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Conclusie e 

Hoee kan men analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken op zo'n manier 
analyserenn dat men de aanvaardbaarheid ervan kan beoordelen? Dat is de vraag 
diee ik in dit proefschrift heb geprobeerd te beantwoorden. Ik heb dat, kort 
gezegd,, gedaan door het geven van een karakterisering van analogie-argumen-
tatie,, door het classificeren van verschillende toepassingen van analogie-argu-
mentatie,, door na te gaan uit welke onderdelen analogie-argumentatie kan 
bestaann en door te onderzoeken welke aspecten relevant zijn voor de aanvaard-
baarheidd van analogie-argumentatie. Daarbij ben ik uitgegaan van de pragma-
dialectischee argumentatietheorie. 

Inn hoofdstuk 1 heb ik aangegeven wat het theoretische en praktische belang 
iss van de centrale vraag in dit proefschrift en waarom het antwoord op die 
vraagg niet eenvoudig te geven is. Het belang is vooral gelegen in de rol die ana-
logie-argumentatiee kan spelen bij het oplossen van ingewikkelde juridische 
vragen.. Analogie-argumentatie stelt de rechter in staat om een oplossing te vin-
denn voor gevallen die niet (direct) in het recht zijn geregeld, door aan te slui-
tenn bij bestaande rechtsregels. Het recht kan op deze wijze worden geïnterpre-
teerdd in overeenstemming met een aantal fundamentele waarden van een 
rechtsorde:: gelijkheid, consistentie, coherentie en volledigheid. 

Hett antwoord op de vraag hoe men analogie-argumentatie in rechterlijke 
uitsprakenn kan analyseren en beoordelen is om een aantal redenen niet een-
voudigg te geven. Allereerst is het onvoldoende duidelijk wat men onder het 
begripp 'juridische analogie-argumentatie' verstaat of zou moeten verstaan. Met 
dee rechtstheoreticus Hohfeld zou men kunnen zeggen dat het begrip analogie-
argumentatiee overworked is. Net als de begrippen 'plicht', 'recht' en 'bevoegd-
heid',, duidt 'analogie-argumentatie' tal van verschillende verschijnselen aan. 
Hett gebruik van het begrip analogie-argumentatie zonder dat de verschillen en 
nuancess duidelijk tot uitdrukking komen, is een bron van verwarring.137 

Tenn tweede is het niet duidelijk uit welke elementen analogie-argumentatie 
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kann zijn opgebouwd en hoe men tot een reconstructie van die elementen kan 
komen.. Voorzover analogie-argumentatie in rechtstheoretische literatuur wordt 
gereconstrueerd,, presenteert men een eindprodukt van deze reconstructie zon-
derr systematische en theoretisch verantwoorde aanwijzingen voor het recon-
struerenn te geven. 

Tenn slotte is het onduidelijk op grond van welke criteria men een gefun-
deerdd oordeel over de aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie kan geven. 
Ikk heb geprobeerd aannemelijk te maken dat de criteria die in de rechtstheo-
retischee literatuur zijn geformuleerd ontoereikend zijn, doordat zij het resul-
taatt zijn van een benadering van analogie-argumentatie waarin wordt geab-
straheerdd van de aspecten die voor het beoordelen nu juist van belang zijn. Er 
wordtt onder andere geen aandacht besteed aan de vraag wie analogie-argu-
mentatiee gebruikt en voor welk doel deze wordt aangewend. 

Alss eerste stap in de richting van een oplossing van deze problemen, heb ik in 
hoofdstukk 2 duidelijk gemaakt wat de functie is van analogie-argumentatie in 
hett proces van rechtsvinding. Daartoe heb ik een systematisch overzicht gege-
venn van de interpretatieproblemen die zich kunnen voordoen bij het oplossen 
vann juridische vragen en van de soorten interpretatieve argumenten die bij dat 
oplossenn kunnen worden gebruikt. Ik heb aannemelijk gemaakt dat er niet 
zoietss bestaat als de juridische analogieredenering. Analogie-argumentatie kan 
voorr de oplossing van verschillende soorten interpretatieproblemen worden 
gebruiktt en het analyseren en beoordelen van analogie-argumentatie moet dan 
ookk binnen de specifieke context van een bepaald interpretatieprobleem plaats-
vinden.. Bij het ontwikkelen van zo'n contextuele benadering ben ik uitgegaan 
vann het model van wetsinterpretatie van MacCormick en Summers (1991). 

Naa deze analyse van de rol van analogie-argumentatie in het proces van 
rechtsvinding,, ben ik in hoofdstuk 3 nagegaan hoe analogie-argumentatie als 
produktprodukt wordt gereconstrueerd in de verschillende rechtstheoretische benade-
ringen.. Ik heb achtereenvolgens de logische, de retorische en de dialogische 
benaderingg van analogie-argumentatie besproken. Ik heb aangegeven welke 
theoretischee omschrijving van analogie-argumentatie wordt gegeven, op welke 
wijzee de argumentatie wordt geanalyseerd en welke normen worden geformu-
leerdd voor de beoordeling van analogie-argumentatie. De belangrijkste conclu-
siee van dit hoofdstuk is dat de verschillende rechtstheoretische benaderingen 
weliswaarr oplossingen voor deelproblemen bieden, maar dat er geen duidelijke 

137.. Zie Hohfeld (1964:35), zoals geciteerd in Brouwer (1999:230). 
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karakteriseringg van analogie-argumentatie wordt gegeven en dat een systemati-
schee behandeling van de analyse- en beoordelingsproblemen ontbreekt. 

Inn hoofdstuk 4 heb ik de uitgangspunten geformuleerd voor de oplossing 
vann deze twee problemen. Ik heb daartoe aangegeven hoe analogie-argumen-
tatiee in een pragma-dialectisch perspectief kan worden gekarakteriseerd en hoe 
hett analyseren en beoordelen van deze argumentatie vanuit dit perspectief 
moett plaatsvinden. Allereerst heb ik, uitgaande van de vier methodologische 
principess die aan de pragma-dialectische benadering van argumentatie ten 
grondslagg liggen, een algemene karakterisering van juridische analogie-argu-
mentatiee geformuleerd: 

JuridischeJuridische analogie-argumentatie is een taalhandeling waarbij een rechter een 
argumentatieschemaargumentatieschema op basis van een vergelijkingsrelatie toepast, in een poging om-
eeneen praktische interpretatie van een rechtsregel in een kritische discussie te recht-
vaardigenvaardigen tegenover reële of veronderstelde antagonisten. 

Dezee algemene karakterisering heb ik in het vervolg van hoofdstuk 4 uitge-
werkt.. Ik heb eerst aangegeven in welke fase van welke discussie het naar voren 
brengenn van een interpretatief standpunt en analogie-argumentatie moet wor-
denn gesitueerd. Duidelijk is geworden hoe het naar voren brengen van een 
interpretatieff  standpunt dat ondersteund wordt door analogie-argumentatie 
kann worden geanalyseerd als onderdeel van de argumentatiefase van een kriti -
schee discussie. Vervolgens heb ik analogie-argumentatie op het communica-
tievee niveau beschreven door aan te geven hoe het naar voren brengen van een 
interpretatieff  standpunt en de ondersteunende analogie-argumentatie kunnen 
wordenn geanalyseerd als een complexe taalhandeling. Ten slotte heb ik analogie-
argumentatiee gekarakteriseerd op het interactionele niveau door de argumen-
tatiee te analyseren als een argumentatieschema waarvoor bepaalde kritische 
deugdelijksnormenn gelden. 

Dezee algemene karakterisering van analogie-argumentatie heeft in het ver-
volgg van dit proefschrift als uitgangspunt gediend voor een nadere analyse van 
dee verschillende soorten interpretatieve standpunten die door analogie-argu-
mentatiee ondersteund kunnen worden, van de elementen waaruit analogie-
argumentatiee kan bestaan en van de verschillende soorten normen die gelden 
voorr de aanvaardbaarheid van analogie-argumentatie. Om dit te kunnen doen, 
hebb ik in hoofdstuk 5 een algemeen kader geschetst voor de analyse en beoor-
delingg van argumentatie in rechterlijke uitspraken. Ik heb aangegeven hoe eer-
ste-ste- en tweede-orde-argumentatie in rechterlijke uitspraken kunnen worden 
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geanalyseerdd en welke normen voor de aanvaardbaarheid van deze argumen-
tatiee kunnen worden geformuleerd. 

Uitgaandee van dit algemene analyse- en beoordelingskader, ben ik in hoofd-
stukk 6 en 7 ingegaan op de specifieke problemen die bij het analyseren en be-
oordelenn van de verschillende soorten toepassingen van analogie-argumenta-
tiee in rechterlijke uitspraken optreden. 

Inn hoofdstuk 6 heb ik een typologie opgesteld van analogie-argumentatie 
terr oplossing van interpretatie- en kwalificatieproblemen en heb ik aangegeven 
hoee deze vormen van analogie-argumentatie kunnen worden geanalyseerd en 
beoordeeld.. Bij een interpretatieprobleem is het niet meteen duidelijk in welke 
betekeniss een rechtsregel moet worden toegepast. De rechter moet een be-
paaldee betekenis toekennen aan de rechtsregel voordat er een eindbeslissing 
kann worden gegeven. Deze geïnterpreteerde rechtsregel fungeert als hoofd-
argumentt in de argumentatie voor de eindbeslissing. De tussenbeslissing 
waarinn een bepaalde interpretatie wordt geformuleerd, heb ik aangeduid als 
eenn interpretatiebeslissing. Bij analogie-argumentatie ter oplossing van inter-
pretatieproblemenn heb ik onderscheid gemaakt tussen normvergelijking, 
gevalsvergelijkingg op basis van reële gevallen en gevalsvergelijking op basis van 
hypothetischee gevallen. Bij normvergelijking wordt een bepaalde interpretatie 
vann de rechtsfeitomschrijving en/of rechtsgevolgbepaling uit de rechtsregel ver-
dedigdd door te wijzen op een of meer vergelijkbare rechtsregels waarin de 
rechtsfeitomschrijvingg en/of de rechtsgevolgbepaling een bepaalde betekenis 
heeft.. Bij gevalsvergelijking wordt een bepaalde interpretatie van de rechtsfeit-
omschrijvingg en/of rechtsgevolgbepaling uit de rechtsregel verdedigd door te 
wijzenn op een of meer reële of hypothetische rechterlijke beslissingen waarbij 
inn vergelijkbare omstandigheden aan de rechtsfeitomschrijving en/of de rechts-
gevolgbepalingg een bepaalde betekenis is gegeven. 

Bijj  een kwalificatieprobleem is het niet meteen duidelijk of een feit gekwali-
ficeerdd kan worden als een rechtsfeit uit de rechtsfeitomschrijving van een 
rechtsregel.. De oplossing van dit probleem resulteert in een beslissing waarin de 
rechterr het standpunt verdedigt dat het feit wel of niet als een rechtsfeit uit de 
rechtsfeitomschrijvingg kan worden gekwalificeerd. Deze tussenbeslissing heb ik 
aangeduidd als een kwalificatiebeslissing. Het standpunt in deze beslissing wordt 
verdedigdd met tweede-orde-argumentatie waarin een direct beroep kan worden 
gedaann op analogie-argumentatie. Net als interpretatiebeslissingen kunnen kwa-
lificatiebeslissingenn worden ondersteund door gevalsvergelijking op basis van 
reëlee gevallen en gevalsvergelijking op basis van hypothetische gevallen. 
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Uitgaandee van de pragma-dialectische normen voor het gebruik van argumen-
tatieschema'ss en het model voor wetsinterpretatie van MacCormick en Sum-
merss (1991) heb ik vervolgens laten zien welke logische, procedurele en sub-
stantiëlee normen bij de beoordeling van analogie-argumentatie ter oplossing 
vann interpretatie- en kwalificatieproblemen kunnen worden onderscheiden. 

Mett het onderscheiden tussen normvergelijking, gevalsvergelijking met reële 
gevallenn en gevalsvergelijking met hypothetische gevallen heb ik het gebruik 
vann het begrip 'analogische interpretatie' gepreciseerd. In de eerste plaats is dui-
delijkk gemaakt om wat voor soort tweede-orde argumentatie het bij analogi-
schee interpretatie gaat. Zowel het soort standpunt als het soort analogie-argu-
mentatiee is nader aangegeven. 

Uitgaandee van de normen voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van 
analogischee interpretatie is het mogelijk om de argumentatie systematischer en 
volledigerr te reconstrueren dan in de bestaande benaderingen gebeurt. Een van 
dee consequenties is dat het mogelijk is om de analogie-argumentatie te 
reconstruerenn als argumentatie met een complexe structuur. 

Analogie-argumentatiee kan niet alleen worden gebruikt bij het oplossen van 
interpretatie-- en kwalificatieproblemen, maar ook bij het opvullen van leemten 
inn het rechtssysteem. De rechter lost in die gevallen een juridische vraag op door 
mett behulp van analogie-argumentatie een rechtsregel te construeren. In hoofd-
stukk 7 ben ik ingegaan op het analyseren en beoordelen van deze analogische 
constructie.constructie. Allereerst heb ik aangegeven voor welk soort problemen deze vorm 
vann analogie-argumentatie naar voren wordt gebracht en welk specifiek doel een 
rechterr bereikt met het gebruik ervan. Vervolgens heb ik laten zien uit welke ex-
plicietee en impliciete uitspraken dit soort analogie-argumentatie is opgebouwd 
enn wat de basisstructuur is van deze argumentatie. Analogische constructie heb 
ik,, net als analogische interpretatie, geanalyseerd als een vorm van tweede-orde-
argumentatieargumentatie in de motivering van een rechterlijke beslissing. Ik heb daarbij 
aannemelijkk geprobeerd te maken dat rechtsbeginselen op tenminste twee ni-
veauss een (impliciet) vertrekpunt zijn bij analogische constructie. 

Naa de bespreking van de problemen bij het analyseren van analogische con-
structiee ben ik ingegaan op de vraag hoe men de aanvaardbaarheid van deze 
argumentatiee kan beoordelen. Net als bij het beoordelen van analogische inter-
pretatie,, heb ik aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie laten zien 
welkee logische, procedurele en substantiële normen er bij de beoordeling van 
analogischee constructie kunnen worden onderscheiden. Aan de hand van het 
arrestt Quint-Te Poel heb ik laten zien hoe de beoordelingsnormen en de richt-



206 6 HoofdstukHoofdstuk 9 

lijnenn voor de analyse het mogelijk maken om de argumentatie op een meer 
systematischee en volledige manier te reconstrueren dan in de bestaande bena-
deringenn gebeurt. De reconstructie van dit arrest laat goed zien dat het speci-
fiekee van analogie-argumentatie niet zozeer moet worden gezocht in een 
bepaaldee vormeigenschap van de redenering, maar vooral in de regels voor het 
gebruikk van deze argumentatie. 

Dee basisstructuur van argumentatie bij analogische constructie die in hoofd-
stukk 7 is geformuleerd, bestaat uit een enkelvoudige argumentatie. Zoals blijkt 
uitt empirisch onderzoek op het gebied van rechtsvinding, is de argumentatie 
diee voor een analogische constructie naar voren wordt gebracht in veel geval-
lenn niet enkelvoudig maar complex. Een van de conclusies van hoofdstuk 3 is 
datt in de analytisch georiënteerde benaderingen van analogie-argumentatie 
geenn recht wordt gedaan aan deze complexiteit. Ik heb laten zien dat analogie-
argumentatiee in de meeste gevallen wordt gereconstrueerd als een eenvoudige 
redeneringg met twee premissen en een conclusie. In hoofdstuk 8 ben ik inge-
gaann op de vraag hoe complexe argumentatie bij analogische constructie kan 
wordenn geanalyseerd en beoordeeld. Ik heb eerst aangegeven welke redenen in 
dee rechtstheorie worden aangevoerd ter verklaring van complexe argumenta-
tiee in rechterlijke uitspraken en welke vormen van complexiteit worden onder-
scheiden.. Vervolgens heb ik laten zie hoe de pragma-dialectische benadering 
vann complexe argumentatie aanknopingspunten verschaft voor de analyse van 
complexee analogie-argumentatie. Uitgaande van de inzichten van MacCor-
mickk en Summers (1991) en Snoeck Henkemans (1992) heb ik aangegeven 
welkee vormen van complexe analogische constructie kunnen worden onder-
scheidenn en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Aan de hand van voor-
beeldenn uit de jurisprudentie heb ik laten zien hoe de normen voor de beoor-
delingg van analogie-argumentatie kunnen worden gebruikt bij de reconstructie 
vann die complexiteit. 


