Bijj  deze criteria voor een goede analogische constructie gaat het - net als bij 
anderee interpretatienormen — om idealen die niet altijd ten volle kunnen wor-
denn verwezenlijkt en die ook in verschillende richtingen kunnen wijzen. Een 
analogischee constructie die optimaal tegemoet komt aan de eis van coherentie 
kann bijvoorbeeld in strijd zijn met de wens tot een rechtvaardige oplossing. 
Brouwerr wijst er terecht op dat er dan een afweging dient plaats te vinden, 
waarbijj  niet is gezegd dat die afweging kan leiden tot het enig juiste ant-
woord.1311 In een dialectische benadering, waarin rekening wordt gehouden met 
dee verschillende posities die men ten opzichte van het gebruik van analogie-
argumentatiee kan innemen en met de rechtvaardigende pro- en de ontkrach-
tendee contra-argumentatie, kan deze relatieve openheid bij de analyse van de 
argumentatiee goed tot zijn recht komen (zie hoofdstuk 8). 

130.. Vergelijk ook Scholten (1974:49-50), die drie eisen stelt aan een constructie: zij moet 
dee positieve stof van recht dekken, zij moet logisch consistent zijn en zij moet aan 
'aesthetische'' eisen voldoen: deconstructie moet eenvoudig, helder en niet gekunsteld 
zijn. . 

131.. Zie Brouwer (1999:232): 'Rationele gronden voor de keuze uit twee of meer op zich-
zelff  bevredigende systematiseringen zullen vermoedelijk dikwijl s ontbreken. Een 
goedee systematisering is typisch een "mixed-value good". De verschillende combina-
tiess van kwaliteiten zijn slechts tot op zekere hoogte onderling vergelijkbaar. Tot op 
welkee hoogte kan een gebrek aan volledigheid (stofdekkendheid), om maar iets te 
noemen,, worden gecompenseerd door een bevredigender afweging van rechtsbegin-
selen?? Bij gebrek aan maatstaven wordt de voorkeur voor een van die combinaties een 
kwestiee van appreciatie'. 
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Dee algemene kritische vragen die gelden voor de vraag of analogie-argumen-

tatiee correct is toegepast, moeten gezien worden in het licht van de boven-

staandee algemene criteria voor een goede analogische constructie: 

aa Is de bestaande rechtsnorm die als uitgangspunt voor de analogie-argu-

mentatiee wordt gekozen geldig? 

bb Is het concrete geval inderdaad {op relevante punten) vergelijkbaar met de 

rechtsfeitomschrijvingg en de rechtsgevolgbepaling in de bestaande rechts-

norm? ? 

-- is het vergelijkingscriterium goed gekozen? 

-- is het vergelijkingscriterium correct toegepast? 

Vann relevante vergelijkbaarheid is sprake als twee zaken vergelijkbaar zijn op 

grondd van een goed gekozen en correct toegepast vergelijkingscriterium. Dat 

hett nutt ig is te onderscheiden tussen de keuze en de toepassing van het verge-

lijkingscriterium,, blijk t uit het volgende voorbeeld. In KG 1987/276gaat het 

omm de vordering van een gewetensbezwaarde dienstweigeraar tot herstel van 

dee tewerkstelling waarbij een beroep wordt gedaan op analoge toepassing van 

hett arbeidsontslagrecht. De rechter verwerpt de keuze van deze analoge toe-

passingg met de volgende overwegingen: 

Dee rechtsverhouding tussen Ruis en De IJsbreker wordt in de eerste plaats be-

heerstt door de bepalingen van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst. Voor 

zoverr in deze regeling hiaten zijn zullen deze, met name wanneer het punten 

mett betrekking tot de rechtspositie van de tewerkgestelde gewetensbezwaar-

denn betreft, zoveel als mogelijk is moeten worden aangevuld naar analogie van 

dee rechtspositie van de niet-gewetensbezwaarde dienstplichtige. Voor analoge 

toepassingg van bepalingen uit het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht 

bestaatt geen grond. Er is geen sprake van een contractuele relatie, maar van 

vervullingg van de dienstplicht op een andere wijze dan door het dienen bij de 

gewapendee macht. Verwijzing naar de regeling in het arbeidsrecht van het ont-

slagg op staande voet is zonder betekenis. 

Nett als analogische interpretatie, zal analogische constructie in veel gevallen 

naderr beargumenteerd (moeten) worden en zal de argumentatie een complexe 

structuurr hebben. Bij die ondersteunende argumentatie kan gebruik worden 

gemaaktt van een van de interpretat iemethoden waarbij een beroep gedaan 

wordtt op: 
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aa de betekenis van begrippen (taalkundige argumenten); 

bb het vergelijkbare toepassingsbereik, het vergelijkbare rechtsgebied of verge-

lijkbaree onderliggende rechtsbeginselen (systematische argumenten); 

cc vergelijkbare doeleinden (teleologische argumenten). 

Eenn analogische constructie die op deze wijze nader wordt ondersteund, kan 

voorlopigg als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Eindbeslissing 
A A 

ï . ii  & ï . i ' 

Kwalificatiee constructie- eerste-orde-argumentatie 

vann de feiten beslissing waarin 

eenn nieuwe rechts-

normm wordt 

geconstrueerd d 

l . l ' . l l 

Analogie--

argumentatie e 

A A 

l . l ' . l . 1 1 

Taalkundige, , 

systematische, , 

off  teleologisch-

evaluatieve e 

argumenten n 

tweede tweede e-argumentatie e-argumentatie 

RichtlijnenRichtlijnen voor de analyse van analogie-argumentatie ter ondersteuning van ana-

logischelogische constructie 

Aanslui tendd bij de geïntroduceerde onderscheidingen is het nu mogelijk de 

volgendee richtlijnen voor de analyse en beoordeling analogie-argumentatie ter 

ondersteuningg van analogische constructie te formuleren: 
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AnalyseAnalyse van analogische constructie 
(1)) Stel vast welke geconstrueerde rechtsnorm wordt verdedigd. 
(2)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin in deze rechtsregel wordt 

uitgedrukt. . 
(3)) Stel vast welke uit welke enkelvoudige of complexe rechtsfeitom-

schrijvingenn en/of rechtsgevolgbepalingen deze conditionele recht-
snormzinn bestaat. 

(4)) Stel vast welke rechtsnorm de basis van de analogie-argumentatie 
vormtt en tot welk rechtsgebied en welk type normen de norm be-
hoort. . 

(5)) Stel vast welke conditionele rechtsnormzin in deze rechtsnorm 
wordtt uitgedrukt. 

(6)) Stel vast uit welke enkelvoudige of complexe rechtsfeitomschrijvin-
genn en/of rechtsgevolgbepalingen deze conditionele rechtsnormzin 
bestaat. . 

(7)) Stel vast op welk bestanddeel of bestanddelen van de conditionele 
rechtsnormzinn van de geconstrueerde rechtsnorm de analogie-argu-
mentatiee betrekking heeft. 

(8)) Stel vast in welke uitspraak of uitspraken de vergelijkbaarheid wordt 
uitgedruktt tussen de geconstrueerde rechtsnorm en de rechtsnorm 
diee het uitgangspunt vormt voor de analogie-argumentatie. 

(9)) Stel vast in welke uitspraak of uitspraken die vergelijkbaarheid wordt 
ondersteund. . 

(10)) Stel vast welke argumentatiestructuur deze rechtvaardiging heeft. 

BeoordelingBeoordeling van analogie-argumentatie 
(11)) Stel vast of het standpunt dat in de constructiebeslissing wordt inge-

nomenn volgt uit een redenering die logisch geldig is, of als logisch 
geldigee redenering is te reconstrueren. 

(12)) Stel vast of de analogie-argumentatie een toepasbaar argumentatie-
schemaa is. 
aa Is er sprake van een leemte in het rechtssysteem? 

-- is er sprake van een normatieve leemte? 
-- is er sprake van een axiologische leemte? 

bb Mag de leemte met behulp van analogie-argumentatie opgevuld 
worden? ? 

cc Is er een betere interpretatiemethode beschikbaar om de leemte op 
tee vullen? 
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(13)) Stel vast of de analogie-argumentatie correct is toegepast. 
aa Is de bestaande rechtsnorm die als uitgangspunt voor de analogie-

argumentatiee wordt gekozen geldig? 
bb Is het concrete geval inderdaad (op relevante punten) vergelijkbaar 

mett de rechtsfeitomschrijving en de rechtsgevolgbepaling in de 
bestaandee rechtsnorm? 
-- is het vergelijkingscriterium goed gekozen? 
-- is het vergelijkingscriterium correct toegepast? 

Analogischee constructie kan met deze richtlijnen beter worden gereconstrueerd 
dann gebeurt in de benaderingen die in hoofdstuk 3 zijn besproken. In plaats van 
eenn reductie van analogie-argumentatie tot een enkelvoudige redenering met 
tweee premissen en een conclusie, kan de argumentatie gereconstrueerd worden 
alss argumentatie met een complexe structuur. De elementen van deze structuur 
kunnenn gezien worden als reflecties van de verschillende beoordelingsnormen. 

Eenn analyse van een aantal overwegingen uit het arrest 'Quint - Te Poel' (dat 
all  in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen), illustreert goed hoe de 
richtlijnenn voor de analyse en beoordeling van analogische constructie kunnen 
wordenn gebruikt. In 1951 laat Hubertus Te Poel op de grond die hij huurt van 
zijnzijn broer Heinrich door aannemer Quint twee huizen bouwen. Tijdens de 
bouww blijk t dat Hubertus Te Poel niet kan betalen en dat Heinrich Te Poel, 
omdatt hij eigenaar van de grond is, door natrekking ook eigenaar van de 
daaropp gebouwde huizen is geworden. In cassatie eist Quint door Heinrich 
betaaldd te worden voor zijn werkzaamheden. Immers, Heinrich zou 'onge-
rechtvaardigdd verrijkt' zijn ten koste van Quint. Aangezien er voor deze rechts-
vraagg geen wettelijke rechtsnorm bestond, moest de Hoge Raad een (norma-
tieve)) leemte opvullen in het rechtssysteem. 

Dee Hoge Raad maakt in zijn argumentatie gebruik van een analogieredene-
ring,ring, de wettelijke leemte wordt opgevuld door twee bestaande rechtsnormen, 
diee bedoeld zijn voor andere (maar vergelijkbare) gevallen, analogisch toe te 
passen.. Wie de belangrijkste overwegingen beschouwt in het licht van de hier-
voorr genoemde beoordelingsnormen, kan vaststellen hoezeer deze overwegin-
genn een rol spelen bij de beoordeling van de analogie-argumentatie. 

QuintQuint - Te Poel (HR 30-1-1959, NJ1959, 548) 
O.. dat het middel zich eveneens richt tegen de door het Hof aan art. 1269 

gegevenn uitlegging ('Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit 
dee wet'.) 
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O.. daaromtrent: 
(1)) dat aan het Hof kan worden toegegeven dat de door art. 1269 gegeven 

regelingg niet toelaat om aan te nemen, dat tussen twee personen een verbin-
teniss ontstaat in alle gevallen, waarin naar het oordeel van den rechter de rede-
lijkheidd of de billijkheid verlangt, dat de een tegenover de ander een zekere 
prestatiee verricht; 

Dee eerste overweging (na 'daaromtrent') kan beschouwd worden in het licht 
vann de vraag of analogie-argumentatie een geëigend argumentatieschema is om 
tott het opvullen van de leemte te komen. De Hoge Raad is in dit verband van 
oordeell  dat een alternatieve oplossing - een direct beroep op de 'redelijkheid 
off  de billijkheid' als bron voor het ontstaan van een verbintenis - door het Hof 
terechtt verworpen is (beoordelingsvraag 12c). De Hoge Raad vervolgt: 

(2)) dat echter het Hof door, na te hebben bevonden dat het door Quint 
gepretendeerdee vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun vindt, 
daaraann de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen vorderingsrecht 
toekomt,, een te enge uitlegging heeft gegeven aan de woorden "uit de wet"; 

(3)) dat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis recht-
streekss op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag worden 
afgeleid,, dat in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de 
oplossingg moet worden aanvaard die in het stelsel van de wet past en aansluit 
bijj  de wèl geregelde gevallen; 

Dee tweede en de derde overweging van de Hoge Raad kunnen ook gezien wor-
denn in het licht van de vraag of analogie-argumentatie een toepasbaar argu-
mentatieschemaa is. Het Hof beantwoordde deze vraag negatief en de Hoge 
Raadd is het daarmee oneens. Vertaald in het model van MacCormick en Sum-
merss zou je kunnen zeggen dat de Hoge Raad het Hof verwijt op het niveau 
vann de taalkundige interpretatie te zijn blijven steken, terwijl het over had 
moetenn stappen op bijvoorbeeld de groep systematische argumenten. 

Dee Hoge Raad oordeelt in deze overwegingen dat uit de woorden van de 
wett - 'Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet' - niet 
volgtt dat elke verbintenis rechtstreeks op enig wetsartikel moet steunen, maar 
daaruitt slechts mag worden afgeleid dat in gevallen die niet door de wet zijn 
geregeldd de oplossing moet worden aanvaard die aan twee eisen moet voldoen: 
zijj  moet passen in het stelsel van de wet en aansluiten bij de wèl geregelde 
gevallen.. In deze overweging ligt ook het principiële karakter van dit arrest 
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besloten.. De Hoge Raad opent in dit arrest de mogelijkheid om in dit soort 

gevallenn analogie-argumentatie te gebruiken bij het opvullen van een leemte 

enn formuleert tegelijkertijd twee algemene eisen waaraan het toepassen van de 

analogie-argumentatiee moet voldoen. 

(4)) dat thans moet worden onderzocht, of in het onderhavige geval een ver-

binteniss tussen partijen geacht kan worden in den hierboven bedoelden zin 

"ui tt de wet" te zijn ontstaan; 

O.. daaromtrent 

(5)) dat zich te dezen de vraag voordoet of op den eigenaar van een onroe-

rendd goed die door toepasselijkheid van den natrekkingsregel is verrijkt, de 

verplichtingg rust om tot het bedrag zijner verrijking dengene die de werken 

heeftt aangelegd, schadeloos te stellen; 

Nadatt de Hoge Raad beargumenteerd heeft dat analogie-argumentatie een toe-

pasbaarr argumentatieschema is, gaat hij in op de vraag welke analogische toe-

passingg de meest aanvaardbare is. De overwegingen 6 tot en met 9 zijn gewijd 

aann deze vraag: 

(6)) dat de wet daarover regelingen heeft getroffen voor het geval dat wer-

kenn zijn aangelegd door een beperkt zakelijk gerechtigde (artt. 762, 772 en 

826),, doch deze — onderling afwijkende — regelingen, die samenhangen met 

denn bijzondere aard van de zakelijke rechten, waarop zij betrekking hebben, 

tee dezen niet van beslissend belang kunnen zijn; [...] 

(9)) dat hieraan het in art. 659 bepaalde niet afdoet, aangezien een 

bijzonderee bescherming, gelijk aan die van den bezitter te goeder trouw, niet 

toekomtt aan Quint, die hoewel zij door tijdig de openbare registers te raad-

plegenn had kunnen weten, dat zij ging bouwen op grond die niet aan haar 

opdrachtgeverr toebehoorde, daarvan naar haar eigen stellingen eerst na afloop 

vann den bouw heeft kennisgenomen'. 

Dezee overwegingen kunnen gezien worden als een antwoord op vraag 13b: 

Qu intt is onvergelijkbaar met de beperkt zakelijk gerechtigden en de bezitter 

tee goeder trouw. Men zou deze negatieve antwoorden op vraag 13b dan ook 

kunnenn beschouwen als toepassingen van a a?»£rar/o-argumentatie. Ten slotte 

dee kern van de argumentatie: 

(7)) dat echter blijkens de artt. 658 en 1603 van den grondeigenaar 
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niett kan worden gevergd, dat hij door betaling van een geldsbedrag de verrij-
kingg ongedaan maakt die hij heeft genoten doordat de bezitter of de huurder 
vann den grond daarop werken heeft aangelegd; 

(8)) dat onaannemelijk is, dat een aanspraak die de wet aan den bezitter en 
aann den huurder onthoudt, zou toekomen aan den aannemer die ter uitvoe-
ringg van een met den huurder aangegane overeenkomst werken heeft aange-
legd,, en die schade lijdt doordat zijn medecontractant niet tot betaling in staat 
blijktt te zijn; 

Dee overwegingen 7 en 8 bevatten de kern van de analogie-argumentatie: de 
bezitterr en de huurder hebben geen actie uit ongerechtvaardigde verrijking dus 
degenee die ter uitvoering van een met de huurder aangegane overeenkomst 
handeltt heeft dat ook niet. 

7.66 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien voor welk soort interpretatieproblemen ana-
logischee constructie wordt gebruikt en welk specifiek doel een rechter met het 
gebruikk ervan bereikt. Ik heb aangegeven uit welke expliciete en impliciete uit-
sprakenn analogie-argumentatie is opgebouwd en wat de basisstructuur is van 
dezee argumentatie. Daarna ben ik ingegaan op de problemen bij de beoorde-
lingg van analogische constructie. Uitgaande van het model voor wetsinterpre-
tatiee van MacCormick en Summers (1991) en van voorbeelden uit de juris-
prudentiee heb ik laten zien welke logische, procedurele en inhoudelijke 
normenn er bij de beoordeling van analogische constructie kunnen worden 
onderscheidenn en hoe deze normen als een systematisch geheel kunnen wor-
denn beschouwd. Aan de hand van het arrest Quint-Te Poel heb ik laten zien 
hoee de beoordelingsnormen en de richtlijnen voor de analyse het mogelijk 
makenn om de argumentatie op een meer systematische en volledige manier te 
reconstruerenn dan in de bestaande benaderingen gebeurt. De reconstructie van 
hett arrest Quint-Te Poel laat goed zien dat het specifieke van analogie-argu-
mentatiee niet zozeer moet worden gezocht in een bepaalde vormeigenschap 
vann de redenering, maar vooral in de regels voor het gebruik van deze argu-
mentatie. . 




