
Afwegingsstrategieën met taalkundige argu-
menten in rechterlijke beslissingen 
Harm Kloosterhuis 
Omdat taalkundige argumenten bij de onderbouwing van interpretatieve standpunten in 
rechterlijke uitspraken een zekere presumptieve status hebben, kunnen zij strategisch 
worden gebruikt om een bepaald gewenst resultaat te bereiken. In deze bijdrage worden 
afwegingen tussen taalkundige en andere interpretatieve argumenten geanalyseerd als 
vormen van strategisch manoeuvreren. Die afwegingsstrategieën zijn het resultaat van 
een opportune selectie uit het topisch potentieel dat in een bepaalde discussiefase be-
schikbaar is gecombineerd met een geschikte afstemming op de verlangens van het au-
ditorium. 

1 Inleiding 
Bij het onderbouwen van interpretatieve standpunten maken juristen vaak gebruik van 
taalkundige of grammaticale argumentatie. Daarbij wordt de betekenis die men aan 
een rechtsnorm toekent gerechtvaardigd met een beroep op het spraakgebruik. Een 
verwijzing naar een woordenboek begeleidt nogal eens het gebruik van taalkundige 
interpretatie. Een voorbeeld daarvan vinden we in de volgende passage uit een rechter-
lijke uitspraak waarin een antwoord gegeven wordt op de vraag of het roepen van 
‘fuck je moeder’ tegen een politieambtenaar strafrechtelijk een belediging is (LJN 
(Landelijk Jurisprudentie Nummer): BA9474, Gerechtshof Arnhem): 

 
Over de door verdachte gebruikte woorden, die naast ‘fuck you’ ook ‘fuck je 
moeder ook’ bevatten, kan geen misverstand bestaan. Die zijn beledigend. 
Door de toevoeging van deze laatste uitlating kan het niet anders dan dat de 
door de verdachte gebruikte woorden de strekking hebben de ander aan te 
randen in zijn eer en goede naam. De woorden ‘fuck je moeder’ hebben naar 
het oordeel van het hof namelijk (vrijwel) dezelfde betekenis als het - ook in 
Nederland gebruikte - scheldwoord ‘motherfucker’, hetgeen volgens de Van 
Dale (Groot Woordenboek van de Nederlandse taal) ‘klootzak’ betekent. 

 
Taalkundige argumenten hebben als onderbouwing van interpretatieve standpunten 
een zekere presumptieve status. Dat hebben zij omdat de betekenis van een regel en de 
daarin tot uitdrukking komende bedoeling van de wetgever in eerste instantie gezocht 
moet worden in de formulering van de rechtsregel. Gezien deze presumptieve status 
kunnen juristen taalkundige argumenten strategisch gebruiken om een bepaald gewenst 
resultaat te bereiken. Dit is niet alleen op theoretische gronden denkbaar, het is ook 
een empirische constatering in recente rechtstheoretische literatuur. Vranken (2005, p. 
28) stelt bijvoorbeeld dat oplossingen van juridische problemen in het burgerlijk recht 
veelal gepresenteerd worden als het resultaat van uitleg van bestaand recht. In de ge-
vallen waarbij de rechter aan rechtsvorming doet, leidt dat volgens hem tot verhullend 
argumenteren: de echte, achterliggende argumenten worden in de motivering van de 
uitspraak niet genoemd.  

Voor argumentatietheoretici die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van 
methoden voor het analyseren en evalueren van argumentatieve teksten, is het niet 
alleen theoretisch interessant, maar ook praktisch relevant om na te gaan op welke 
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manieren taalkundige argumenten gebruikt kunnen worden om strategisch te manoeu-
vreren. In Kloosterhuis (2007) heb ik laten zien hoe het gebruik van taalkundige argu-
menten om achterliggende substantiële argumenten te verhullen, kan worden geanaly-
seerd als een vorm van strategisch manoeuvreren. In het vervolg hierop wil ik in deze 
bijdrage laten zien hoe afwegingsstrategieën bij taalkundige pro- en contra-argumenten 
kunnen worden verhelderd door gebruik te maken van de theorie over strategisch ma-
noeuvreren (Van Eemeren & Houtlosser, 1999, 2006). Daarmee wil ik een bijdrage 
leveren aan de verrijking van het instrumentarium voor de analyse van argumentatie in 
rechterlijke uitspraken door naast dialectische ook retorische aspecten in de analyse te 
betrekken.  

Om zicht te krijgen op de strategische keuzes die rechters of partijen in een 
proces kunnen maken, is het allereerst van belang om een precies overzicht te krijgen 
van het topisch potentieel bij interpretatieve argumentatie. In deze bijdrage zal ik daar-
om een systematisch overzicht geven van dat topisch potentieel door aan te geven wel-
ke alternatieve zetten in de argumentatiefase van een interpretatieve discussie relevant 
kunnen zijn. Vervolgens laat ik zien hoe taalkundige pro- en contra-argumenten deel 
uit kunnen maken van de rechtvaardiging van een interpretatieve beslissing en probeer 
ik een verklaring te geven voor het gebruik van afwegingsstrategieën op grond van de 
theorie over strategisch manoeuvreren.  

2 Het topisch potentieel bij interpretatieve discussies 
Argumentatief gezien kan taalkundige interpretatie opgevat worden als een argumenta-
tieschema – een min of meer conventionele manier om een standpunt met een argu-
ment in verband te brengen.1 Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van een ar-
gumentatieschema kunnen op het pragmatische niveau twee algemene beoordelings-
vragen worden gesteld2: 
 

1. Is taalkundige argumentatie een juist gekozen argumentatieschema?  
2. Is taalkundige argumentatie correct toegepast? 

 
Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden, moeten we weten welke argumenten of 
argumentatieschema’s in principe in aanmerking komen om een interpretatief stand-
punt te verdedigen en welke criteria gelden voor de keuze voor het ene dan wel het 
andere argument. 

Algemeen kan worden gesteld dat taalkundige argumenten sterke argumenten 
zijn: ze hebben een zekere presumptieve status bij de interpretatie van begrippen in het 
recht, wat inhoudt dat het zonder duidelijke aanwijzingen van het tegendeel als enige 
en zelfstandige verdediging van een beslissing gebruikt kan worden. Taalkundige ar-
gumenten kunnen worden geanalyseerd als formele argumenten (Atiyah & Summers, 
1987). 

Formele argumenten zijn juridisch gezaghebbende argumenten op basis 
waarvan rechters een bevoegdheid of een plicht hebben om op een bepaalde manier te 
beslissen. Taalkundige argumenten zijn formele argumenten omdat het juridische taal-
gebruik van de wetgever gezag heeft. Formele argumenten staan tegenover substantië-
le argumenten. Substantiële argumenten zijn morele, economische en politieke over-
wegingen die ook kunnen worden gebruikt ter verdediging van een interpretatief 
standpunt. In veel gevallen leidt het gebruik van substantiële argumenten tot een eigen 
belangenafweging van de rechter. Anders dan formele argumenten ontlenen substan-
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tiële argumenten hun kracht niet zozeer aan hun autoriteitsgehalte maar aan hun in-
houdelijke gewicht. Vaak zijn formele argumenten het resultaat van een eerdere afwe-
ging van substantiële argumenten – in veel gevallen een afweging door de wetgever. 
Bij het nemen van een rechterlijke beslissing houdt een beroep op een formeel argu-
ment in dat men betoogt dat die onderliggende substantiële argumenten niet in over-
weging kunnen of behoeven te worden betrokken. Een relevant formeel argument sluit 
een relevant substantieel argument uit of vermindert het gewicht ervan. Dus als voor 
het oplossen van een interpretatieprobleem een formeel taalkundig argument naar vo-
ren kan worden gebracht, kan dat een reden zijn om geen onderzoek te doen naar sub-
stantiële argumenten die een andere richting op wijzen.3  

De relatie tussen formele en substantiële interpretatieve argumenten komt 
duidelijk tot uitdrukking in het ideaalmodel van wetsinterpretatie van MacCormick en 
Summers (1991). MacCormick en Summers onderscheiden 11 typen interpretatieve 
argumenten, onderverdeeld in de volgende vier categorieën: taalkundige, systemati-
sche, teleologisch-evaluatieve en intentionele argumenten.4 De volgorde waarin de vier 
categorieën interpretatieve argumenten zijn verdeeld, drukt een bepaalde rangorde uit. 
MacCormick en Summers (1991) In hun ideaalmodel voor wetsinterpretatie formule-
ren zij de volgende interpretatiestrategie: 
 

 In interpreting a statutory provision, consider the types of argument in the 
following order: 

(i) linguistic arguments; 
(ii) systemic arguments; 
(iii) teleological/evaluative arguments; 

 Accept as prima facie justified a clear interpretation at level (i) unless there 
is some reason to proceed to level (ii); where level (ii) has for sufficient rea-
son been invoked, accept as prima facie justified a clear interpretation at 
level (ii) unless there is some reason to move to the level (iii); in the event of 
proceeding to level (iii), accept as justified only the interpretation best sup-
ported by the whole range of applicable arguments. 

 Take account of arguments from intention and other transcategorical argu-
ments (if any) as grounds which may be relevant for departing from the 
above prima facie ordering. 

 
De rangorde tussen deze interpretatieve argumenten drukt ook een graduele overgang 
van formele naar substantiële argumenten uit. Bij taalkundige argumenten neemt de 
rechter een standpunt in over de juiste interpretatie van het gegeven recht. Dit geldt 
voor sommige systematische argumenten ook. Bij een analogische interpretatie bij-
voorbeeld, waarbij de rechter begrippen uit een rechtsnorm interpreteert op basis van 
vergelijkbare begrippen uit een andere rechtsnorm, blijft de rechter binnen de grenzen 
van het bestaande recht. Bij andere systematische argumenten – vooral bij het beroep 
op rechtsbeginselen – kunnen eigen opvattingen over wenselijk recht een rol gaan spe-
len bij de interpretatie. Bij substantiële argumenten ten slotte neemt de rechter geen 
standpunt meer in over het bestaande recht, maar over wenselijk recht. 

Wanneer we ervan uitgaan dat het model van MacCormick en Summers niet 
alleen normatief aanvaardbaar, maar ook descriptief juist is, kan men de verzameling 
mogelijke argumenten beschouwen als het topisch potentieel waaruit deelnemers in 
een interpretatieve discussie kunnen kiezen om een standpunt te verdedigen. Als taal-
kundige overwegingen bijvoorbeeld een duidelijke interpretatie van een wettelijke 
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norm rechtvaardigen en er geen argumenten zijn om van de toepassing van de norm in 
die interpretatie af te wijken, behoeft men in principe geen andere interpretatiemetho-
den te onderzoeken op hun toepasbaarheid. In die gevallen komt het er dus op neer dat 
de rechtsregel als uitdrukking van de afweging van achterliggende belangen toegepast 
kan worden, zonder die achterliggende belangen er bij te betrekken. Dit kan leiden tot 
enkelvoudige argumentatie waarbij men zich slechts beroept op een taalkundig argu-
ment en in de argumentatie verder helemaal niet ingaat op de eventuele redenen om 
van een taalkundige interpretatie af te wijken. Het kan ook leiden tot complexe vormen 
van argumentatie waarbij men wel op die eventuele redenen ingaat of waarbij men aan 
twijfel tegemoet probeert te komen met extra argumentatie op basis van een of meer 
andere interpretatiemethoden. Een van de bevindingen van het onderzoek van Mac-
Cormick en Summers is dat interpretatieve beslissingen vaak worden gerechtvaardigd 
met een beroep op meer dan één argument. MacCormick en Summers onderscheiden 
twee vormen van complexe argumentatie voor interpretatieve beslissingen. De eerste 
vorm duiden zij aan als een cumulative pattern of justification. In dit type rechtvaardi-
ging worden verschillende argumenten naar voren gebracht die allemaal eenzelfde 
interpretatie rechtvaardigen. Bij deze eerste vorm maken zij onderscheid tussen coinci-
ding arguments, waarin een aantal wederzijds onafhankelijke argumenten dezelfde 
conclusie rechtvaardigen en cumulating arguments, waarin de argumentatieve kracht 
van het geheel veel groter is dan de optelsom van de delen. De tweede vorm van com-
plexe argumentatie die MacCormick en Summers onderscheiden, is argumentatie be-
staande uit een confrontatie of een afweging van conflicterende argumenten. Uitgangs-
punt van dit conflict settling pattern of justification is dat er voor verschillende inter-
pretaties argumenten naar voren zijn gebracht, dat die argumenten worden bediscussi-
eerd en dat het verschil van mening over de interpretaties wordt opgelost in de uit-
spraak. Wanneer twee of meer argumenten met elkaar conflicteren, kan een argument 
om de volgende redenen de voorkeur verdienen boven een ander argument. In de eer-
ste plaats kan blijken dat een van de argumenten bij nadere beschouwing niet van toe-
passing is, of terzijde kan worden geschoven op grond van een ander sterk argument of 
een voorrangsregel. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als in een rechtssysteem een 
algemene regel is opgenomen die voorschrijft hoe een interpretatieprobleem moet 
worden opgelost, bijvoorbeeld dat een interpretatie die op een bindend precedent is 
gebaseerd altijd voorrang heeft op interpretaties die op andere argumenten zijn geba-
seerd. In deze gevallen gaat het om de beoordeling van de toepasbaarheid van een 
interpretatief argument. Daarvan moet onderscheiden worden de situatie waarin het 
ene argument niet opweegt tegen het andere. Hiermee wordt gedoeld op de situatie 
waarin de argumentatie voor de ene interpretatie minder sterk is dan de argumentatie 
die de andere interpretatie ondersteunt. In die gevallen moet er worden afgewogen. 
MacCormick en Summers (1991, p. 528) laten vooral met dit laatste argumentatie-
patroon zien wat het dialogische karakter is van argumentatie voor de rechtvaardiging 
van interpretatieve beslissingen. Toegepast op taalkundige argumentatie resulteert dit 
in de volgende mogelijke argumentatiestructuren: 
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  argumentation structure 
  linguistic argumentation 
 
single    complex 
argumentation    argumentation 
 
 
only linguistic  multiple  coordinative    
argument  argumentation  compound 
   argumentation  
   linguistic  cumulative conflict- 
   argument  argumentation settling  
   and other    argumentation 
   arguments  linguistic (refutation of) 
   as alterna-  argument linguistic  
   tive defenses  together with  argument together       
      other   with (refutation  
      arguments of) other 
      as dependent arguments as 
      defenses dependent 
        defenses 
 
Figuur 1 Mogelijke argumentatiestructuren. 

3 Strategisch manoeuvreren met taalkundige pro- en con-
tra-argumenten 

De in het interpretatiemodel van MacCormick en Summers beschreven methoden voor 
het oplossen van interpretatieproblemen kan men beschouwen als het topisch potenti-
eel voor interpretatieve discussies. Het model biedt een beschrijving voor de alterna-
tieve zetten die in dit soort discussies kunnen worden gedaan. Welke mogelijkheden 
zijn er uitgaande van het interpretatiemodel van MacCormick en Summers om strate-
gisch te manoeuvreren met taalkundige pro- en contra-argumenten?  

Van Eemeren en Houtlosser onderscheiden bij het strategisch manoeuvreren 
de volgende drie aspecten:  
 

1. het maken van een opportune selectie uit het topisch potentieel dat in een 
bepaalde discussiefase beschikbaar is;  

2. het tot stand brengen van een geschikte afstemming op de verlangens van 
het auditorium;  

3. het effectief gebruik maken van de juiste presentatiemiddelen.  
 
Vanuit het gecombineerde perspectief van de eerste twee aspecten zijn vooral de ge-
vallen waarbij een conflict tussen taalkundige en andere interpretatieve argumenten 
wordt opgelost interessant. In die gevallen geeft de rechter zich er rekenschap van dat 
op grond van het topisch potentieel meerdere interpretatieve standpunten zijn die door 
verschillende interpretatieve argumenten worden ondersteund. Door in te gaan op mo-
gelijke tegenargumenten komt de rechter tegemoet aan de verlangens van het auditori-
um. Ik zal hierna twee voorbeelden geven van zo’n afwegingsstrategie met taalkundige 
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argumenten. In het eerste geval wordt de duidelijke bedoeling van de wetgever opzij-
gezet met behulp van een taalkundige argumentatie. In het tweede geval wordt een 
taalkundige interpretatie opzijgezet ten gunste van een redelijke wetsuitleg.  

3.1 Eerste voorbeeld: taalkundige argumentatie wordt gebruikt om 
de duidelijke bedoeling van de wetgever opzij te zetten 

Het gaat in deze zaak (Hoge Raad 20 november 2001, Nederlandse Jurisprudentie 
2003/632) - kort samengevat - om een verdachte aan wie wordt verweten dat hij een 
persoon, te weten een kind van ongeveer één jaar oud, vanuit Brazilië naar Nederland 
heeft gevoerd met het oogmerk om dat kind buiten de officiële adoptieprocedure onder 
de macht van een Nederlands echtpaar te brengen. Aan deze verdachte is tenlastege-
legd het misdrijf omschreven in art. 278 Sr dat luidt:  
 

Hij die iemand over de grenzen van het Rijk in Europa voert, met het oog-
merk om hem wederrechtelijk onder de macht van een ander te brengen of 
om hem in hulpeloze toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan men-
senroof, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of een 
geldboete van de vijfde categorie.  

 
De Hoge Raad moest in deze zaak oordelen over de vraag of het Hof terecht had aan-
genomen dat onder ‘over de grenzen van het Rijk in Europa voeren’ als bedoeld in dat 
artikel slechts kan worden begrepen het vanuit Nederland over de grens naar het bui-
tenland voeren en niet vanuit het buitenland naar Nederland. Het interessante van de 
argumentatie van de Hoge Raad is dat er een complexe argumentatie naar voren wordt 
gebracht waarin de taalkundige interpretatie een bijzondere rol speelt. Uiteindelijk 
kom de Hoge Raad tot het volgende standpunt: 
 

Onder ‘over de grenzen van het Rijk in Europa voeren’ als bedoeld in artikel 
278 Sr kan ook begrepen worden het vanuit het buitenland naar Nederland 
voeren. 

 
Ter onderbouwing van dit standpunt begint de Hoge Raad met een intentioneel argu-
ment, een argument waarbij een beroep wordt gedaan op de bedoeling van de wetge-
ver:  
 

De Memorie van Toelichting spreekt slechts van vanuit Nederland naar het 
buitenland. 

 
De strekking van de toelichting is duidelijk: zoals ook het Hof heeft aangenomen be-
doelde de wetgever met ‘over de grenzen van het Rijk in Europa voeren’ slechts het 
vanuit Nederland over de grens naar het buitenland voeren en niet vanuit het buiten-
land naar Nederland. Nadat aldus de bedoeling van de wetgever is vastgesteld, komt de 
Hoge Raad met het volgende verrassende taalkundige argument: 
 

Een taalkundige interpretatie van ‘over de grenzen van het Rijk in Europa 
voeren’ sluit vanuit het buitenland naar Nederland voeren niet uit. 

 

202 
 
 



Afwegingsstrategieën met taalkundige argumenten in rechterlijke beslissingen 
 
 

Nadat op deze wijze de taalkundige argumentatie strategisch wordt gebruikt om een 
opening te creëren, wordt door de Hoge Raad een tweede opening gecreëerd door de 
Memorie van Toelichting zo te interpreteren dat het de wetgever slechts om een voor-
beeld te doen was, een niet-limitatieve opsomming dus:  
 

In de Memorie van Toelichting gaat het slechts om een voorbeeld. 
 
En deze tweede opening wordt vervolgens gebruikt om met behulp van een analogie-
argumentatie het voorliggende geval onder het bereik van de regel te brengen: 
  

Duurzame vrijheidsberoving kan ook gelden ook voor vanuit het buitenland 
naar Nederland voeren. 
en 
Gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden. 

 
In het vervolg op deze overwegingen beargumenteert de Hoge Raad dat de omstandig-
heden en opvattingen zich sinds de Memorie van Toelichting hebben gewijzigd om 
vervolgens terug te komen op de grammaticale interpretatie in combinatie met een 
beroep op het stilzitten van de wetgever. Ook dit beroep op het stilzitten van de wetge-
ver is retorisch interessant: de Hoge Raad beweert dat uit het stilzitten van de wetgever 
mogen ook geen conclusies worden getrokken met betrekking tot de uitleg van het 
artikel, maar hij verbindt daar tegelijkertijd zelf conclusies aan: 
 

De omstandigheden en opvattingen hebben zich sinds de Memorie van Toe-
lichting gewijzigd. 
en 
Gezien die wijzigingen bevestigt het stilzitten van de wetgever de interpreta-
tie dat ook ‘over de grenzen van het Rijk in Europa voeren’ als bedoeld in ar-
tikel 278 Sr ook begrepen kan worden het vanuit het buitenland naar Neder-
land voeren. 

 
In de benadering van MacCormick en Summers (1991) zou deze vorm van complexe 
interpretatieve argumentatie als een conflict-settling form of argumentation worden 
gereconstrueerd: verschillende argumenten worden tegen elkaar afgewogen en er 
wordt een keuze gemaakt. De vraag is of deze vorm van conflict settling overtuigend 
is, en vooral of het taalkundige argument hier goed wordt gebruikt. Zoals terecht door 
de annotatoren De Lange en Mevis is opgemerkt, wordt de taalkundige argumentatie 
hier gebruikt als strategische opstap om afstand te nemen van de duidelijke woorden 
van de wetgever. Volgens hen is de taalkundige interpretatie retorisch sterk omdat 
gemakkelijk kan worden verdedigd dat juist in het materiële strafrecht waar het gaat 
om de reikwijdte van strafrechtelijke aansprakelijkheid aan de grammaticale interpre-
tatiemethode een belangrijke betekenis toekomt. Die betekenis dankt deze interpreta-
tiemethode aan zijn achtergrond die gevormd wordt door de band met het strafrechte-
lijk legaliteitsbeginsel en respect van de rechter voor de wet. Het is precies tegen deze 
achtergrond opmerkelijk dat die grammaticale interpretatie juist wordt gebruikt om 
afstand te nemen van het woord van de wetgever. Anders geformuleerd: hier wordt 
een formeel argument op een verkeerde manier gebruikt zodat met behulp van syste-
matische argumentatie (analogische toepassing) en substantiële argumentatie (een be-
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roep op de maatschappelijke ontwikkelingen) een oplossing wordt gevonden die tege-
moet komt aan de opvatting van de rechter over wenselijk recht.  

3.2 Tweede voorbeeld: een taalkundige interpretatie wordt opzij 
gezet ten gunste van een redelijke wetsuitleg 

In dit voorbeeld doet Rechtbank ’s-Gravenhage (LJN (Landelijk Jurisprudentie Num-
mer: AA9204, 02-10-2000) uitspraak over een interpretatie van artikel 19 van de 
Vreemdelingenwet (Vw). De vraag is of dit artikel toelaat om in de situatie waarin de 
identiteit en de verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling bekend zijn, ophouding 
voor verhoor op grond van dit artikel gerechtvaardigd kan zijn: 
 

2.2 Op grond van het bepaalde in artikel 19, eerste lid, Vw mag een vreemde-
ling onder omstandigheden als daar vermeld, worden staande gehouden ter 
vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie. In-
dien de identiteit van de staande gehouden persoon niet aanstonds kan wor-
den vastgesteld dan wel niet aanstonds blijkt dat het hem is toegestaan in Ne-
derland te verblijven, mag hij ingevolge het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 19 Vw worden overgebracht naar een plaats bestemd voor verhoor, 
alwaar hij niet langer dan zes uur mag worden opgehouden.  
[…] 

 
In de volgende overweging oordeelt de rechtbank dat een letterlijke lezing van artikel 
19 Vreemdelingenwet opzij gezet moet worden ten gunste van een redelijke wetsuit-
leg: 
 

2.5 In de uitspraak van deze rechtbank en nevenzittingsplaats van 7 december 
1998 (geregistreerd onder nummer AWB 98/4969 VRWET D) is - voor zo-
ver hier van belang - geoordeeld dat, en de rechtbank verenigt zich met dat 
oordeel, hoewel bij letterlijke lezing artikel 19 Vw daartoe niet de mogelijk-
heid biedt, een redelijke toepassing van dit artikel met zich brengt dat ook in 
de situatie dat de identiteit en verblijfsrechtelijke positie van de vreemdeling 
bekend zijn, ophouding voor verhoor op grond van dat artikel gerechtvaar-
digd kan zijn teneinde de met het oog op een inbewaringstelling noodzakelij-
ke voorbereidingen te treffen.  

 
In deze overweging wordt een taalkundig argument afgewogen tegen een teleologisch 
argument. Het wetsartikel wordt geïnterpreteerd tegen de achtergrond van de doelen 
die toegeschreven worden aan de wettelijke bepaling(en): de voor de inbewaringstel-
ling te treffen noodzakelijke voorbereidingen moeten kunnen worden getroffen. Net 
als het vorige voorbeeld kan deze afweging tussen het taalkundige en het teleologische 
argument geanalyseerd worden als een strategische manoeuvre. De rechter laat zien 
dat hij er zich van bewust is dat het taalkundige argument bij interpretatie van be-
voegdheidbepalingen in het Vreemdelingenrecht een sterk argument is. Een ‘redelijke 
toepassing’ van artikel 19 Vreemdelingenwet moet ondersteund worden met nadere 
interpretatieve argumentatie. In dit geval is dat een teleologische onderbouwing. 
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4 Besluit 
In deze bijdrage heb ik laten zien hoe afwegingen tussen taalkundige argumenten en 
andere interpretatieve argumenten kunnen worden geanalyseerd als vormen van strate-
gisch manoeuvreren. Die afwegingsstrategieën zijn het resultaat van een opportune 
selectie uit het topisch potentieel dat in een bepaalde discussiefase beschikbaar is ge-
combineerd met een geschikte afstemming op de verlangens van het auditorium. De 
rechter geeft er zich rekenschap van dat er op grond van het topisch potentieel meerde-
re interpretatieve standpunten zijn die door verschillende interpretatieve argumenten 
kunnen worden ondersteund. Door in te gaan op mogelijke tegenargumenten komt de 
rechter tegemoet aan de verlangens van het auditorium. Bij een productgerichte en 
monologische analyse van de argumentatie zouden deze tegenargumenten in de recon-
structie overbodig zijn. In een geïntegreerde dialectisch-retorische analyse moeten ze 
juist in de reconstructie worden geïncorporeerd. 

Noten 
1. Taalkundige argumenten vormen een regelmatigheid in interpretatieve discussies, de 
argumenten kunnen verwacht worden in een discussie over een interpretatieprobleem en 
deelnemers geven er onder bepaalde voorwaarden de voorkeur aan om juist deze argumen-
ten te gebruiken. Vergelijk Van Eemeren en Grootendorst (1982, pp. 152-154) voor de 
conventionaliteit van argumentatieschema’s. 
2. Bij het beoordelen van argumentatieschema’s kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen het logische en het pragmatische niveau. Bij de beoordeling op het logische niveau 
beoordeelt men de geldigheid van de afleiding in de redenering die in de argumentatie tot 
uitdrukking wordt gebracht (Van Eemeren & Grootendorst (2000, p. 194). De beoordeling 
op het logische niveau blijft hier buiten beschouwing. 
3. Atiyah en Summers (1987, p. 2): ‘We do not say that there is never any case for inquir-
ing into such reasons, but only that a formal reason usually operates as a sort of barrier 
which insulates the decision-making process from the reasons of substance not incorporated 
in the rule either explicitly or implicitly’.  
4. 1) Taalkundige argumenten waarin de omgangstalige betekenis wordt gebruikt, 2) 
taalkundige argumenten waarin de technische betekenis wordt gebruikt, 3) context-
harmoniserende agumenten, 4) argumentatie op basis van precendenten,  
5) analogie-argumentatie, 6) logisch conceptuele argumentatie, 7) argumentatie op basis 
van rechtsbeginselen, 8) wetshistorische argumenten, 9) teleologische argumenten, waarbij 
men zich beroept op het (uiteindelijke) doel van de wet, 10) substantiële argumenten en  
11) intentionele argumenten, waarbij men zich beroept op de bedoelingen van de wetgever 
(transcategoriaal). 
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