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8 8 

Complexee argumentatie 
bijj  analogische constructie 

8.11 Inleidin g 

Dee basisstructuur van argumentatie bij analogische constructie die in het 
vorigee hoofdstuk is geformuleerd, bestaat uit een enkelvoudige argumentatie. 
Inn veel gevallen zal de argumentatie die voor een analogische constructie naar 
vorenn wordt gebracht echter niet enkelvoudig zijn maar complex. Die com-
plexiteitt kan van alles inhouden. Een vergelijking kan bijvoorbeeld betrekking 
hebbenn op verscheidene bestanddelen uit een cumulatieve rechtsfeitomschrij-
ving.. Ook kan worden beargumenteerd waarom er bij de oplossing van een 
interpretatieprobleemm het beste gebruik kan worden gemaakt van analogie-
argumentatie,, kan worden aangegeven waarom de ene analogische toepassing 
nuu juist wel en de andere niet voor de hand ligt en kan worden gemotiveerd 
waaromm het voorliggende geval vergelijkbaar is met de gevallen die in een 
bepaaldee rechtsregel worden omschreven. Daarbij kan weer een beroep gedaan 
wordenn op verschillende interpretatiemethoden, waardoor er complexe onder-
schikkendee argumentatie ontstaat. 

Daarr komt bij dat rechterlijke uitspraken vaak een verslag zijn van verschil-
lendelende discussies (zie hoofdstuk 4). Bij de rechtspraak in eerste instantie kan één 
vann de partijen een vordering instellen op basis van een analogische construc-
tiee en kan de rechter deze honoreren (en een eventuele concurrerende analo-
gischee constructie verwerpen). Ook kan een van de partijen een vordering 
instellenn die de rechter op eigen initiatief met een analogische constructie 
honoreert.. Bij de rechtspraak in tweede instantie wordt de discussie gecom-
pliceerdd doordat er een discussiant bijkomt: de hogere rechter die een oordeel 
geeftt over datgene wat door de partijen en de rechter in eerste instantie naar 
vorenn is gebracht. Dit oordeel kan een verwerping van de analogische con-
structiee in eerste instantie inhouden, een honorering van de analogische con-
structiee die in eerste instantie verworpen werd of een eigen analogische con-
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structie.. Bij de rechtspraak in cassatie wordt de discussie nog verder gecom-
pliceerdd doordat er een vierde discussiant bijkomt: de Hoge Raad die in laat-
stee instantie oordeelt. Het oordeel van de Hoge Raad kan een verwerping van 
dee analogische constructie in eerste en/of in tweede instantie inhouden, een 
honoreringg van de concurrerende analogische constructie die in eerste en/of in 
tweedee instantie verworpen werd of een eigen analogische constructie.132 

Uitt empirisch onderzoek naar rechterlijke rechtsvinding blijkt dat analogie-
argumentatiee vaak niet op zichzelf staat. Snijders (1978) en MacCormick en 
Summerss (1991) wijzen er op dat het gebruik van één enkel argument voor de 
oplossingg van een interpretatieprobleem eerder uitzondering dan regel is. Zoals 
iss gebleken in hoofdstuk 3, wordt in de analytisch georiënteerde literatuur 
geenn recht gedaan aan de complexiteit van analogie-argumentatie. Ik heb laten 
zienn dat analogie-argumentatie daar in de meeste gevallen wordt gereconstru-
eerdd als een eenvoudige redenering met twee premissen en een conclusie. In 
dee dialogisch georiënteerde benadering wordt, anders dan men op grond van 
dee uitgangspunten van deze benadering zou verwachten, in de reconstructie 
vann analogie-argumentatie alleen aandacht besteed aan pro-argumentatie en 
niett aan contra-argumentatie; vormen van complexe analogie-argumentatie 
wordenn niet gerelateerd aan de specifieke kritische reacties die bij analogie-
argumentatiee te verwachten zijn. 

Inn dit hoofdstuk stel ik mij ten doel aan te geven hoe complexe argumen-
tatiee bij analogische constructie geanalyseerd kan worden. Ik zal de volgende 
vragenn beantwoorden: 

(1)(1) Wat zijn de redenen om complexe argumentatie bij analogische constructie 
naarnaar voren te brengen? 

(2)(2) Welke soorten complexe analogie-argumentatie bij analogische constructie kun-
nennen er worden onderscheiden? 

(3)(3) Hoe kan complexe argumentatie bij analogische constructie worden geanaly-
seerd? seerd? 

132.. Voor de overzichtelijkheid beperk ik me tot deze situaties. In principe is het mogelijk 
datt er bij de discussie over de vraag of analogie-argumentatie een juiste weg is en zo 
jaa welke analogie-argumentatie dan de best verdedigbare is nog andere partijen 
betrokkenn zijn. Men kan hier denken aan eerdere rechters die in soortgelijke gevallen 
geoordeeldd hebben, aan Advocaten Generaal die zich in hun conclusies bij geschillen 
voorr de Hoge Raad uitlaten over analogie-argumentatie en aan annotatoren en andere 
rechtsgeleerdenn die zich in de discussie over het gebruik van analogie-argumentatie 
inn een bepaald soort gevallen gemengd hebben. 
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Inn 8.2 zal ik aan de hand van MacCormick en Summers (1991) aangeven 

welkee redenen in de rechtstheorie worden aangevoerd ter verklaring van com-

plexee argumentatie in rechterlijke uitspraken en welke vormen van complexi-

teitt worden onderscheiden. Vervolgens zal ik in 8.3 aangeven hoe vanuit een 

dialectischh perspectief een verklaring kan worden gegeven voor het ontstaan 

vann complexe analogie-argumentatie en hoe deze verklaring aanknopingspun-

tenn verschaft voor de analyse van de argumentatie. Uitgaande van de inzich-

tenn van MacCormick en Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) zal 

ikk in 8.4 aangeven welke vormen van complexe analogische constructie kun-

nenn worden onderscheiden en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Aan de 

handd van voorbeelden uit de jurisprudentie zal ik laten zien hoe de kritische 

vragenn die in het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd kunnen worden gebruikt 

bijj  de analyse van complexe analogische constructie. 

8.22 MacCormick en Summers' analyse van complexe argumentatie voor 
interpretatiev ee beslissingen 

Eenn van de bevindingen van het onderzoek van MacCormick en Summers is 

datt interpretatieve beslissingen vaak worden gerechtvaardigd met een beroep 

opp meer dan één argument. Het ontstaan van deze complexe argumentatie ver-

klarenn zij uit een aantal oorzaken: 

Evenn in cases where all the serious arguments lead to the same conclusion, 

theree may be reason to state all the arguments in full to show their full cumu-

lativee strength, or with acknowledgement that they are merely coinciding. 

Thiss may be for institutional reasons (for example, discouraging an appeal) or 

forr political/constitutional ones, where courts wish to make clear that their 

decisionss are based not on partisan preference but on strong legal grounds; or 

itt may be for other reasons of style or legal rhetoric, or to make clear to defe-

atedd parties the full weight of the case (1991:527).133 

133.. MacCormick (1978:10) gaat dieper in op de invloed van het Britse systeem van 'dis-
senting'' en 'concurring opinions' op het ontstaan van complexe argumentatie in rech-
terlijkee uitspraken: 'It follows from the practice of permitting each judge to state 
publiclyy his own opinion, that the judges in effect enter into public argument among 
themselves:: in a difficult case each judge is stating what seem to him the best reasons 
forr one way of deciding the case, and also countering any reasons which tell in the 
oppositeopposite direction. One strong reason for clearly articulating these counter-arguments 
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MacCormickk en Summers onderscheiden twee vormen van complexe argu-
mentatiee voor interpretatieve beslissingen (Zie Plug 2000:97, waarop he navol-
gendee in deze paragraaf is gebaseerd). De eerste vorm duiden zij aan als een 
cumulativecumulative pattern of justification. In dit type rechtvaardiging worden verschil-
lendee argumenten naar voren gebracht die allemaal eenzelfde interpretatie 
rechtvaardigen.. Bij deze eerste vorm maken zij onderscheid tussen coinciding 
arguments,arguments, waarin een aantal wederzijds onafhankelijke argumenten dezelfde 
conclusiee rechtvaardigen en cumulating arguments, waarin de argumentatieve 
krachtt van het geheel veel groter is dan de optelsom van de delen. 

Dee tweede vorm van complexe argumentatie die MacCormick en Summers 
onderscheiden,, is argumentatie bestaande uit een confrontatie of een afweging 
vann conflicterende argumenten. Uitgangspunt van dit conflict settling pattern 
ofof justification is dat er voor verschillende interpretaties argumenten naar voren 
zijnn gebracht, dat die argumenten worden bediscussieerd en dat het verschil 
vann mening over de interpretaties wordt opgelost in de uitspraak. Wanneer 
tweee of meer argumenten mee elkaar conflicteren, kan een argument om de 
volgendee redenen de voorkeur verdienen boven een ander argument. In de eer-
stee plaats kan blijken dat een van de argumenten bij nadere beschouwing niet 
vanvan toepassing is, of terzijde kan worden geschoven op grond van een ander sterk 
argumentt of een voorrangsregel. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als in een 
rechtssysteemm een algemene regel is opgenomen die voorschrijft hoe een inter-
pretatieprobleemm moet worden opgelost, bijvoorbeeld dat een interpretatie die 
opp een bindend precedent is gebaseerd altijd voorrang heeft op interpretaties 
diee op andere argumenten zijn gebaseerd. 

Inn deze gevallen gaat het om de beoordeling van de toepasbaarheid van een 
interpretatieff  argument. Daarvan moet onderscheiden worden de situatie 
waarinn het ene argument niet opweegt tegen het andere. Hiermee wordt gedoeld 

iss that a dissenting judge may have articulated in a strong form the very reasons 
whichh need to be countered for the justification of the majority view to stand up. 
Unlesss it were supposed that, in a collegiate system of judging, the types and grounds 
off  disagreement which go on behind closed doors are fundamentally different from 
thosee which take place openly in the British systems, one may therefore take the lat-
terr systems making more public some aspects of legal argumentation than the former. 
Certainly,, it is a consequence of the dialectical setting of the British appellate judg-
mentt that, characteristically, a much more thorough exploration of arguments one 
wayy and the other is set forth than in those systems which in effect express only a set 
off  justifying reasons for what may be only a majority decision, and which need neit-
herr rehearse nor counter any possible opposed arguments'. 
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opp de situatie waarin de argumentatie voor de ene interpretatie minder sterk is 
dann de argumentatie die de andere interpretatie ondersteunt. In die gevallen 
moett er worden afgewogen. MacCormick en Summers (1991:528) laten vooral 
mett dit laatste argumentatiepatroon zien wat het dialogische karakter is van 
argumentatiee voor de rechtvaardiging van interpretatieve beslissingen. 

8.33 Een pragma-dialectische karakteriserin g van complexe argumentatie 

Dee door MacCormick en Summers (1991) onderscheiden argumentatiestruc-
turenn vormen een goed vertrekpunt voor het ontwikkelen van een analyseka-
derr voor de reconstructie van complexe analogische constructie.134 In het 
navolgendee zal ik aangeven hoe deze en andere vormen van complexe argu-
mentatiee kunnen worden geanalyseerd. Bij de analyse van complexe argu-
mentatiee ga ik ervan uit dat elk betoog een onderdeel is van een (expliciete of 
impliciete)) discussie (Van Eemeren en Grootendorst 1982). Snoeck Henke-
manss (1992) laat zien hoe er in een kritische discussie verschillende vormen 
vann complexe argumentatie kunnen ontstaan en welke aanwijzingen aan deze 
dialogischee karakterisering kunnen worden ontleend voor de analyse van com-
plexee argumentatie. Samengevat komt haar betoog op het volgende neer. Wan-
neerr de aanvankelijke poging om een standpunt met behulp van argumenta-
tiee aanvaard te krijgen in een discussie op kritiek stuit (of wanneer er op zulke 
kritiekk wordt geanticipeerd), kan de verdediger van het standpunt verschil-
lendee strategieën kiezen om zijn standpunt alsnog aanvaard te krijgen. Hij kan 
meerr argumenten aanvoeren om aan de kritiek tegemoet te komen, hij kan de 
kritiekk met behulp van nieuwe argumenten bestrijden en hij kan het oor-
spronkelijkee argument intrekken en een nieuwe verdedigingspoging beginnen. 
Afhankelijkk van de verkozen verdedigingsstrategie, zal de argumentatie een 
anderee structuur vertonen. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument onaanvaardbaar is, 
kann de protagonist trachten deze kritiek weg te nemen door nadere argumen-
tatiee voor dat argument naar voren te brengen. Op deze wijze ontstaat onder-
schikkendeschikkende argumentatie. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument het standpunt onvol-
doendee ondersteuning biedt, kan de protagonist trachten deze kritiek weg te 
nemenn door aanvullende argumenten aan te voeren. Snoeck Henkemans on-

134.. Zie Plug (2000) die o.a. uitgaande van MacCormick en Summers (1991) ingaat op 
dee analyse van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken. 
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derscheidtt daarbij twee manieren van verdediging. Bij de directe verdediging 
voertt de protagonist argumenten aan die samen met het eerder gegeven argu-
mentt voldoende zouden moeten zijn om de antagonist van het standpunt te 
overtuigen.. Bij de indirecte verdediging valt de protagonist een tegenwerping 
aann waarmee de antagonist probeert aan te tonen dat het argument onvol-
doendee gewicht heeft. Zowel de directe als de indirecte verdediging resulteren 
inn nevenschikkende argumentatie, maar bij de directe verdediging is de neven-
schikkendee argumentatie cumulatief en bij de indirecte verdediging comple-
mentair.mentair. Voor beide vormen van nevenschikkende argumentatie geldt dat de 
argumentenn alleen in combinatie een voldoende ondersteuning pretenderen te 
zijnn voor de beslissing. 

Alss de kritiek inhoudt dat het aangevoerde argument irrelevant is voor het 
standpunt,, kan de protagonist proberen om deze kritiek weg te nemen door 
hett - in veel gevallen verzwegen — argument dat de stap van het expliciete 
argumentt naar het standpunt rechtvaardigt nader te ondersteunen. Op deze 
wijzee ontstaat onderschikkende argumentatie. 

Inn al deze gevallen accepteert de protagonist de tegenwerpingen niet en 
probeertt hij de argumentatie aan te vullen. De protagonist kan ook reageren 
doorr de tegenwerpingen te accepteren en nieuwe argumenten aan te voeren ter 
ondersteuningg van het standpunt. In deze laatste gevallen doet hij meer dan 
éénn poging om zijn standpunt te verdedigen en daarom is zijn argumentatie 
meervoudig.meervoudig. De verschillende kritiekmogelijkheden en de reacties daarop kun-
nenn als volgt schematisch worden weergegeven (Snoek Henkemans 1992:92): 



ComplexeComplexe argumentatie bij analogische constructie 185 5 

OverzichtOverzicht van kritiekmogelijkbeden en reacties in een kritische discussie 

AA De protagonist accepteert de kritiek niet 

Kritie kk antagonist 

aa argument is onaanvaardbaar 

bb argument is onvoldoende: 

b.. 1 twijfel 

b.22 tegenwerping 

cc argument is irrelevant 

Reactiee Protagonist 

ondersteunenn argument 

onderschikkendeonderschikkende argumentatie voor 

hett expliciete argument 

aanvullendd argument geven 

nevenschikkende,nevenschikkende, cumulatieve 

argumentatie e 

tegenwerpingg ontkrachten 

nevenschikkende,nevenschikkende, complementaire 

argumentatie e 

ondersteunenn verzwegen argument 

onderschikkendeonderschikkende argumentatie 

voorr het verzwegen argument 

BB De protagonist accepteert de kritiek, maar blijf t bij zijn standpunt 

Kritie kk antagonist 

(a)) argument is onaanvaardbaar 

(b)) argument is onvoldoende 

(c)) argument is irrelevant 

Reactiee Protagonist 

intrekkenn van het argument 

enn nieuwe argumentatie naar 

vorenn brengen; dit resulteert 

inn meervoudige argumentatie 

8.44 De analyse van complexe analogische constructie 

Hett inzicht in de kenmerkende eigenschappen van complexe argumentatie dat 

mett behulp van de pragma-dialectische benadering is verkregen, kan de ana-

lysee van complexe argumentat ie in veel gevallen vergemakkelijken. Snoeck 

Henkemanss onderscheidt verschillende soorten aanwijzingen die een welover-
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wogenn keuze tussen verschillende vormen van complexe argumentatie moge-
lij kk maken. Ik beperk me hier tot één type aanwijzingen: de dialectische aan-
wijzingenn die kunnen worden ontleend aan het uitgangspunt dat de protago-
nistt zich bij de verdediging van zijn standpunt houdt aan de normen voor de 
juistee keuze en de correcte toepassing van argumentatieschema's. 

Omm de antagonist te overtuigen van de aanvaardbaarheid van de keuze en 
dee toepassing van een argumentatieschema, moet de protagonist in staat zijn 
allee relevante kritische vragen te beantwoorden die bij een schema kunnen 
wordenn gesteld. Als de protagonist bijvoorbeeld verwacht dat de antagonist een 
kritischee vraag zal stellen waarin twijfel tot uitdrukking wordt gebracht, kan 
hijj  op die vraag anticiperen door nadere argumentatie naar voren te brengen. 
Wanneerr in een analogie-argumentatie bijvoorbeeld wordt geanticipeerd op 
twijfell  over de vraag of twee gevallen op genoeg relevante punten vergelijkbaar 
zijn,, kan de protagonist aanvoeren dat er meer relevante overeenkomstige ken-
merkenn zijn. In zo'n geval is er sprake van een directe verdediging en kan de 
argumentatiee als cumulatief worden gereconstrueerd. Als de protagonist 
behalvee met een argument waarmee hij zijn standpunt direct ondersteunt, zijn 
standpuntt ook indirect ondersteunt door een kritische reactie op het gebruikte 
argumentatieschemaa te weerleggen, kan de argumentatie als complementair 
wordenn gereconstrueerd. 

Dee kritische vragen bij het argumentatieschema vormen ook een hulpmid-
dell  bij de analyse van de argumentatie die contra een bepaalde analogie-argu-
mentatiee naar voren wordt gebracht. Indien een antagonist als reactie naar 
vorenn brengt dat de analogie-argumentatie op grond van meer dan één kriti -
schee vraag niet aanvaardbaar is, kan zijn argumentatie als meervoudig worden 
gereconstrueerd. . 

Inn het navolgende zal ik aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie 
latenn zien hoe de kritische vragen die ik in het vorige hoofdstuk heb geformu-
leerdd kunnen worden gebruikt bij de analyse van complexe analogische con-
structie.. Ik zal daarbij tevens aangeven hoe deze complexe structuren zich ver-
houdenn tot de vormen van complexe argumentatie die MacCormick en 
Summerss (1991) onderscheiden. 
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8.4.11 Analyses van complexe argumentatie ter  rechtvaardiging van een 
analogischee constructie 

VerwijzingVerwijzing naar de twee hoofdvragen: is de analogie-argumentatie toepasbaar en 
isis deze correct toegepast? 

Wanneerr in een complexe analogische constructie wordt verwezen naar de 
vraagg of de analogie-argumentatie toepasbaar is en naar de vraag of de analo-
gie-argumentatiee correct is toegepast, resulteert dit in nevenschikkende comple-
mentairementaire argumentatie. Een voorbeeld van deze vorm van analogische con-
structiee is te vinden in de Kort Geding uitspraak {KG 1983/109), die al in het 
vorigee hoofdstuk aan de orde kwam. Voorzover hier van belang gaat het in 
dezee uitspraak om de vraag of aan een accountant (de gedaagde) retentierecht 
toekomt.. De Kort Geding-rechter overweegt onder meer het volgende: 

Bijj  de beoordeling van de vraag of aan gedaagde in beginsel een retentierecht 
toekomtt dient in de eerste plaats te worden onderzocht welke de aard is van 
dee overeenkomst in het kader waarvan het beroep op retentierecht wordt 
gedaan.gedaan. Blijkens de overgelegde, door Interline voor akkoord getekende 
opdrachtbevestigingg van gedaagde van 29 juli 1981 omvatten de werkzaam-
hedenn van gedaagde het verzorgen (en wel met terugwerkende kracht vanaf 1 
jan.. 1980) van de administratie aan de hand van door Interline aan gedaagde 
periodiekk ter beschikking te stellen bescheiden en voorts het voor Interline aan 
dee hand van de gevoerde administratie verzorgen van de aangiften omzetbe-
lastingg en de loonadministratie inclusief aangiften loonbelasting, ziekmeldin-
genn etc. alsmede het samenstellen van jaarstukken. Gelet op de hieruit blij -
kendee aard van de onderhavige overeenkomst, die zowel elementen van 
lastgevingg als elementen van aanneming van werk omvat, dient naar analogie 
mett het bepaalde in de art. 1849 en 1652 BW de mogelijkheid van een beroep 
opp retentierecht in het kader van deze overeenkomst in beginsel te worden 
aanvaard.. Daarbij wordt tevens in aanmerking genomen, dat de bepalingen 
vann het Nieuw BW in dit opzicht geen aanleiding geven tot terughoudend-
heidd bij het toekennen van niet met zoveel woorden in de wet neergelegde 
opschortingsrechten. . 

Hett standpunt dat in deze analogische constructie wordt verdedigd is dat de 
mogelijkheidd van een beroep op retentierecht in het kader van deze overeen-
komstt in beginsel dient te worden aanvaard. De twee hoofdargumenten zijn 
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(1)) dat de overeenkomst zowel elementen van lastgeving als van aanneming 

vann werk omvat en (2) dat de bepalingen van het Nieuw BW in dit opzicht 

geenn aanleiding geven tot terughoudendheid bij het toekennen van niet met 

zoveell  woorden in de wet neergelegde opschortingsrechten. Deze twee hoofd-

argumentenn kunnen worden beschouwd als een antwoord op de twee hoofd-

vragenn bij het beoordelen van een analogische constructie. Het eerstgenoemde 

hoofdargumentt kan worden geïnterpreteerd als een antwoord op de tweede 

hoofdvraagg (Is de analogie-argumentatie correct toegepast?) Het argument 

bestaatt uit een vergelijking tussen de voorliggende overeenkomst waarbij reten-

tierechtt niet geregeld is en de overeenkomsten betreffende lastgeving en aan-

nemingg van werk waarbij retentierecht wel is geregeld. Het tweede hoofdar-

gumentt kan als een antwoord op de tweede hoofdvraag worden beschouwd (Is 

analogie-argumentatiee een toepasbaar argumentatieschema?). Het argument 

bestaatt uit een anticiperende interpretatie van het toenmalige Nieuw BW, waar-

aann geen argument valt te ontlenen om het retentierecht niet te verlenen in het 

gevall  het niet met zoveel worden in de wet is vastgelegd. Deze hoofdargu-

mentatiee kan als complementair nevenschikkend'worden gekarakteriseerd omdat 

dee argumenten beide verwijzen naar een kritische vraag die bij analogie-argu-

mentatiee kan worden gesteld. In de classificatie van MacCormick en Summers 

kann deze vorm van complexe argumentatie als een conflict-settling-argument 

formform worden beschouwd omdat er in de argumentat ie verwezen wordt naar 

(mogelijke)) tegenargumenten. De structuur van de hoofdargumentatie kan als 

volgtt worden weergegeven. 

11 een beroep op retentierecht dient 

inn het kader van deze overeenkomst 

inn beginsel te worden aanvaard 

ï . ib b 
dee bepalingen van het Nieuw BW 

gevenn in dit opzicht geen aanleiding 

tott terughoudendheid bij het toekennen 

vann niet met zoveel woorden in de wet 

neergelegdee opschortingsrechten 

Eenn soortgelijke complexe analogische constructie waarbij de hoofdargumen-

1.1a a 

dee overeenkomst omvat zowel 

elementenn van lastgeving als 

vann aanneming van werk 
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tenn als verwijzingen naar de twee hoofdvragen kunnen worden beschouwd, 

wordtt naar voren gebracht in de kort geding procedure over een vreemdelin-

genzaakk {KG 1988/231. Het gaat in deze zaak om de vraag of de leden 3 en 4 

vann art. 77 van de Wet op de Raad van State analogisch toegepast kunnen wor-

denn in een civiele procedure.135 De gedaagde heeft gemotiveerd uiteengezet dat 

dezee analogische toepassing in het civiel kort geding niet aanvaardbaar is. De 

kortt geding-rechter brengt daar het volgende tegenin: 

Wijj  zijn door bedoelde uiteenzetting van gedaagde echter niet overtuigd. Ook 

indienn men er met gedaagde van uitgaat dat het kort geding inzake de uitzet-

tingg van een vreemdeling als een zelfstandige rechtsgang moet worden gezien, 

inn die zin dat het niet kan worden beschouwd als een onderdeel van de 

bodemproceduree bij de administratieve rechter, dan volgt daaruit toch nog 

niett — dit in de eerste plaats — dat analogische toepassing van genoemde bepa-

lingenn dus niet mogelijk zou zijn: het dilemma tussen gewichtige overheids-

belangenn en het beginsel van hoor en wederhoor bestaat even zo goed voor de 

administratievee rechter (Afd. Rechtspraak); niet duidelijk is waarom de recen-

telijkk door de wetgever voor de betreffende tak van rechtspraak gevonden 

oplossingg niet bij wijze van analogie in een aanverwante tak zou kunnen wor-

denn gevolgd, nu de problematiek identiek is. [...] Ook art. 24 Wet RO verzet 

zichh o.i. niet tegen bedoelde analogische toepassing. Het verbiedt de rechter 

o.m.. zich in te laten met de procespartijen resp. van hen (kennelijk buiten de 

procesgang)) een schriftuur of memorie aan te nemen.13 Daarvan is hier ech-

terr geen sprake; aan de eisen van een goede procesorde wordt hier juist in de 

rechtsgangg zelf zoveel mogelijk voldaan. 

135.. Deze regeling in dit inmiddels vervallen artikel houdt het volgende in. De voorzitter 
vann de afdeling rechtspraak beoordeelt in hoeverre juist is de stelling van de overheid 
datt geheimhouding van stukken die aan hem overlegd zijn om gewichtige redenen 
gewenstt is. Voorzover die stelling juist wordt geoordeeld, wordt aan de wederpartij 
meldingg gemaakt van de overlegging van stukken waarvan deze dus geen kennis kan 
nemen.. De afdeling rechtspraak kan deze stukken wel in de beoordeling betrekken, 
dochh slechts wanneer die wederpartij kenbaar maakt tegen die (vertrouwelijke) ken-
nisnemingg door de afdeling geen bezwaar te hebben. 

136.. Artikel 24 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie luidt: 'De leden van de Hoge 
Raad,, de hoven en de rechtbanken, de kantonrechters mogen zich niet directelijk of 
indirectelijkk over enige voor hen aanhangige geschillen, of die zij weten of vermoe-
denn dat voor hen aanhangig zullen worden, in enig bijzonder onderhoud of gesprek 
inlatenn met partijen of derzelver advocaten, procureurs of gemachtigden, noch enige 
bijzonderee onderrichting, memorie of schrifturen aannemen'. 
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Hett standpunt dat in deze argumentatie wordt verdedigd is dat bepalingen uit 

dee Wet op de Raad van State analogisch toegepast kunnen worden in een 

civielee procedure. De /wo/z/argumentatie die voor dit s tandpunt naar voren 

wordtt gebracht kan worden geïnterpreteerd als een verwijzing naar de twee 

hoofdvragenn bij de beoordeling van analogische constructie. Het eerstge-

noemdee hoofdargument verwijst naar de vraag of de analogie-argumentatie 

correctt is toegepast. In de ogen van de rechter is dit wel het geval. Zij n argu-

mentt daarvoor is dat het 'niet duidelijk is waarom de recentelijk door de wet-

geverr voor de betreffende tak van rechtspraak gevonden oplossing niet bij wijze 

vann analogie in een aanverwante tak zou kunnen worden gevolgd'. De analo-

gie-argumentatiee bestaat uit een vergelijking tussen een administratieve pro-

ceduree en een civiele procedure die in het kader van de voorliggende rechts-

vraagg als aanverwante takken van rechtspraak worden beschouwd. Het tweede 

hoofdargumentt dat naar voren wordt gebracht kan worden geïnterpreteerd als 

eenn verwijzing naar de vraag of analogie-argumentatie toepasbaar is. De rech-

terr gaat er met een beroep op art. 24 RO, dat zich niet tegen de analogische 

toepassingg verzet, van uit dat analogie-argumentatie toepasbaar is. Net als in 

hett vorige voorbeeld het geval was, kan deze hoofdargumentat ie als comple-

mentairmentair nevenschikkend worden gekarakteriseerd en in de classificatie van 

MacCormickk en Summers als een conflict-settling-argument form. De structuur 

vann deze hoofdargumentatie kan als volgt schematisch worden weergegeven: 

11 Art. 77 lid 3 en 4 uit de Wet op de Raad van State kunnen 

analogischh toegepast worden in een civiele procedure 

A A 

l . l aa 1.1b 

niett duidelijk is waarom art. 24 RO verzet zich niet 

dee recentelijk door de tegen de analogische toepassing 

wetgeverr voor de 

betreffendee tak van 

rechtspraakk gevonden 

oplossingg niet bij wijze 

vann analogie in een 

aanverwantee tak zou 

kunnenn worden gevolgd 
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VerwijzingenVerwijzingen naar de subvragen 

Bijj  de analyse van complexe analogische constructie kan men niet alleen 
gebruikk maken van de twee hoofdvragen bij de beoordeling, maar ook van de 
overigee kritische vragen. Een meer gedetailleerde analyse van het laatste voor-
beeldd laat dit duidelijk zien. Het eerste gedeelte van de argumentatie kan men 
beschouwenn als een antwoord op de vraag of de civiele procedure wel op rele-
vantevante punten vergelijkbaar is met de administratieve procedure. De uitspraak 
'ookk indien men er met gedaagde van uitgaat dat het kort geding inzake de uit-
zettingg van een vreemdeling als een zelfstandige rechtsgang moet worden 
gezien,, in die zin dat het niet kan worden beschouwd als een onderdeel van de 
bodemproceduree bij de administratieve rechter' kan men beschouwen als een 
concessiee aan de gedaagde dat deze procedures ook onvergelijkbaar zijn, maar 
datt deze onvergelijkbaarheid voor het onderwerp dat ter discussie staat irrele-
vantvant \s. Volgens de rechter is analogische toepassing mogelijk omdat voor beide 
proceduress het dilemma tussen gewichtige overheidsbelangen en het beginsel 
vann hoor en wederhoor bestaat. In een tweede subargument wordt daar nog 
aann toegevoegd dat de problematiek identiek is. 

Ookk het tweede hoofdargument wordt nader onderbouwd met subargu-
mentatiee die men als een invulling van een kritische vraag kan interpreteren. 
Hett argument dat art. 24 Wet RO zich niet tegen de analogische toepassing 
verzett kan men beschouwen als een antwoord op de vraag of de leemte met 
behulpp van analogie-argumentatie mag worden opgevuld. Dat argument 
wordtt onderbouwd met a cowtaz/w-argumentatie: art. 24 RO verbiedt de rech-
terr zich in te laten met de procespartijen respectievelijk van hen (kennelijk bui-
tenn de procesgang) een schriftuur of memorie aan te nemen. Daarvan is hier 
echterr geen sprake; aan de eisen van een goede procesorde wordt hier juist in 
dee rechtsgang zelf zoveel mogelijk voldaan. De volledige argumentatie van deze 
passagee uit de rechterlijke uitspraak kan nu als volgt schematisch worden weer-
gegeven: : 



192 2 HoofdstukHoofdstuk 8 

11 Art. 77 lid 3 en 4 uit de Wet op de Raad van State kunnen 

analogischh toegepast worden in een civiele procedure 

1.1a a 

niett duidelijk is waarom de 

recentelijkk door de wetgever 

voorr de betreffende tak van 

rechtspraakk gevonden oplossing 

niett bij wijze van analogie in 

eenn aanverwante tak zou kunnen 

wordenn gevolgd 

1.1b b 

art.. 24 RO verzet zich niet 

tegenn de analogische toepassing 

1.1b.. la l . l b . l b 

art.. verbiedt de rechter daarvan is 

zichh in te laten met de hier geen 

pp.. resp. van hen (kenne- sprake 

lij kk buiten de procesgang) 

eenn schriftuur of een 

memoriee aan te nemen 

l . la . la a 

hett kort geding in zake 

dee uitzetting van een 

vreemdelingg moet als een 

zelfstandigee rechtsgang 

wordenn gezien, in die zin 

datt het niet kan worden 

beschouwdd als een onderdeel 

vann de bodemprocedure bij 

dee administratieve rechter, 

daaruitt volgt toch nog 

niett dat analogische toepassing 

vann genoemde bepalingen 

niett mogelijk zou zijn 

b b 

hett dilemma tussen 

gewichtigee over-

heidsbelangenn en 

hett beginsel van 

hoorr en wederhoor 

geldtt voor beide 

procedures s 

- l . l a . l c c 

dee proble-

matiekk is 

identiek k 
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8.4.22 Analyses van complexe argumentatie ter  ontkrachtin g van een ana-
logischee constructie 

Dee kritische vragen bij het argumentatieschema vormen niet alleen een hulp-
middell  bij de analyse van de argumentatie die een analogische constructie 
rechtvaardigt,, maar ook bij de analyse van de argumentatie die contra een 
bepaaldee analogische constructie naar voren wordt gebracht. Indien een anta-
gonistt als reactie of in anticipatie op een analogische constructie naar voren 
brengtt dat de analogie-argumentatie op grond van meer dan één kritische 
beoordelingsnormm niet aanvaardbaar is, kan zijn argumentatie als meervoudig 
wordenn gereconstrueerd. Uit de analyses die hierna volgen zal duidelijk wor-
denn dat die vormen van meervoudige argumentatie van elkaar verschillen en 
inn sommige gevallen deels als a contrario-argumentaüe kunnen worden gere-
construeerd. . 

VerwijzingVerwijzing naar de twee hoofdvragen: is de analogie-argumentatie toepasbaar en 
isis deze correct toegepast? 

Dee kort geding-uitspraak KG 1986/257 illustreert hoe argumentatie pro- en 
contracontra een analogische constructie met gebruikmaking van de kritische vragen 
gereconstrueerdd kan worden als complexe argumentatie. In deze zaak gaat het 
omm de vraag of het pensioenfonds PGGM verplicht kan worden kopieën van 
bescheidenn te verstrekken. Eisers menen dat dit wel het geval is op grond van 
dee volgende argumentatie: 

Eiserss gronden hun vordering primair op de Wet Openbaarheid van Bestuur 
(hiernaa te noemen WOB), althans op de analoge toepassing daarvan. Wat 
betreftt de primaire grondslag stellen eisers dat de PGGM een publiekrechte-
lijkee taak uitvoert, haar opgedragen bij de Wet betreffende de verplichte deel-
nemingg in een bedrijfspensioenfonds. 

Wanneerr men de impliciete onderdelen van deze argumentatie expliciteert, 
kunnenn deze als volgt schematisch worden weergegeven: 
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11 het pensioenfonds PGGM kan worden verplicht kopieën van bescheiden 

tee verstrekken 
A A 

1.11 & [1.1'j 

organenn waarop de WOB van [het PGGM is op relevante punten 

toepassingg is kunnen worden vergelijkbaar met organen waarop de 

verplichtt kopieën te verstrekken WOB van toepassing is] 
A A 

1.1'.1 1 

dee PGGM voert een publiekrechtelijke 

taakk uit 

Hett P G GM (gedaagde) valt dit standpunt aan door het onderschikkende argu-

mentt 1.1'. 1 te betwisten: 

Gedaagdee betwist echter dat de PGGM een publiekrechtelijke taak uitvoert. 

Zi jj  stelt dat de PGGM slechts de uitvoering van een deel van de uit de 

arbeidsovereenkomstenn van de deelnemers voortvloeiende verplichtingen is 

opgedragen. . 

Vervolgenss beoordeelt de rechter de argumenten pro en contra de analogische 

constructiee op grond van de W O B: 

Dee fungerend president is van oordeel dat de PGGM geen publiekrechtelijke 

taakk uitvoert, maar overeenkomstig het door gedaagde gestelde, slechts een 

deell  van de civielrechtelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeids-

overeenkomstenn van de deelnemers, behartigt. Dat de PGGM hierbij gebon-

denn is aan de stringente voorschriften van de PSW en de Wet betreffende ver-

plichtee deelneming in een bedrijfspensioenfonds, doet hier niet aan af. Deze 

voorschriftenn dienen er immers slechts toe om waarborgen te scheppen voor 

dee aan de deelnemers toegezegde pensioenaanspraken. Ook in vele andere 

wetten,, met name in het Burgerlijk Wetboek, zijn regels opgenomen ter 

beschermingg van de belangen van de werknemers, bijvoorbeeld op het punt 

vann de ontslagbescherming. 

Bovendienn blijk t uit de WOB dat deze wet alleen betrekking heeft op over-

heidsorganen,, zoals de minister, de provinciale- en gemeentebesturen en 
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anderee organen, (specifiek) aan te wijzen bij AMvB. De PGGM dan wel 
bedrijfspensioenfondsenn in het algemeen, zijn niet als zodanig aangewezen. 
Uitt de wetsgeschiedenis blijkt dat zelfs de Verzekeringskamer, het overheids-
orgaann dat onder meer tot taak heeft controle uit te oefenen op het financiële 
beleidd van de bedrijfspensioenfondsen, niet in de zin van de WOB als een 
overheidsorgaann kan worden beschouwd en derhalve niet verplicht is de stuk-
kenn die zij van de bedrijfspensioenfondsen krijgt, openbaar te maken. 
Voorr een analoge toepassing is, gezien de stringente beperking van het toe-
passingsgebiedd vervat in art. 1 van de WOB, geen enkele aanleiding. 

Dee hoofdargumentatie die in dit betoog naar voren wordt gebracht, bestaat 
uitt twee meervoudige argumenten die ieder voor zich als een afdoende argu-
mentt tegen een analogische constructie op grond van de WOB worden gepre-
senteerd.. Het eerste hoofdargument dat de rechter naar voren brengt kan wor-
denn geïnterpreteerd als een antwoord op de vraag of de analogie-argumentatie 
correctt is toegepast. Bij het beantwoorden van de vraag of het PGGM op rele-
vantee punten vergelijkbaar is met organen waarop de WOB van toepassing is, 
staatt de vraag centraal of het PGGM een publiekrechtelijke taak vervult. Vol-
genss de rechter is dat niet het geval: het PGGM behartigt slechts een deel van 
dee civielrechtelijke verplichtingen, voortvloeiende uit de arbeidsovereenkom-
stenn van de deelnemers. De rechter onderbouwt dit argument door het con-
toz-argumenttoz-argument 'dat de PGGM hierbij gebonden is aan de stringente voor-
schriftenn van de PSW en de Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds'' beargumenteerd als irrelevant te verwerpen. Vervolgens 
brengtt de rechter een tweede hoofdargument naar voren dat geheel los van het 
eerstee argument de verwerping van een analogische constructie beargumen-
teert.. Dit argument, dat los van wat partijen naar voren hebben gebracht door 
dee rechter wordt aangevoerd, kan worden geïnterpreteerd als een antwoord op 
dee vraag of analogie-argumentatie een toepasbaar argumentatieschema is. Dat 
iss volgens de rechter niet het geval, want artikel 1 van de WOB bevat een 
stringentee beperking van het toepassingsgebied. Dit hoofdargument wordt 
medee ondersteund door een afortiori-argument, inhoudende dat 'zelfs de Ver-
zekeringskamer,, het overheidsorgaan dat onder meer tot taak heeft controle 
uitt te oefenen op het financiële beleid van de bedrijfspensioenfondsen, niet in 
dee zin van de WOB als een overheidsorgaan kan worden beschouwd'. Sche-
matischh kan de complexe argumentatie van de rechter als volgt worden weer-
gegeven: : 
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11 het pensioenfonds PGGM kan niet worden verplicht 

kopieënn van bescheiden te verstrekken 

1.1a a 

dee PGGM voert 

geenn publiek-

rechtelijkee taak 

uit,, maar 

behartigtt slechts 

eenn deel van de 

civielrechtelijke e 

verplichtingen, , 

voortvloeiende e 

uitt de arbeids-

overeenkomsten n 

1.1b b 

datt de PGGM hier-

bijj  gebonden is aan 

dee stringente voor-

schriftenn van de 

PSWende e 

Wett betreffende 

verplichtee deel-

nemingg in een 

bedrijfspensioen--

fonds,, doet hier 

niett aan af 

A A 

l . lb. l a a 

dezee voorschriften 

dienenn er immers 

slechtss toe om 

waarborgenn te 

scheppenn voor 

dee aan de 

deelnemers s 

toegezegde e 

pensioenaan--

spraken. . 

l . lb. l b b 

ookk in vele 

anderee wetten, 

mett name in het 

Burgerlijkk Wetboek, 

zijnn regels opgeno-

menn ter beschermin| 

vann de belangen 

vann de werknemers, 

bijvoorbeeldd op 

hett punt van de 

rechtsbescherming g 

1.2 2 

gezienn de stringente beperking 

vann het toepassingsgebied 

vervatt in art. 1 van de WOB 

1.2.1a a 

uitt de WOB blijkt 

datt deze wet 

alleenn betrekking 

heeftt op overheids-

organen,, zoals de 

minister,, de 

provincialee en 

gemeentebesturen n 

enn andere organen, 

(specifiek)) aan te 

wijzenn bij AMV B 

1.2.1b b 

dee PGGM 

dann wel 

bedrijfs--

pensioen--

fondsen n 

inn het 

algemeen, , 

zijnn niet 

alss zodanig 

aangewezen n 

1.2.1c c 

uitt de 

wetsgeschie--

deniss blijkt 

datt zelfs de 

Verzekerings--

kamerr niet in 

dee zin van de 

WOBB als een 

overheids--

orgaann kan 

worden n 

beschouwd d 

VerwijzingVerwijzing naar de subvragen 

O okk de subvragen bij de beoordeling van een analogische constructie kunnen 

gebruiktt worden bij de analyse van complexe contra-argumentatie. In het vol-

gendee voorbeeld {NJ 1996, 172) wordt door Rheinland Verzekeringen een 
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beroepp gedaan op een analogische toepassing van artikel 6:166 BW, dat be-

doeldd is voor het geval personen een onrechtmatige daad in groepsverband 

begaan,, op een geval waarbij honden een onrechtmatige daad in groepsverband 

zoudenn hebben begaan. Artikel 6:166 BW bevat drie cumulatieve voorwaar-

denn in de rechtsfeitomschrijving. De rechtbank beschouwt honden op alle drie 

dee punten als onvergelijkbaar met personen: 

Hett beroep dat Rheinland Verzekeringen doet op analoge toepassing van het 

bepaaldee in art. 6:166 BW gaat niet op. Dit artikel ziet immers op de aan-

sprakelijkheidd van tot een groep behorende personen indien één van hen 

onrechtmatigg handelt en de kans op het toebrengen van schade de personen 

hadd moeten weerhouden van hun gedragingen in groepsverband en deze 

gedragingenn aan hen kunnen worden toegerekend. Voorzover het beroep van 

Rheinlandd Verzekeringen op analoge toepassing van art. 6:166 BW ziet omdat 

dee honden deel uitmaken van een groep wanneer zij samen spelen kan het niet 

wordenn gehonoreerd én omdat de honden niet onrechtmatig kunnen hande-

lenn én omdat niet aannemelijk is dat honden elkaar van gedragingen zouden 

kunnenn weerhouden, én omdat niet voorstelbaar is dat honden het voor de 

toepassingg van deze bepaling noodzakelijke normbesef zou kunnen worden 

bijgebracht. . 

Dezee complexe argumentatie kan men interpreteren als een antwoord op de 

vraagg of honden en personen in de context van de toepassing van artikel 6:166 

BWW op relevante punten vergelijkbaar zijn. Aangezien de norm van 6:166 BW 

driee cumulatieve voorwaarden bevat zouden honden en personen vanuit het 

perspectieff  van alle drie de voorwaarden vergelijkbaar moeten zijn. De rechter 

betoogtt dat zij op alle drie de punten onvergelijkbaar zijn. Deze complexe 

argumentatiee moet als meervoudig worden gereconstrueerd: 

11 het beroep op analoge toepassing 

vann art. 6:166 BW gaat niet op 

^ ^  ̂ \ \ 

1.11 1.2 1.3 

hondenn het is niet aannemelijk dat het is niet voorstelbaar dat honden 

kunnenn niet honden elkaar van het voor de toepassing van deze 

onrechtmatigg gedragingen zouden bepaling noodzakelijke normbesef 

handelenn kunnen weerhouden zou kunnen worden bijgebracht 
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Inn het volgende voorbeeld wordt de onvergelijkbaarheid van het voorliggende 
gevall  met de gevallen die in de rechtsregel zijn geformuleerd ook met complexe 
argumentatiee ondersteund. Het gaat hier om de vraag of de bepaling uit de 
Vreemdelingenwett die regelt dat een vreemdeling wiens verblijf in Nederland 
niett onderbroken is geweest en die bepaalde beschikkingen aanvecht, gedu-
rendee de periode dat daarop nog niet is beslist niet uitgezet kan worden ook 
vann toepassing is op de vreemdeling wiens verblijf in Nederland wel onder-
brokenn is geweest. Eiseres meent van wel, maar de rechter {KG 1986/237) is 
hett daarmee oneens. Hij onderbouwt dit als volgt: 

Hett stelsel van de Vreemdelingenwet biedt onvoldoende aanknopingspunten 
voorr schorsing van de uitzetting in een geval als het onderhavige van rechtswege. 
Hetgeenn door eiseres in dit verband is aangevoerd miskent dat er een essentieel 
verschill  bestaat tussen de gevallen waarvoor art. 29 lid 1, aanhef in sub d. en f. 
jo.. art. 32 van de Vreemdelingenwet zijn geschreven en het hier aan de orde 
zijndee geval. In de eerstgenoemde gevallen is het verblijf van de vreemdeling niet 
onderbrokenn geweest, dit in tegenstelling tot de gevallen waarin de administra-
tiee zich op het standpunt stelt dat een vergunning tot vestiging door verplaat-
singg van het hoofdverblijf buiten Nederland van rechtswege is vervallen. Dit 
verschill  verklaart het verschil in rechtsbescherming. Uit de door eiseres aange-
haaldee passage uit de MvA op art. 14 lid 2 van de Vreemdelingenwet blijkt dat 
dee wetgever zich rekenschap heeft gegeven van dit verschil in rechtsbescher-
ming.. Eiseres kan dan ook niet staande houden dat analoge toepassing van de 
doorr haar aangehaalde artikelen in het stelsel van de Vreemdelingenwet beslo-
tenn ligt c.q. in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de wetgever. 

Dezee argumentatie kan geïnterpreteerd worden als een antwoord op de vraag 
off  het voorliggende geval vergelijkbaar is met de klasse van gevallen uit de 
rechtsregel.. Het verschil in rechtsbescherming verklaart de rechter uit het feit 
datt een onderbroken en een niet onderbroken verblijf op relevante punten ver-
schillen.. Een versterkend cumulatief nevenschikkend argument dat de rechter 
daarvoorr geeft is een beroep op de wil van de wetgever: 'Uit de door eiseres 
aangehaaldee passage uit de MvA op art. 14 lid 2 van de Vreemdelingenwet 
blijk tt dat de wetgever zich rekenschap heeft gegeven van dit verschil in rechts-
bescherming'.. Deze argumentatie kan als volgt schematisch worden weerge-
geven: : 



ComplexeComplexe argumentatie bij analogische constructie 199 9 

11 eiseres kan niet staande houden dat analoge toepassing van de door haar 

aangehaaldee artikelen in het stelsel van de Vreemdelingenwet besloten ligt 

c.q.. in overeenstemming zou zijn met de bedoeling van de wetgever. 

1.11 hetgeen door eiseres in dit verband is aangevoerd miskent dat er een 

essentieell  verschil bestaat tussen de gevallen waarvoor art. 29 lid 1, aan-

heff  in sub d. en f. jo. art. 32 van de Vreemdelingenwet zijn geschreven en 

hett hier aan de orde zijnde geval 

1.1.1a a 

inn de eerst-

genoemde e 

gevallenn is het 

verblijff  van de 

vreemdelingg niet 

onderbroken n 

geweest t 

-1.1.1b b 

ditt in tegenstelling 

tott de gevallen waarin 

dee administratie zich 

opp het standpunt stelt 

datt een vergunning 

tott vestiging door 

verplaatsingg van het 

hett hoofdverblijf 

buitenn Nederland van 

rechtswegee is vervallen 

-1.1.1c c 

uitt de door de eiseres 

aangehaaldee passage uit 

dee MvA op art. 14 lid 2 

vann de Vreemdelingenwet 

blijk tt dat de wetgever 

zichh rekenschap heeft 

gegevenn van dit verschil in 

rechtsbescherming g 

8.55 Conclusie 

Inn dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe complexe argumentatie bij analogische 

constructiee met behulp van de beoordelingsnormen die ik in het vorige hoofd-

stukk heb geformuleerd kan worden geanalyseerd. Duideli jk is geworden dat 

dee verschillende vormen van complexe argumentatie zoals onderscheiden door 

MacCormickenn Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) ook bij com-

plexee analogische constructie in rechterlijke uitspraken kunnen worden onder-

scheiden.. Ik heb laten zien hoe deze verschillende vormen van complexe ana-

logischee constructie kunnen worden geïnterpreteerd als antwoorden op de 

kritischee vragen die in de verschillende beoordel ingsnormen zijn geformu-

leerd. . 




