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Jan Vranken en de Draak

A.-J. Kwak*

In het preadvies ‘Springen met lemen voeten’ dat op 12 december 2003 in

een grote kring van belangstellenden is besproken, vergelijkt Jan Vranken

de traditionele praktijk van rechtsvinding in het civiele recht (in navolging

van Oliver Wendell Holmes) met een draak die de weg verspert naar een

meer wetenschappelijke omgang met het recht. Vranken wil de strijd aan

binden met deze draak door van een afstand kritisch naar de civiele rechts-

praktijk te kijken en constateert vervolgens dat juristen gedwongen worden

om, met een andere metafoor, te ‘springen met lemen voeten’. Aldus gehan-

dicapt kan niet worden verwacht dat de draak gemakkelijk bestreden zal

worden. De discussie in Rotterdam leverde interessante aanvullingen en

kanttekeningen op.

Vranken onderscheid zes kenmerken van civiele rechtsvinding die de jurist

lijken te belemmeren wetenschappelijker te werk te gaan. Zo is daar de nei-

ging om casuïstisch te denken en het tweede kenmerk is een, daaraan gere-

lateerde, hardnekkige gerichtheid op het verleden. Juristen redeneren ‘ex

post’ vanuit de vraag: wat is er in dit specifieke geval afgesproken en wat is

er precies gebeurd? Vervolgens wordt de beslissing genomen aan de hand

van in het verleden vastgelegde regels en precedenten. Als deze regels en

precedenten niet direct voor zich spreken, grijpen juristen naar de wetsge-

schiedenis of de dogmatiek waarin een en ander is uitgewerkt, becommen-

tarieerd en gesystematiseerd.

Het gaat dus steeds om ‘applying the past to solve problems of present and

future’. In dit kader verwijst Vranken ook naar Anthony Kronman die in The

Lost Lawyer (1993) betoogt dat dit leidt tot een betrekkelijk conservatief ethos.

Verandering dient langzaam en geleidelijk plaats te vinden want dan breekt

het lijntje niet. Er wordt voortdurend gezocht naar een ankerpunt in de auto-

riteit van het recht zoals zich dat in het verleden heeft gemanifesteerd.

* Wetenschappelijk docent inleiding/rechtstheorie aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de

Erasmus Universiteit Rotterdam.
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In het continentale systeem levert de nadruk op regels een betrekkelijk

ambtelijk geschreven en abstract vonnis op terwijl, omdat het ook een

gesproken vonnis betreft, een nadruk op precedenten in de common law-

landen al als veel toegankelijker en concreter wordt ervaren. Beide benade-

ringen bieden bovendien wel degelijk mogelijkheden om het verleden een

bepaalde ‘elasticiteit’ te geven zodat het flexibel kan worden toegepast. Hoe

elastisch het ook is, het zal toch altijd grenzen stellen aan hoe conflicten

beslecht kunnen worden.

Vranken stelt in zijn preadvies dat de jurist vaak ‘het zekere voor het onze-

kere zal nemen’ en ‘aan de veilige kant zal blijven’ (p. 23) door dit verleden

ten grondslag te leggen aan de beslissing. Bovendien, hoe consistenter en

systematischer de regels en precedenten geordend zijn, hoe meer rechtsge-

lijkheid en rechtszekerheid kan worden bereikt. Een gesystematiseerd ge-

heel van regels maakt namelijk veralgemening en herhaalbaarheid moge-

lijk, en dat lijkt een voorwaarde om een adequate rechtsbescherming van de

burger echt gestalte te geven.

We zouden nu mee kunnen gaan in het pleidooi van Barendrecht voor het

steeds formuleren van scherpe regels door de wetgever en de rechter die in

casus steeds openlijk op hun toepasbaarheid getoetst kunnen worden. Het

proces van rechtsvinding wordt daarmee voor de buitenstaander beter te

volgen en het recht kan zich beter vernieuwen en verbeteren, wat de effec-

tiviteit en efficiency van de rechtspraak ten goede zou komen. Vranken

gelooft echter dat het regelkarakter van het civiele recht juist alleen gered

kan worden door het, als het nodig is, toepassen van vage en open normen.

Het civiele recht kan alleen zo een fundamentele openheid houden voor

onvoorziene gevallen en situaties.

Coreferent Jan Smits opperde dat een onderscheid tussen formal reasoning

en substantive reasoning een verhelderende rol kan spelen. Zuiver juridi-

sche overwegingen gelden dan als formeel en deze zullen aangevuld kun-

nen worden met substantiële of ‘inhoudelijke’ argumenten die moreel,

pragmatisch of strategisch van aard zijn. Het openlijk noemen van derge-

lijke argumenten kan een publieke en wetenschappelijke discussie op gang

brengen. Als we dit onderscheid niet maken dan wordt de discussie onmo-

gelijk gemaakt, omdat de schijn wordt gewekt dat iedere redenering zuiver

formeel juridisch van aard en dus alleen voor een intern technisch-juridisch

debat vatbaar is.

Het voordeel van formele argumentatie is daarentegen dat in theorie

rechtsvinding en rechtswetenschap niet een normatieve praktijk hoeft te

zijn. De jurist kan zo het moeras van (waarschijnlijk onbeslisbare) morele en

politieke discussies vermijden. In het recht kan het onderscheid tussen feit

en norm de vorm krijgen van een onderscheid tussen, aan de ene kant, een
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systematisch geheel van rechtsregels dat als ‘gegeven’ of ‘gesteld’ positief

recht kan worden ‘gevonden’ middels rechtsvinding en, aan de andere kant,

een evaluatieve en normatieve benadering waarbij een jurist prescriptief te

werk gaat.

Dit onderscheid gaat echter in de praktijk teniet als je er vanuit gaat dat er

geen (formele) regels voor de uitleg van rechtsregels kunnen worden gege-

ven. Dit betekent dat de rechter altijd ‘redelijk’ moet uitleggen en dat dit dus

altijd een normatieve uitleg is. Daarmee is het hele recht een normatieve

praktijk en hoe moet een dergelijke praktijk nu zijn wetenschappelijkheid

bewijzen?

Vranken gaat er echter van uit dat de civilist in principe niet prescriptief hoeft

te werken. In een gemakkelijke casus zijn zowel de omstandigheden van het

geval, de betrokken belangen als de geldende regels ‘feiten’. Door binnen het

systeem van het positieve recht te blijven, vermijdt de jurist het normatieve

en blijft hij binnen het domein van het ‘feitelijke’of het ‘gegevene’. Dat er in de

praktijk in veel gevallen wel degelijk prescriptieve uitgangspunten aan

beslissingen ten grondslag liggen valt echter niet te ontkennen. Vooral in

moeilijke gevallen zullen bepaalde waarden en belangen van buiten het recht

de ‘substantie’ zijn van een uitspraak. Helaas, aldus Vranken, worden derge-

lijke argumenten vrijwel altijd vermomd als ‘interpretatie’ (p. 31) zodat toch

wordt gesuggereerd dat de jurist binnen het systeem is gebleven.

Coreferent Eveline Feteris bespeurde bij Vranken inderdaad een verlangen

naar een opener ‘teleologisch’ en ‘evaluatief argumenteren’ door civiele

juristen. De lemen voeten, het als gezaghebbend geldende verleden en

systeem van het recht, lijken een dergelijke openheid structureel te bemoei-

lijken. Behalve de angst dat het verleden en het systeem hun gezag verlie-

zen, kan Feteris geen verklaring verzinnen voor de vraag waarom dit verle-

den zo heilig is in het burgerlijk recht, en waarom teleologisch en evaluatief

argumenteren zozeer taboe blijft.

Maar zo heilig is het verleden ook niet altijd. Soms weten bijvoorbeeld advo-

caten zich te onttrekken aan de bindende kracht van het verleden, zodat ze

een grotere ‘sprong’ naar rechtvaardigheid kunnen maken. De heersende

leer en vaste jurisprudentie wordt uitgedaagd, en als dat succes heeft wor-

den rechters uit hun ‘dogmatische sluimer’ gewekt. Advocaten kunnen

vooral succes hebben als ‘de rechtsovertuiging aan het kantelen is en er

nieuwe argumenten in het bestaande systeem beginnen binnen te dringen’

(p. 25).

De Hoge Raad is de afgelopen decennia ook flexibeler en opener geworden

in het heroverwegen en zelfs terugnemen van eerdere beslissingen. Je zou

kunnen spreken van een ‘pragmatische wending’ als we ‘pragmatisme’

beschouwen als een houding waarin het systeem van regels niet als doel op
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zich wordt beschouwd maar als middel om bepaalde rechtvaardige of

anderszins gewenste resultaten te bereiken. De verschuiving van nadruk op

toepassing van het systeem naar een nadruk op belangenafweging past

ook in dit kader. De Hoge Raad toetst tegenwoordig gemakkelijker aan

nieuwe ontwikkelingen, aan mensenrechten en aan gebleken behoeften.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie meer voor de toekomst.

Coreferent Jaap Hage wees inderdaad op een trend van systeemdenken

naar functioneel denken. Voor wat betreft de rechtswetenschap zijn hier wel

een viertal fundamentele vraagtekens bij te zetten die zelden expliciet aan

de orde komen. In de eerste plaats is er de vraag of de rechtswetenschap een

louter beschrijvende functie, of toch ook een kritische en evaluatieve functie

moet worden toegedicht? Moet de rechtswetenschap ook zoveel mogelijk in

het domein van ‘het feitelijke’ blijven?

De volgende vraag die zich opdringt is of er in de wetenschap daadwerkelijk

bewust en consequent gewerkt wordt vanuit een strikt onderscheid tussen

feit en norm. Vervolgens is de vraag of dit eigenlijk wel mogelijk is. Het is

heel goed denkbaar dat het recht zich alleen laat begrijpen en verklaren

vanuit een inherente normatieve theorie over hoe de samenleving zou moe-

ten zijn. Hier aan verwant is dan de vraag of de functionele opvatting over

het recht een feitelijke beschrijving geeft van de huidige rechtspraktijk, of

juist zelf een normatief project is?

Volgens Hage is de rechtswetenschap een mengvorm van een beschrijvende

en een normatieve wetenschap, maar omdat er altijd vanuit het rechtsvin-

dingsmodel wordt gedacht is daar nauwelijks aandacht voor. Het doel en

object van de rechtswetenschap zou echter veel scherper moeten worden

gesteld, omdat anders niet kan worden beoordeeld of de wetenschapper

eigenlijk wel succesvol is. Als de wetenschap niet stelt wat ze precies wil

weten dan kan ook niet beoordeeld worden of ze het daadwerkelijk te weten

is gekomen. Dat geldt ook voor het preadvies. Vranken zou de vooronderstel-

de wenselijke taak van de rechtswetenschapper moeten aangegeven.

Het niet vermelden van de echte achterliggende overwegingen en keuzen is

voor Vranken een derde algemeen kenmerk van argumenteren in het bur-

gerlijk recht. Coreferent Henket vroeg zich af waarom Vranken een onder-

scheid maakt tussen ‘echte’ en ‘onechte’ argumenten. Is het niet veeleer van

belang te vragen of er goede argumenten worden gegeven in het vonnis van

de rechter? Vooruitlopend op de discussie gaf hij drie criteria voor een goede

argumentatie: 1) er moet worden ingegaan op de tegenargumenten; 2) de

argumenten moeten subjectief (voor de betrokken partijen) aanvaardbaar

zijn; 3) de argumenten moeten objectief aanvaardbaar zijn, oftewel feitelijk

juist zijn.
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De wetenschap kan juist dan een kritische functie vervullen als het niet

alleen probeert te beschrijven en te verklaren, maar probeert op een ideolo-

gisch niveau de vaak verhulde belangenafweging waarop uitspraken geba-

seerd zijn te ontdekken. In dit kader verwees Henket naar Vrankens analyse

van ‘de weerspannige ruin’ (p. 36-43) en vroeg zich af of hier überhaupt wel

sprake is van een belangentegenstelling, laat staan van een belangenafwe-

ging.

Vranken stelde dat hij inderdaad in de analyse van het arrest de initiële

keuze boven tafel wil halen om te laten zien dat een andere eerste keuze tot

een tegenovergesteld oordeel had kunnen leiden. Met zo’n eerste keuze

(‘presumptio’) reduceert de rechter de complexiteit en dat is noodzakelijk,

omdat anders oneindig veel factoren in de afweging mee moeten worden

genomen.

Het is dus misschien raadzaam om eerst vast te stellen wat ‘feitelijk’ for-

meel-juridisch rechtens is om vervolgens, indien nodig, op een pragmati-

sche wijze de belangen te evalueren en af te wegen. Zo kunnen de grenzen

van het systeem in beweging worden gehouden door een combinatie van

formeel-juridisch denken en belangenafwegingen.

Een normatieve benadering houdt de grenzen van het recht echter ook in

beweging. De Hoge Raad kan dan op grond van juridisch-normatieve over-

wegingen ‘omgaan’ als dat nodig wordt geacht. In een positivistische en for-

malistische benadering zal de Hoge Raad meer geneigd zijn de normatieve

dimensie van de beslissing te verhullen als interpretatie waarbij de ‘echte’

achterliggende normatieve overwegingen en keuzen van de uitspraak

onzichtbaar blijven.

Aan de andere kant, een expliciete evaluatieve belangenafweging vereist

een ‘evaluatieve schaal’ of een normatief kader en waar haalt de rechter (of

de rechtswetenschapper) dit kader vandaan? Vranken stelt aan de ene kant

dat je naar het juridische kader toe moet redeneren, maar dat je wel echt

overtuigd moet zijn van de juistheid van de beslissing die je hierop baseert.

Zoniet, dan moet er expliciet een evaluatieve belangenafweging plaatsvin-

den waarbij complicerende factor is dat er in de belangenafweging niet

gekozen kan worden voor een 50/50-oplossing. Het recht moet een oplos-

sing (‘remedy’) bieden die tot norm kan worden voor toekomstige gevallen.

Beide partijen kunnen dus niet evenveel gelijk hebben. Het dilemma is nu

echter: wat weegt het zwaarst, het systeem of de overtuiging?

Het vierde algemene kenmerk is het gebrek aan feitelijk grondslag van

gehanteerde argumenten. In veel gevallen doen de feitelijke gevolgen van

beslissingen er wel degelijk toe. Het floodgate-argument, bijvoorbeeld,

wordt zelden genoemd, terwijl het wel vaak zal meespelen. Hoewel in het
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Securicor-arrest de Engelse rechter het wel degelijk aandurfde om een zaak

op de gevolgen van het vonnis te beslissen (in tegenstelling tot onze Hoge

Raad in Fokker/Zentveld), zal het probleem vaak zijn dat het juristen niet

lukt om handen en voeten te geven aan de feitelijke grondslag van een

beslissing. Er zijn bijvoorbeeld geen betrouwbare cijfers of andere gegevens

voorhanden, of er zijn allerlei methodologische en sociaal-wetenschappe-

lijke complicaties (statistieken!) die de jurist niet goed kan beoordelen.

Het vereist een flinke hoeveelheid (technische) kennis om op een verant-

woorde wijze interdisciplinair te werken. De deliberatie over de maatschap-

pelijke gevolgen van een uitspraak zal het niveau van speculatie vaak maar

nauwelijks ontstijgen en dit soort argumenten maken de rechter dus uiterst

kwetsbaar. Bovendien heeft iedere discipline zijn eigen (normatieve) oog-

kleppen. Zo heeft de economie, bijvoorbeeld, weinig oog voor andere

waarden dan welvaartsmaximalisatie; waarden waar het recht wel mee

moet rekenen.

De mogelijkheden van de sociale wetenschap om op wetenschappelijke

gronden een beslissing te funderen worden bovendien nogal eens over-

schat. Sociaal-wetenschappelijke kennis gaat vaak ook over het verleden

terwijl er juist een voorspelling wordt gevraagd van de gevolgen van een

juridische beslissing in de toekomst. Hoe voorspel je bijvoorbeeld de gevol-

gen van een bepaalde rechterlijke uitspraak voor de multiculturele samen-

leving? Voor goede voorspellingen is de moderne maatschappij te ingewik-

keld en weerbarstig en het lijkt dus verstandig om betrekkelijk conservatief

te opereren. Het systeem moet zoveel mogelijk intact worden gehouden en

de jurist zou moeten worden opgeroepen tot piecemeal engineering.

Bovendien moet altijd het onderscheid goed voor ogen worden gehouden

tussen common sense in de maatschappij, waar de beslissing bij zou moeten

aansluiten, en de sociaal-wetenschappelijke analyse van een probleem. Een

sociaal-wetenschappelijke analyse kan minstens zo vervreemdend, reducti-

onistisch en onaanvaardbaar zijn voor de betrokkenen als een formeel-juri-

disch oordeel. Het lijkt ook niet aan te bevelen om het rechterlijk oordeel te

funderen op opinieonderzoek. De trouwheid van de juristen aan de rechts-

bronnen kan zich juist bewijzen als een belangrijke verworvenheid, omdat

de transformatie van de feiten en meningen naar recht een kritische evalu-

atie mogelijk maakt die anders verloren zou gaan.

Het vijfde kenmerk is de moeizame omgang van juristen met emoties en

gevoelens, en de daaraan verwante afstandelijkheid van de juridische pro-

fessional. Er vindt in het recht een reductie van betekenis plaats waarbij

veel van wat betrokkenen als belangrijk kunnen ervaren uit het zicht ver-

dwijnt. Ook de emoties tellen niet echt mee en het resultaat is soms een
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ervaring van vervreemding bij partijen en andere betrokkenen. Het begrip

‘magistratelijk’ duidt al op een afstandelijke houding ten opzichte van alles

dat te maken heeft met de ‘stem van de maatschappij’ (p. 65) en in dit kader

wordt zelfs regelmatig gesproken over een ‘kloof’ tussen recht en samenle-

ving.

Er wordt steeds vaker geroepen om een grotere plaats voor het persoonlijke

in het recht en Vranken ziet in dit kader twee dijkdoorbraken die dit meer

mogelijk maken. In de mediation is het mogelijk om dichterbij de bele-

vingswereld van de strijdende partijen te blijven. Sterker nog, deze bele-

vingswereld kan hier centraal worden gesteld in de hoop een oplossing te

bereiken waar beiden iets mee kunnen. Als je redeneert dat het huidige bur-

gerlijke recht teveel een tunnelvisie biedt waarin de werkelijkheid teveel

geweld wordt aangedaan dan zou je zelfs uiteindelijk uit kunnen komen op

een ‘abolitionistische’ visie op het burgerlijk recht. (p. 76)

De tweede dijkbreuk is het verlangen van slachtoffers van grote rampen dat

de overheid begrip en medeleven toont, zich hun lot aantrekt, excuses

maakt, beterschap belooft en ook financieel over de brug komt, zelfs als zij

strikt civielrechtelijk niet aansprakelijk is. Een andere categorie betreft de

gevallen van naasten die schadevergoeding claimen wanneer een van hun

dierbaren door fouten van anderen overlijden of ernstig gewond raken. Die

wens leeft; er lijken echter duidelijk grenzen te zijn aan de mate waarin het

civiele recht haar kan faciliteren.

Het denken in het burgerlijk recht lijkt namelijk gevangen in het schema

wetgeving – rechtspraak zodat nauwelijks tegemoet kan worden gekomen

aan de behoefte aan flexibiliteit en veranderlijkheid. (p. 79) Het zesde ken-

merk is dan ook een exclusiviteitsdenken. Wetgeving en rechtspraak zijn als

enige rechtsvormers op elkaar aangewezen. ‘Wat de wetgever niet doet of

niet gedaan heeft, wordt door rechters aan of ingevuld. De literatuur ver-

schaft deze zekerheid niet, ook niet als er sprake is van een heersende leer.’

(p. 82)

Het probleem is echter dat de wetgeving en rechtspraak er samen niet in

slagen de behoefte aan voldoende en duidelijke regels in het recht te dek-

ken. Er is wel winst te boeken: verbetering van de wetgeving en wetge-

vingsproces (‘onderhandelend wetgeven’). Of een opener, breder, gevolgge-

voeliger, en minder technisch-juridische manier van argumenteren van de

Hoge Raad. Vranken meent echter dat dit niet voldoende zal zijn en bepleit

meer ruimte voor private initiatieven en zelfs private regelgeving. De recht-

spraak kan dan op een zeker ogenblik dergelijke regelgeving overnemen en

van een legitimatie voorzien. (p. 94)
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Dit zou een voortzetting zijn van de ‘contractualiseringstendens’ in onze

moderne politieke cultuur. De wetgever kan niet meer de klassieke, hiërar-

chische centrale rol van vroeger vervullen, maar lijkt steeds meer slechts

één van de partijen in een ingewikkeld netwerk van interacties en betrek-

kingen. Er wordt steeds meer overgelaten aan de betrokkenen en belang-

hebbenden in de maatschappij zelf. Zo kan een steeds veranderlijke maat-

schappij beter en effectiever worden gereguleerd dan vanuit een statisch en

formalistisch toegepast burgerlijk recht.

De keerzijde van de medaille is dat een te grote soepelheid en flexibiliteit kan

leiden tot een verlies van overzicht en centrale sturing. Het gevaar is dat uit-

eindelijk niet meer duidelijk is wie precies waartoe bevoegd is, en of wel vol-

doende gewaarborgd is dat alle betrokkenen en belanghebbenden aan bod

komen. Bovendien moet er altijd toegang zijn tot een overheidsrechter; dat

ligt wettelijk en verdragsrechtelijk vast. Dat betekent echter ook dat private

regelgeving altijd getoetst zal worden (en moeten worden) aan bepaalde

juridische maatstaven door een overheidsrechter. Als dan het zwaartepunt

weer bij de rechter ligt, zijn we terug in het wetgeving-rechtspraak-schema

van waaruit Vranken begon. Zo blijft het, na een boeiend gevecht met de

draak, dus springen met lemen voeten in het burgerlijk recht.
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