
Open Universiteit 
www.ou.nl 

MASTER'S THESIS

Ontologie Referentie Model Juridische Redenatie Toelichting van een 2e orde
argumentatiestap

Smit, M.J.

Award date:
2022

Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain.
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

pure-support@ou.nl

providing details and we will investigate your claim.

Downloaded from https://research.ou.nl/ on date: 23. May. 2023

https://research.ou.nl/en/studentTheses/b74753a9-7c99-4492-b88b-e5536ea6f3ee


Ontologie Referentie Model  
Juridische Redenatie Toelichting 
van een 2e orde argumentatiestap 

Opleiding: 

Program: 

Cursus: 

Student: 

Datum:  

Open Universiteit, faculteit Bètawetenschappen 

Masteropleiding Business Process Management & IT 

Open University of the Netherlands, faculty of Science 

Master of Science Business Process Management & IT 

IM9806 Afstudeeropdracht Business Process Management and IT 

M.J. Smit (Marjo)

1 december 2022 

Afstudeerbegeleider: dr. L.W. Rutledge 

Meelezer: Dr. Ir. E.E. Roubtsova  

Versie nummer: 21 

Status:  eindversie ter beoordeling 



2 
 

Abstract 

Eén van de kenmerken van een juridisch argument is het kunnen redeneren over de betekenis van 

feiten, normen en tijdstippen. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van een experimenteel 

ontologie referentiemodel ‘Juridische Redenatie Toelichting (ORM_JRT)’ waarmee het juridische 
argument ‘potestatieve voorwaarde’ toegelicht kan worden. 

Potestatief betekent in lekentaal dat een voorwaarde van een contract tussen partijen, pas na het 

beëindigen van een basiscontract van kracht wordt. Juristen noemen dit een tweede orde argument. 

Doel van dit onderzoek is om te beoordelen hoe een referentie ontologie model toegepast kan worden 

om een toelichting te genereren op basis van handelingszinnen en rechtsnormzinnen uit een 2e orde 

argumentatie. De formele geldigheid van ORM_JRT volgt hierbij twee domeinontologieën, namelijk 

‘Juridische Relatie’ en ‘Potestatieve voorwaarde’. De ORM_JRT-modellering is opgesteld volgens de 

methode OntoUML. De onderzoeksfasen beschrijven het vaststellen van de ontologie en toetsing met 

behulp van een praktijkcasus ‘verkoop huurhuis’. Aanbevolen wordt om het onderzoek naar ontologie 

referentiemodellen uit te breiden met onderwerpen uit de vakgebieden informatie en businessanalyse. 

 

 

Sleutelbegrippen 

Conceptuele modellering, juridische redenatie, rechtsnormzinnen, OntoUML, potestatieve 

voorwaarden. 
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H1 Introductie  

Achtergrond 
Redeneren is in dit onderzoek gedefinieerd als een informatieverwerkingsproces waarin een mening 

wordt gevormd op basis van een logische afleiding van juridische argumenten en toelichtingen. Het 

huidige internet levert veel verspreide informatie over juridische onderwerpen waardoor een lezer snel 

het overzicht kwijtraakt om een toelichting bij een juridische redenatie te vinden. Semantic Web 

technologie biedt de mogelijkheid om de gedachtegang van een juridisch argument geautomatiseerd te 

onderbouwen door één of meerder toelichtingen uit verschillende bronnen te tonen.  

De motivatie om een experimenteel Ontologie Referentie Model Juridische Redenatie Toelichting 

(ORM_JRT) vast te stellen is dat het juridische besluitvorming inzichtelijk maakt en mogelijk aansluit bij 

de behoefte vanuit de rechtspraak om een verbindende rol in de samenleving te spelen bij zowel 
maatschappelijke discussies als bij conflicten tussen partijen (de Rechtspraak, 2020). 

Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van een experimenteel Ontologie Referentie Model dat 

gebruikt wordt om een juridische redenatie met potestatieve voorwaarden toe te lichten. Een 

potestatieve voorwaarde is een juridische constructie waarin naast direct toepasbare voorwaarden ook 

uitgestelde voorwaarde in een contract zijn opgenomen. Een voorbeeld zijn afspraken over het recht 

van eerste koop na het beëindigen van een huurcontract. De direct toepasbare voorwaarde is het 

mogen wonen in een huis tegen een huurprijs. De potestatieve voorwaarde is bijvoorbeeld het eerste 

kooprecht. Dit kooprecht gaat in nadat de verhuurder en de huurder het huurcontract hebben 

beëindigd. Zowel de direct toepasbare als de potestatieve voorwaarden zijn beschreven in het contract 

tussen beide partijen.  

Gebiedsverkenning 
Ruijgvoorn (2009) en Stolz (2016) stellen als rechtsgeleerden dat feiten, gebeurtenissen en de 

samenhang in juridische argumenten moeilijk te relateren zijn aan potestatieve voorwaarden. De reden 

is dat een potestatieve voorwaarde twee condities kent. Men schrijft bijvoorbeeld ‘alleen als tenminste 

voorwaarde x is uitgevoerd, dan heeft de andere partij recht om …… ‘. Bij het toetsen van de eerste 

voorwaarde richt een rechter zich op het vaststellen van het contract zonder potestatieve voorwaarden, 

we noemen dit een eerste orde argument. Daarna beoordeelt de rechter hoe de tweede conditionele 

relatie geïnterpreteerd is, dit geldt als het tweede orde argument. In een rechtszaak wordt beoordeeld 

of feiten uit het eerste én tweede argument overeenkomen met rechtsregels uit het wetboek.  

Het begrijpen van de potestatieve voorwaarde voor burgers, vraagt inzicht in de manier van 

argumenteren van een rechter. Het gaat hier met name om het interpreteren en kwalificeren van de 

geldigheid van de rechtsregel binnen een argument en daarnaast het beoordelen van de juridische 

relatie en de vertaling van handeling naar rechtsfeit. Allen (1993, 1995), Kloosterhuis (2002) en 

Ruijgvoorn (2009) beschrijven vanuit deze perspectieven handelings- en rechtsnormzinnen waarmee 

burgers een rechterlijke redenatie wellicht beter zouden kunnen volgen. Dit onderzoek stelt als 

experiment een ontologie referentiemodel model op waarin de kennis van Allen, Kloosterhuis en 

Ruijgvoorn als logisch model worden gepresenteerd. Het voorliggende onderzoek experiment richt zich 

op de logische structuur van een redenatie met een 2e orde argument, zoals potestatieve voorwaarde, 

en de onderliggende handeling én rechtsnormzinnen.  

Juridische kennis karakteriseren we als domeinkennis omdat er geen expliciete operationele kennis 

beschreven staat. Wel is juridische kennis herbruikbaar en kan kennis via beweringen en 

veronderstellingen expliciet vastgelegd worden. Daarnaast kan juridische kennis ontleed worden in 



6 
 

syntactische en semantische elementen. Op basis van deze kenmerken stelt dit onderzoek dat juridische 

kennis in een ontologie als informatiestructuur is weer te geven, waarbij de ontologie tussen mens en 

computer te delen is.  

Probleemtypering 
De potestatieve voorwaarde is, volgens het A-Hohfeld model, een tweede orde argument die toegepast 

wordt nadat er een juridisch argument over een rechtsfeit uitgesproken is. Binnen de logische structuur 

van tweede orde argumenten verwijzen conditionele rechtszinnen en toepasselijkheidsvoorwaarden 

naar een norm over de geldigheid van het eerste orde argument ofwel een geldende rechtsregel. 

Onduidelijkheid over de rechtsgevolgen van potestatieve voorwaarden ontstaan door de kwalificatie 

van eigenschappen op zaak, rechtsfeit en voorwaarde niveau. In dit onderzoek wordt gekeken welke 

elementen van invloed zijn op de betekenisvorming van feiten en argumenten binnen een juridische 

redenatie. Diverse onderzoekers zijn geraadpleegd om zowel de ‘Wat-vraag’ (classificatie en 

categorisatie) en de ‘Hoe vraag’ (vaststelling van gegevens, eigenschappen en relaties) te beantwoorden 

in het licht van betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van het op te stellen ORM_JRT model.  

Het ORM_JRT experiment beperkt zich tot de tweede orde juridische relatie. Deze beperking is 

weergegeven in het hierna afgebeelde figuur ‘A-Hohfeld en de afbakening van ORM_JRT’. De 

roodgekleurde tekst geeft in deze figuur aan welke juridische relatie typen en termen hierin betrokken 

zijn uit het A-Hohfeld schema.  

 
 

 
Figuur 1: A-Hohfeld en de afbakening van ORM_JRT  
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Onderzoeksvraag 

Het doel van dit onderzoek is het beoordelen in welke mate een ontologie referentie model de 

samenhang tussen handelingszinnen en rechtsnormzinnen bij rechtsgevolgbepalingen met potestatieve 

voorwaarden betrouwbaar en begrijpelijk kan weergeven. In het onderzoek is als experiment hiervoor een 

Ontologie Referentie Model Juridische Redenatie Toelichting (ORM_JRT) opgesteld op basis van 

wetenschappelijke juridische relatie en argumentatie modellen. Het ORM_JRT is getoetst via een 

praktijkcasus van een rechtszaak.  

 

Begrijpelijkheid 

De begrijpelijkheid van het conceptuele model ORM_JRT richt zich op de semantische betekenissen van 

algemeen geldende beschrijvingen van werkingsfeit en een juridische relatie.  

Sub vraag 1 luidt: In welke mate komen de rechtsnormzinnen uit ORM_JRT overeen met de axioma’s en 
handelingszin-toelichtingen uit de casus ‘verkoop huurhuis’ ?  
 
Betrouwbaarheid  

De betrouwbaarheid van objecten binnen een gegevensrelatie is sterk afhankelijk van de kwaliteit van 

de conceptuele modelleringstaal die in de beschrijving ervan wordt gebruikt. In een juridische redenatie 

kunnen de eigenschappen tijd en handeling de betrouwbaarheid bepalen van de betekenis van het 

object ‘contract’.  

Sub vraag 2: Op welke wijze kan de betekenis van het begrip ‘contract’ betrouwbaar weergegeven 

worden in het conceptuele model ORM_JRT? 

Onderzoeksafbakening 
Het ORM_JRT experiment onderzoekt en modelleert de toepassing van potestatieve voorwaarden via 

de 2e orde argumentatiestap behorend bij de juridische relatie ‘Conditional Power’ uit het raamwerk 

van A-Hohfeld. Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen is een gelaagd analysemodel 

opgesteld met de klassen ‘Axioma’s’, ‘Handelingszin’, ‘Rechtsnormzin’ en ‘Juridische relatie’. Tabel 1: 

‘Gelaagd analysemodel ORM_JRT’ geeft per klasse een omschrijving en een opsomming van de 

onderwerpen.  

 

Tabel 1: Gelaagd analysemodel ORM_JRT 

Onderzoekslaag onderwerpen 

WOORDSTRUCTUUR 

& BEDRIJFSREGELS 

De bovenste laag ‘axioma’s’ geeft de verschillende analysemethodes aan die 
toegepast zijn om de axioma’s, vast te stellen. Het onderzoek richt zich op de 
‘woordstructuur’, ‘conditionele bedrijfsregels’ en tijdsperiodes.  

woordstructuur en bedrijfsregels 

Het verslag van de rechtszaak en wetenschappelijke toelichting zijn 

geanalyseerd op:  

- deontische, axiologische bedrijfsregel en  

- voegwoorden binnen een zinsdeel. 

tijdsperiode 

Vastgesteld zijn de tijdstippen:  

- start contract; actief contract; beëindigd contract;  
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- activering potestatieve voorwaarden; deactivering potestatieve 

voorwaarden. 

HANDELINGSZIN 
 

De laag handelingszin beschrijft objecttypen en is onderverdeeld in activiteit, 
feit en gebeurtenis. OntoUML-Classificatie Is onderzocht op:  

- begripsdefinitie contract, potestatieve voorwaarde; 

- juridisch raamwerk operationele gegevens; 

- argumenten 2e orde argumentatiestap. 

RECHTSNORMZIN De laag rechtsnormzin geeft weer wat de betekenis van een feit is in relatie 
tot een norm van een rechtsregel. De rechtsnormzin kan meerdere 
ingrediënten hebben. Hohfeld (1919) noemt hier werkingsfeit, premissen en 
materiële feiten. Tevens is een rechtsnormzin bepalend op toekomstige 
rechtsuitoefening, voorwaarden en rechtsbetrekkingen. 

OntoUML-classificatie Is onderzocht op:  

- rechtsfeit; normsubject en normobject; 

- condities tussen zinsdelen;  

- juridisch werkingsfeit operationele gegevens. 

JURIDISCHE RELATIE  

 

De laag juridische relatie richt zich op Hohfeld’s (1916) juridische 
relatiesoorten. Deze laag onderscheidt de eerste en tweede orde juridische 
relatie.  

-  

TOETSING 

 

De OntoUML-classificatie van ORM_JRT is onderzocht op begrijpelijkheid en 

betrouwbaarheid van de toepasselijke rechtsregel ‘potestatieve voorwaarde’ 

Hiervoor is binnen de Casus ‘Verkoop huurhuis’ gekeken naar de toepassing 

van axioma’s, tijdsperiodes, rechtsnormzinnen en juridische relaties.  

 

Aansluiting bij bestaand onderzoek 
De Open Universiteit onderzoekt de toepassing van het Semantic Web (SW)- binnen het juridisch 

raamwerk van Hohfeld (1916). De Klerk (2018) heeft onderzoek gedaan naar ontwerppatronen voor 

samenhangende en tegengestelde, eerste orde rechtsrelaties uit Hohfeld’s raamwerk en deze 

aangevuld met de bedrijfsregels behorend bij de ‘enkelvoudige, deontische, juridische relaties’ uit het 

juridisch analysekader van Allen (1995). De Klerk onderzoekt hiervoor de logische structuur van 

premissen en materiële feiten. In zijn aanbevelingen geeft de Klerk (2018) aan dat zijn onderzoek 

uitgebreid kan worden met juridische relaties die bepaald worden door, 2e orde rechtsrelaties en 

specifiek de potestatieve voorwaarden. Dit onderzoek de juridische relatie ‘Conditional Power’ uit het 

raamwerk van A-Hohfeld. De onderzoeksafbakening op basis van Hohfeld’s juridisch raamwerk (1916) is 

weergegeven in de hiernavolgende figuur 2: ‘Aansluiting onderzoek de Klerk (2018)’.  
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Figuur 2: Aansluiting onderzoek de Klerk (2018) 

Samenvatting 
Het ontologie ontwerpproces van het experiment ORM_JRT richt zich op de afleiding van de formele 

betekenis van handelings- en rechtsnormzinnen bij de modellering van de gegevensrelatie 

contract - potestatieve voorwaarden. Een juridische redenatie is hierbij opgevat als een verzameling van 

beweringen die meerdere informatieperspectieven weer kan geven en uit meerdere juridische bronnen 

onderbouwd kan worden.  

Het literatuuronderzoek in hoofdstuk 2 is gericht op het vaststellen van de modeleisen voor het 
Ontologie Conceptueel Patroon (OCP_JRT). Het (OCP_JRT) onderscheidt drie typen informatie-
domeinen, namelijk: de casustekst, dit is de letterlijke tekst uit de rechterlijke uitspraak. Daarnaast de 
toelichting van de norm of feit in relatie tot contract of voorwaarde op basis van een wetenschappelijke 
publicatie.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van onderzoek gebaseerd op de probleemidentificatie-fase uit de 
wetenschappelijke ontwerponderzoeksmethode ‘Design Science Research Methodology for Information 
Systems Research’ (DSRM ) van Peffers (Peffers, 2007; Lee, 2015). Peffers benadrukt dat ontwerpdoelen 
gebaseerd dienen te zijn op principes, praktijkobservaties en procedures. Voor de DSRM-iteraties 
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‘definieer doelstellingen waarmee onderzoeksvraag opgelost wordt’ en ‘ontwikkel een ontwerp een 
artefact’ is de ontologie ontwerpprocesmethode van Reynares (2012) toegepast. 
 

Hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 tonen achtereenvolgens de uitkomsten van de analyse-activiteiten voor het 

opstellen van het model en het toetsen middels een praktijkcasus. De praktijkcasus baseert zich op een 

gerechtelijke uitspraak rond de verkoop van vastgoed waarbij de beweerder zich baseert op de 

condities onder potestatieve voorwaarden (Ruijgvoorn, 2009). De praktijkcasus is getiteld ‘verkoop 

huurhuis’. In hoofdstuk 5 wordt de beslissings- en uitkomstenmodel van SW JRT getoetst met de 

redenatie van de rechter gebaseerd op een civielrechtelijke uitspraak (Rechtbank ’s Hertogenbosch, 

2008). Middels het ontwerpen van een ORM_JRT en een toetsing op basis van een praktijkcasus, 

onderzoeken we in hoofdstuk 4 en 5 of een juridische redenatie via een argumentatieschema kan 

worden toegelicht.  
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H2 Theoretische onderbouwing 

Relevantie 
Rechterlijke besluiten zijn in natuurlijke taak beschikbaar op Rechtspraak.nl. Deze uitspraken zijn 

letterlijk overgenomen en bieden geen toelichting aan het algemene publiek. Dit onderzoek toetst in 

welke mate het toepassen van de ontologisch gefundeerde taal UFO-L in combinatie met OntoUML een 

juridische uitspraak volledig en begrijpelijk weergeeft. Daarnaast levert het analyseren met behulp van 

een ontologisch gefundeerde taal een vergelijkingskader waarmee meerdere uitspraken onderling 

kunnen worden vergeleken.  

Ontologieën  
Relationele modellen en hun onderliggende ontologieën richten zich volgens Gangemi (2009) op het 

weergeven van een deel van de werkelijkheid via het beschrijven van relaties tussen domeinkennis en 

taken. Een ontologie voor het Semantic Web, zo stelt Gangemi (2009) benadrukt het belang van 

herbruikbaarheid van kennis bij semantische ontologieën. SW-Data moet volgens hem semantisch 

verantwoord te koppelen zijn, waarbij kennis en ontwerplogica uit de SW-ontologie herbruikbaar, 

inzichtelijk en transparant is. Gangemi (2009) definieert hiervoor kleine ontologieën, bouwstenen, die 

een semantische koppeling kunnen maken met opgeslagen data in bijvoorbeeld repositories, registers 

en forums. Het onderliggende ontologie-ontwerpproces beschrijft Corcho (2003) als het proces dat 

predicaten vaststelt om de overeenstemming van termen en/of redenaties tussen kennisdomeinen te 

kunnen duiden. Door het beschrijven van de functionele betekenis van argumenten binnen redenaties, 

kan de werking van een argument als eigenschap van een object uitgedrukt worden (Corte de, 2003).  

Kennis gebaseerde ontologieën 
Karakteristiek voor het juridisch- en wetgevingsdomein is het aantal contexten én het algemeen 

gedachtegoed. Breuker (2007) typeert deze juridische basiskennis met ‘verzamelde’ en ‘toegevoegde’ 

informatie concepten en stelt verder dat ontologieën met behulp van formele modelleringen zich 

richten op het onderscheiden van basale kennisingrediënten ofwel concepten. Een ontologie bestaat 

volgens Breuker (2007) uit definities van termen die kennisdomeinen beschrijven of 

vertegenwoordigen. Daarnaast kunnen termen eigenschappen van een kennisdomein beschrijven, 

waarmee klasses onderling kunnen worden gerelateerd. De afleiding van een term is afhankelijk van de 

gebruikerscontext. Het doel van een ontologie is volgens Breuker (2007)het leggen van 

betekenisrelaties tussen termen uit een kennisdomein, ofwel kennisrepresentatie. Automatische 

afleiding, reasoning, van deze termen is volgens Breuker (2007) het kenmerk van een SW ontologie. De 

analyse van een kennisdomein bepaald daarmee de kwaliteit van de beweerde en de afgeleide kennis.  

Contexten, associatieregels en kennisrepresentatie 

De ontologie van het Legal Knowledge Interchange Format (LKIF-Core) is geïnspireerd op de 
associatieregels tussen onafhankelijke ‘concept’ clusters. In deze visie wordt een conceptcluster 
gevormd door informatie objecten uit eenzelfde kennisdomein met eenzelfde cognitief 
abstractieniveau, bijvoorbeeld het juridisch domein. In dezelfde ontologie bestaat een ander ‘concept’ 
cluster uit informatieobjecten gebaseerd op het abstractieniveau van de lekentaal. Door nu een 
metalaag vast te stellen waarin de juridische taal in context wordt gebracht met de lekentaal, ontstaat 
een concreet begrip bij een abstract begrip. Het LKIF toont zo een mogelijkheid om een juridisch domein 
via een metalaag aan elkaar te verbinden. De inhoudelijke betekenis van informatieobjecten wordt 
afgeleid door binnen de ontologie een gelaagdheid in het abstractieniveau van kennisobjecten aan te 
brengen én een metalaag met verbindende ‘ankerobjecten’ vast te stellen. Voorbeeld van de toepassing 
van zo’n ontologie is het normenkader zoals vastgesteld in de LKIF-Core structuur (Breuker, 2007) met 
specifieke normen in een onderliggend wetgevingsdomein.  
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Naast ontologieën op basis van termen onderscheidt Breuker (2007) frameworks binnen 

kennisrepresentaties. Situationele kaders zijn stereotiepe procesuitvoeringen om een bepaald doel te 

bereiken in een terugkerende context. De stereotiepe processtappen kunnen uit meerdere transacties 

bestaan waarbij meerdere actoren betrokken zijn. Een stereotiepe procesuitvoering, zoals vastgelegd in 

een situationeel kader, is gebaseerd op een logische, rationele uitvoering.  

Semantische interoperabiliteit, OntoUML, UFO  

Omdat informatiesystemen steeds meer uit verschillende subsystemen bestaan, benadrukt Guizzardi 

(2014) de functie van semantische interoperabiliteit binnen conceptuele modellering. Semantische 

interoperabiliteit binnen een conceptueel model maakt subtiele verschillen uit meerdere 

toepassings- en kennisdomeinen expliciet en levert hierdoor zowel een kwalitatieve verhoging van 

consistentie en explicitering in het modelleren van een kennisrepresentatie (Guizzardi, 2014). Griffo 

(2016) stelt dat juridische domeinen vollediger, flexibeler en consistenter gemodelleerd kunnen worden 

als modellen vanuit een subjectieve visie worden vastgelegd. Door juridische verhoudingen te 

analyseren zullen modellen beter aansluiten op de praktijk en daarmee beter inzicht geven in juridische 

relaties. Griffo (2016) definieert hiervoor de kernbegrippen norm, juridische relatie en rechtstheorie. 

Om de consistentie tussen statische en dynamische conceptuele modellen te behouden adviseert 

Guizzardi (2005) een ontologie van temporele aspecten , perduranten, vast te stellen. Daarnaast blijkt 

uit onderzoek van Guizzardi (2005, 2014, 2015) dat sociale verplichtingen zoals toezeggingen en 

vorderingen als een relatiesoort gedefinieerd kunnen worden. En dat organisatorische indelingen 

eenzelfde, organisatorische structuur als het begrip 'verwanten' kunnen hebben.  

Dynamische klasses: intrinsieke en relationele veranderingen 
Guizzardi (2014) stelt dat de categorisering van domeinklassen uit het standaard UML model verfijnder 
gemodelleerd kan worden door de essentiële eigenschappen van de onderliggende relaties en klasses te 
beschrijven. Hij onderscheidt hierbij het optreden van dynamische klassen die een intrinsieke 
verandering kunnen ondergaan en klassen die veranderen door een relationele wijziging. Voor de 
ORM_JRT is het onderscheid tussen intrinsieke en relationele wijzigingen van belang voor het 
interpreteren van de intra- en interpersoonlijke factoren uit de juridische argumentatie. Met 
‘intrapersoolijke factoren’ doelt men volgens Ruijgvoorn (2009) op zaken die associëren met 
wilsbeschikking. Met ‘interpersoonlijk’ doelt men op de recht-plicht afspraak zoals vastgelegd in 
deontologisch contract. 

Domein geschiktheid  
Ontologisch onderscheid en de grammatica van de ontologische taal bepalen op welke wijze instanties 
mogen worden vastgelegd. Guizzardi (2014) geeft hierbij drie niveaus aan: de domeingeschiktheid, 
toepassing van patronen met behulp van dynamische relaties en specifieke existentiële 
afhankelijkheidsrelaties op instantieniveau. De taal waarin primitieven (soorten, fases, intrinsieke 
waarde) beschreven zijn en de grammatica die toegepast is bepaald of 'dingen' zomaar gecombineerd 
mogen worden. Guizzardi (2014) stelt dat de soort relaties die we tussen dingen kunnen leggen beperkt 
zijn tot specifieke type existentiële afhankelijkheidsrelaties. Dit concept noemt hij ‘relators’. 

Tweede orde argumentatiestap  
Kloosterhuis (2002) richt zich op het reconstrueren van een redenatie door argumenten als 

informatie-object binnen een stelsel van argumentatie-relaties te plaatsen. Bij het interpreteren van 

rechtsregels stelt Kloosterhuis (2002) dat de redeneringen uit het betoog van de beweerder en de 

verklaringen van de verdediger door een rechter beoordeeld moeten worden op basis van analoge 

argumentatie. Op grond van deze analogie verklaart de rechter dat de interpretatie van een rechtsregel 

wel of niet geldig is. Naast dit besluit motiveert de rechter zijn besluit met de verklaring van de 
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verweerders. Kenmerkend voor dit type kwalificatiebeslissing is de argumentatiestap ‘tussenbeslissing’: 

hier geeft de rechter een betekenis aan een feit. Dit feit wordt vervolgens een argument voor de 

eindbeslissing. Kloosterhuis (2002) benoemt dit als tweede orde argumentatie bij een 

kwalificatiebeslissing. Kloosterhuis (2002) heeft deze richtlijnen als uitgangspunt gebruikt in een logisch 

model om rechterlijke uitspraken en redenaties te reconstrueren.  

Figuur 3 toont de structuur uit een tweede-orde-argumentatie bij een kwalificatiebeslissing 

(Kloosterhuis, 2002). Dit argumentatieschema dient in dit onderzoek als uitgangspunt voor het 

ontwerpen van het ORM_JRT van de redenaties tussen van Hohfeld’s (1916) juridische relaties en 

Ruijgvoorn’s (2009) potestatieve voorwaarden.  

 

Figuur 3: Structuur eerste en tweede-orde-argumentatie bij een kwalificatiebeslissing van Kloosterhuis (2002) 

Kloosterhuis ( 2002) noemt de afwegingsfase van een rechtszaak ‘de tussenbeslissing’. In deze 

kwalitatieve argumentatiestap worden alle genoemde feiten en toelichtingen in een rechtszaak 

toegelicht, gemotiveerd en verklaard tussen de rechter en partijen. Doel hierbij is om inzichtelijk te 

maken of de geïnterpreteerde of geconstrueerde rechtsregel en/of norm geldig is. Kloosterhuis (2002) 

definieert de argumentatiestap ‘tussenbeslissing’ als kwalificatiebeslissing waarbij ‘direct beroep kan 

worden gedaan op ‘tweede orde argumenten’ oftewel er kan besloten worden op vergelijkbare reële en 

hypothetische gevallen’. De rechtsgeldige toepassing van potestatieve voorwaarden kan volgens 

Ruijgvoorn (2009) niet direct in een rechtsfeitomschrijving van een rechtsregel worden beschreven 

omdat de toepassing van feiten en situaties gekwalificeerd moeten worden. Het begrip ‘Argumenteren 

in het juridisch betoog’ omschrijft De Corte (2003) als ‘het aanvaardbaar maken van een standpunt’. 

Argumenten kunnen onderscheiden worden in inhoudelijke en norm of feit gebaseerde argumenten. 

Inhoudelijke argumenten baseren zich op diepgaande domeinkennis. Daartegenover staan argumenten 

die zich baseren op een norm of een feit, dit zijn afdoende argumenten: ze zijn doorslaggevend bij het 

afdwingen van een bepaald resultaat. Normen kunnen niet als ‘losstaand object’ vanuit de regelgever 

gezien worden. Beide type argumenten worden in het argumentatie schema van Ruijgvoorn (2009) 
toegepast.  
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Juridische domeinentiteiten 

Juridische redenatie. 
Corbin (1919) beschrijft conditionele rechten en conditionele plichten als rechten en plichten waarbij 

het onduidelijk is wanneer zij in werking treden. Deze rechtsrelaties kunnen zowel voor twee personen 

gelden als voor meerdere personen aangegaan zijn. Indien er sprake is van meer personen dan 

beschouwd Hohfeld alle relaties (Allen, 1995; Hohfeld, 1916) als individuele relaties. In rechtszaken met 

een gezamenlijk belang en gezamenlijke conditionele voorwaarden kan de eiser gelijk krijgen als alle 

voorwaarden van alle partijen weerlegd zijn. In het Hohfeld raamwerk (Hohfeld, 1916) wordt iedere 

rechtsrelatie apart geanalyseerd. In het A-Hohfeld schema (Allen, 1995) zijn conditionele voorwaarden 

expliciet toegevoegd. Voor het toepassen van voorwaarden geldt (Allen, 1995) dat voorwaarde(n) 

behorend tot deontische en capacitieve relaties uitgevoerd moeten worden door een rechtspersoon. 

Voorwaardelijke rechtsrelaties kunnen volgens het A-Hohfeld schema (Allen, 1995) altijd een nieuwe 

rechtpositie creëren (Allen, 1995; de Klerk 2018). Allen (1993) definieert hiervoor de rechtsnormzin 

‘conditionele kracht’ waarbij de minimaal twee voorwaarden en 4 tijdstippen betrokken zijn. De 

‘conditionele kracht’ wordt in de hiernavolgende paragraaf ‘juridisch besluit’ besproken. 
 

In dit onderzoek wordt als voorbeeld van een conditionele voorwaarde het begrip potestatieve 

voorwaarden gebruikt zoals beschreven door het Nederlands verbintenissenrecht van de Hoge Raad. 

Het begrip potestatieve voorwaarden (Ruijgvoorn, 2009) wordt deels door feiten - welke 

overeenkomsten zijn door partijen vastgesteld - en deels door omstandigheden bepaald -onder welke 
omstandigheden hebben partijen elkaar geïnformeerd over de uitvoering van de voorwaarden.  

Een rechter beoordeelt (Stolz, 2016) potestatieve voorwaarden op de wetsnormen ‘wilsrecht’, 

‘wilsvrijheid’ en ‘bindingswil’ te beoordelen aan de hand van de rechtsfeiten en rechtsrelaties in een 

gegeven situatie. Ruijgvoorn (2009) beschrijft wanneer de termen ‘voorwaarden’, ‘bevoegdheid’, ‘bod’ 

en ‘biedingsbericht’ gelden als belangrijkste vormvereisten voor het wel of niet tot stand komen van 

een juridische overeenkomst met potestatieve voorwaarden. Een vormvereiste bepaald mede de 
juridische geldigheid van de uitgestelde voorwaarden.  

De hierna volgende tabel 2: ‘Referentietabel ORM_JRT’ geeft de juridische context rond potestatieve 

voorwaarden en is gebaseerd op theoretische beschrijvingen van Mr. M.R. Ruijgvoorn (2009). Deze 

referentietabel wordt in hoofdstuk 4 gebruikt bij het uitwerken van de ontologie voor de ‘JRT ODP’. 

Tabel 2: Referentie tabel ‘ORM_JRT’ 

Term Conditie, Juridische context (Ruijgvoorn, 2009) 
Voorwaarden  Voor of na aanmeldingstermijn moet bieder vaststellen of alle voorwaarden 

wel/niet zijn vervuld. 
Bevoegdheid Er is in voorovereenkomst een actieve/niet-actieve 

beschikkingsonbevoegdheid of handelingsonbekwaamheid en/of 
Vertegenwoordigingsbevoegdheid onderhandelende partij is gewijzigd. 

Bod De onherroepelijkheid van een bod betekent dat een voorwaarde geen 
element mag bevatten waardoor de bieder de vervulling van een 
voorwaarde kan beïnvloeden. 

Biedingsbericht Tijdens de aanmeldingstermijn wordt biedingsbericht uitgevoerd. Bij het 
biedingsbericht is wel/niet vermeld te worden van welke voorwaarden de 
bieder eventueel afstand doet. 
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Juridische feiten : Potestatieve voorwaarde 
De reconstructie van rechterlijke uitspraken (Kloosterhuis, 2002) vraagt om een systematische 
beoordeling van de formele geldigheid van redeneringen, afhankelijkheidsrelaties tussen 
beoordelingsnormen en geldigheid van gebruikte analogie-argumenten. In de theorie van Kloosterhuis 
(2002) treedt de rechter op als geschilbeslechter waarbij deze via een kritische dialoog een vergelijking 
maakt tussen de feiten uit het verhaal en de rechtsregel. Bij het interpreteren van rechtsregels stelt 
Kloosterhuis (2002) dat de redeneringen uit het betoog van de beweerder en de verklaringen van de 
verdediger door een rechter beoordeeld moeten worden op basis van analogie-argumentatie. Op grond 
van deze analogie verklaart de rechter dát de interpretatie van een rechtsregel wel of niet geldig is. 
Naast dit besluit motiveert de rechter zijn besluit met de verklaring van de verweerders.  
Stolz (2016) geeft voor het begrip potestatieve voorwaarde de volgende lekendefinitie: “de potestatieve 
voorwaarde heeft grosso modo als inhoud dat een partij op een toekomstig moment en naar eigen 
goeddunken mag verklaren met de overeenkomst in te stemmen dan wel deze te beëindigen” (Stolz, 
2016, p. 112). In de juridische begripsomschrijving van de potestatieve voorwaarden benadrukt Stolz 
(2016) de wilsbeschikking en het moment van uitvoering: “…de wilsgerechtigde partij biedt de 
mogelijkheid om op een toekomstig moment de desbetreffende overeenkomst in alle vrijheid te 
(her)beoordelen met inachtneming van alle omstandigheden van dat moment” (Stolz, 2016, p. 112). 
Ruijgvoorn (2009) bespreekt als meester in de rechten, juridische motieven binnen een 
onderhandelingsproces. Hij bestudeert onder andere het effect van de wilsduiding bij het toepassen van 
potestatieve voorwaarden. Bij potestatieve voorwaarden zijn volgens Ruijgvoorn (2009), verschillende 
handelingen en personen betrokken, waarbij de uiteindelijke relatie vastgesteld wordt op basis van 
feiten uit het wetboek.  
 

Handelings- en rechtsnormzin potestatieve voorwaarde 
‘Potestatieve voorwaarde’ is taalkundig gezien (Van Dale (2022)) een zelfstandig naamwoord met een 

bijvoeglijk naamwoord. Omdat zowel Hohfeld (1916) als Ruijgvoorn (2009) woorden als een 

morfosemantisch begrip toepassen, analyseert dit onderzoek ‘potestatieve voorwaarde’ als 

morfosemantische begripsdefinitie. ‘Potestatief’ geeft (Van Dale, 2022) aan dat de voorwaarde 

afhankelijk is van ‘de wil van de persoon die de voorwaarde aan is gegaan’. Ofwel de wil van hem die 

zich verbindt.  

Voorwaarde betekent in het algemeen ‘belofte’ of ‘afspraak’. Voor de ORM_JRT-content ontologie is het 

belangrijk in welk tijdsperiode de voorwaarde geldig is. Van Dale (2022) onderscheid hierbij de 

voorwaarde als beperkende bepaling die vooraf vastgesteld is. De voorwaarde die afhankelijk is van een 

gebeurtenis die in de toekomst plaats zou kunnen vinden, wordt in de JRT-ontologie opgevat als begrip 

met zowel een feit als een tijd-dimensie. Van Dale (2022) beschrijft het begrip voorwaarde ten eerste 

als ‘een vooraf gestelde beperkende bepaling, datgene waarvan afhangt of iemand zich tot iets bereid 

verklaart, of iets mogelijk is of plaats kan hebben, of die de wijze daarvan bepaalt’. In de tweede 

beschrijving definieert van Dale (2022) als : ‘Juridisch toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan 
een verbintenis afhankelijk is gesteld door de vervulling waarvan een verbintenis teniet wordt gedaan.’  

Hohfeld (1916) geeft hierbij de recht en plichtrelatie aan, Ruijgvoorn (2009) beschrijft hier de toetsing 

van de wil. Hohfeld (1916) beschrijft deze voorwaarde type niet expliciet. Ruijgvoorn (2009) beschrijft 

dit subtype voorwaarde met de kenmerken: ‘Indien gebeurtenis X heeft plaatsgevonden, en aan de voor 

afgestelde voorwaarden is voldaan, dan kunnen de potestatieve voorwaarden uitgevoerd worden’. De 

vooraf gestelde, potestatieve voorwaarde zijn onder andere beschreven in het contract als ‘het ten 

uitvoer brengen van een bod’ en ‘biedingsbericht’.  

Kenmerkend voor de modellering van potestatieve voorwaarde is dat contractanten zelf bepalen op 

welk moment de voorwaarden starten dan wel beëindigd worden. Ruijgvoorn (2009) heeft deze 
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procedure beschreven in het biedingsbericht, het bod. Een ander kenmerk van de potestatieve 

voorwaarde volgens Stolz (2016) is de wilsvrijheid bij de verklaring om de voorwaarde in te laten treden.  

Hohfeld (1916) en Allen (1995) wijzen op verschil in de werking van nationale wetgeving bij de 

toepassing van potestatieve voorwaarden. Het Nederlandse recht beperkt zich tot drie type 

voorwaarden die als argument bij de potestatieve voorwaarden van toepassing zijn (Delameillieure, 

2014): namelijk de voorwaarde die afhankelijk is van de enkele wil van de schenker en de voorwaarde 

die afhankelijk is van de wil van de schenker en een toekomstige en onzekere gebeurtenis waarvan de 

vervulling in de macht ligt van de schenker. 

Juridisch besluit  
Het juridisch relatie raamwerk van Hohfeld (1916) beschrijft een juridisch conflict vanuit het perspectief 

van deontische relaties. Hohfeld (1916) beargumenteert aan de hand van scenario-beschrijvingen hoe 

het normbesef van een individu aan het ethisch handelen van partijen verbonden is. Daarnaast 

beschrijft Hohfeld (1916) de mogelijke gevolgen van een handeling voor de juridische relatie tussen 

twistende partijen. De logische operatoren uit de deontische of normatieve logica, zoals ‘moet’, ‘mag 

niet’ vormen de groep van signaalwoorden uit de A-Hohfeldsyntax (Allen, 1995). 

Op basis van tegenstellingen en gelijkenissen tussen rechten en verplichtingen beschrijft Hohfeld (1916) 

zijn juridische relatie raamwerk. Hij onderscheidt daarbij vier soorten verplichtingen namelijk plicht, 

geen recht, aansprakelijkheid en onbekwaamheid. Daarnaast onderscheidt hij vier soorten rechten: 

rechten, privileges, bevoegdheden, en immuniteiten. Jurist Hohfeld (1916) beschrijft als reden voor het 

ontwerpen van zijn juridische relatie raamwerk, dat juridische geschillen gecompliceerd worden door 

het door elkaar heen gebruiken van termen en classificaties van begrippen. Schlag (2015) stelt dat 

Hohfeld’s doel met het raamwerk is om aan te tonen dat de ervaring van rechtsrelaties een andere 

betekenis heeft als uitwerking van rechtsrelaties in de context van een wetgevend systeem. De waarde 

van Hohfeld’s juridisch analysemodel is volgens Schlag (2015) dat deze analyses het intuïtieve 

rechtsgevoel als uitgangspunt nemen. Hohfeld’s juridisch analysemodel gaat dus níet om het vinden van 

het juiste begrip, maar richt zich op de onderbouwing van discussies over juridische redenaties. Dit 

betekent onder meer dat de condities binnen een rechtsrelatie afhankelijk zijn van de informatie-

uitwisseling tussen de onderhandelende partijen.  

Initieel ontwerp ORM_JRT 
Ons onderzoek ontwerpt een ORM_JRT om vanuit dit artefact de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Op basis van het theoretisch onderzoek kent het ORM_JRT de volgende uitgangspunten: 

1. De samenhang tussen de werkingsfeiten, juridische relatie en juridische voorwaarden hebben invloed op de 

mate van begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van het ontologie Referentiemodel JRT. 

2. Door de juridische elementen uit handelingszinnen en rechtsnorm zinnen te koppelen aan de waarde 

van de argumenten ontstaan ‘redenatie-contexten’. Zo’n redenatiecontext is gerepresenteerd met 

behulp van de UFO-L ontologie van Guizzardi (2014) waardoor universele en materiële elementen 

geabstraheerd worden naar een ‘relator-entiteit’. De redenatie-contexten Ruijgvoorn (2009) hebben 

een logische volgorde in de uit te voeren argumentatiestappen, namelijk: ‘toepasselijke rechtsregel’, 

‘tussenbeslissing’, ‘hoofdargument’ en ‘eindbeslissing’. 

3. De OPL-JRT modellering is als mereologie van OntoUML-patronen opgezet. Daarbij is uitgegaan van: 

de patronen beschikbaar in Oled versie 2.0.0. en het Unified Fundamental Ontology-Legal (UFO-L).De 

modellering beperkt zich tot het domein gerelateerde ontologiepatronen van de 2e orde 

argumentatiestap (DROP_tussenbeslissing).  
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Samenvatting 
Uit het theoretisch onderzoek blijkt dat Hohfeld (1916) en Ruijgvoorn (2009) verschillende aspecten 

binnen dezelfde juridische redenatie analyseren en toelichten: Hohfeld (Allen, 1995; Hohfeld, 1916) 

benadrukt gedrag en ethische aspecten, Ruijgvoorn (2009) richt zich op de relatie tussen gedrag en 

voorwaarden binnen een wettelijke norm. Hohfeld (1916) beschrijft dat zijn analytische werk zich richt 

op het oplossen van actuele juridische vraagstukken en dus niet primair gericht is op theoretische 

discussie.  

Dit onderzoek beoordeelt op basis van onderliggende domein gerelateerde ontologiepatronen, hoe een 

ORM_JRT kan worden vastgesteld. Focus ligt hierbij op het weergeven en afleiden van juridische 

kwalificaties conform de 2e orde argumentatiestap argumentatieschema van Kloosterhuis (2002). Om 

de argumentatie van de rechter in een ORM_JRT te modelleren, is de gelaagdheid uit het ‘tweede-orde 

argumentatieschema’ van Kloosterhuis (2002) gebruikt. Het juridisch schema van Hohfeld is hierbij als 

concept voor de hoofdargumentatie toegepast en de potestatieve voorwaarde als toepasselijke 

rechtsregel.   
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H3 Methode  

Iteraties  
Voor dit onderzoek zijn de onderzoek iteraties ORM_JRT gebaseerd op inzichten uit de modellen van 

Guizzardi (2005), Peffers (2007) en Reynares (2012). Het verband tussen de vraagstelling van een 

iteratie, de activiteiten en beschrijvingen voor het ontwerpmodel en de artefacten voor het logische 

model zijn in figuur 4 ‘Afbakening onderzoek iteraties’ aangegeven. De onderzoek iteraties worden 

hierna kort toegelicht. 

 
Figuur 4: Afbakening onderzoek iteraties 

Iteratie I: selecteren van modeleisen 
De eerste iteratie is in deze methode gericht op het specificeren van het kennisdomein en het 
vaststellen van functionele kenmerken van het te ontwikkelen model. Hiervoor is een inhoudelijke 
selectie gemaakt van wetenschappelijke studies rond de juridische besluitvorming waarin potestatieve 
voorwaarden een rol spelen. Op basis van literatuurstudie uit hoofdstuk 2 zijn begrippen, termen en 
kernzinnen verder geanalyseerd. 
Voor de prioritering en identificatie van domeinentiteiten richt het onderzoek zich op de betekenis van 

contractwijzigingen voor de juridische relatie in relatie tot de toepassing van potestatieve voorwaarden. 

De contractwijzigingen zijn vervolgens als feit- en tijdkenmerken vertaald naar de taxonomie van het 
argumentatie-schema van een juridisch besluit . 

Iteratie II: ontologie ontwerpproces ORM_JRT 
In de tweede iteratie een ontologie ontwerpproces uitgevoerd waarin juridische argumenten 

gerelateerd zijn aan feitelijke en normatieve gedragingen. De ‘ORM_JRT’ is vastgesteld door de 

ontologie vanuit het beoogde gebruik te specificeren, en vervolgens de onderliggende domeinkennis te 

structureren in betekenisvol conceptuele (sub)modellen. Het Conceptueel Informatie model ‘ORM_JRT’ 

onderscheidt drie typen informatie-domeinen, namelijk:  

1) de casustekst afgeleid van de rechterlijke uitspraak (Rechtbank ’s Hertogenbosch, 2008);  

2) de toelichting bij een argumentatiestap, zoals beschreven door Kloosterhuis (2002), en  

3) de toelichting van de norm of feit in relatie tot contract of voorwaarde op basis van een weten-

schappelijke publicatie. In het onderzoek zijn dit Hohfeld en A-Hohfeld en Ruijgvoorn. Het onder-

zoeksresultaat is vastgelegd in het ORM_JRT JRT-model.  
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Iteratie III: toetsing 
Om de weergave van argumenten inzichtelijk te maken toetst dit onderzoek hoe onderwerpen uit een 

juridische redenatie infereren met wetenschappelijke toelichtingen. De Corte (2003) stelt dat 

beslissingstabellen geschikt zijn voor het weergeven van de relaties tussen beslissingsregels, condities 

en acties of gevolgen. Voor specifieke rechtssituaties bieden dergelijke tabellen een correct en volledig 

inzicht van de oplossing. Hiervoor is in de derde iteratie een beslissings- en uitkomstenmodel ORM_ JRT 

vastgesteld. De toetsing van het ORM_JRT richt zich op de validatie van de kwaliteitscriteria 

‘begrijpelijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’. Het onderzoek onderscheid hierbij de semantische en 

syntactische validatie. De syntactische validatie toetst of het COP en OPL de kernzinnen en de 

meta-informatie uit de 2e orde argumentatiestap op een correcte manier presenteren. De semantische 

validatie toetst de betekenisrelatie tussen de elementen uit het conceptuele model JRT en de weergave 

in patronen en relators in OntoUML. Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van OLED en simulatie in 

Alloy. 

Artefacten ORM_JRT 
Het experiment ORM_JRT is opgebouwd uit artefacten beschreven in de domein taal, de ontologie 

patroontaal voor Semantic Web gemodelleerd volgens de inzichten van Guizzardi (2005) en zijn 

methode OntoUML en de praktijkcasus. De Artefacten zijn vastgesteld via drie modelbewerkingen, 

namelijk: 

1. Modelbewerking ‘interpretatie’ 

De modelbewerking ‘interpretatie’ toont enerzijds de scheidslijnen en de beschrijvingstaal van be-

grippen uit het toegepaste domein. Guizzardi (2005) noemt dit de ontologie patroon taal (OPL) en 

noemt de onderliggende domeinen ‘domein gerelateerde ontologie patronen (DROP)’. 

 

Domein gerelateerd ontologiepatroon (DROP) bestaat uit:  

i1 = 2e orde juridische relatie, conditionele kracht 

i2 = contract, potestatieve voorwaarden 

Fundamenteel Ontologie Patroon (FOP) 

▪ rechtsnormzinnen 2e orde argumentatie, toepasselijke rechtsregel 

▪ handelingszinnen 2e orde argumentatie, toepasselijke rechtsregel 

 

2. Modelbewerking ‘representatie’ 

De modelbewerking ‘representatie’ is gericht op het weergeven van business en informatie-objec-

ten uit een Content Ontologie Patroon (COP) naar een Ontologie Patroontaal (OPL). Voor het 
ORM_JRT bestaat deze uit:  

Content Ontologie patroon (COP) 

Feiten, activiteiten en gebeurtenissen uitgedrukt in gewone taal. 

▪ conditie contract einddatum, voorwaarden 
▪ start en einddatum 'actieve potestatieve voorwaarden' 
▪ start en einddatum 'niet-actief contract' 
▪ start en einddatum 'actief contract' 
▪ start en einddatum 'ondertekening contract' 

Ontologie Patroontaal (OPL) 

▪ O = wetgeving uitgedrukt in UFO-L 
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▪ L(instanties) = juridische relatie, contract, voorwaarden, rechtsnormzin, handelings-

norm 

▪ Toelichting = te relateren tekst bij een kwalificatiebeslissing van een tweede–orde-
argumentatie over de geldigheid van een potestatieve voorwaarde binnen een juri-
dische recht- plicht relatie.  
 

3. Modelleringsbewerking ‘validatie’  

Om de formalisatie te toetsen is voor dit onderzoek een modelleringsbewerking ‘validatie ’ toege-

voegd. Deze modelbewerking richt zich op het toetsen van de (un)happy flow van een gebruikers-

casus. 

In onderstaande figuur: ‘Artefacten Experiment ORM_JRT’ zijn de toegepaste modelleringsbewerkingen 

en modelsoorten weergegeven.  

 

Figuur 5: Artefacten Experiment ORM_JRT 

 

Beperkingen 
1. De rechterlijke beslissing beperkt zich in ons onderzoek tot de semantische modellering van de 

2e orde argumentatiestap ‘tussenbeslissing’. De casus is een juridisch relatie patroon met uitge-
stelde voorwaarden. De onderscheiden componenten zijn gebaseerd op het argumentatie-
schema van Kloosterhuis (2002).  

2. Na de selectie van het juridisch proces met potestatieve voorwaarden is een keuze gemaakt 
voor twee complementaire wetenschappelijke studies die de juridische besluitvorming verkla-
ren.  

3. Vervolgens is op basis van sleutelwoorden uit de argumentatieleer én het argumentatieschema 
het juridische begrippenkader vastgesteld.  
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Validiteit 
In het kwalitatieve onderzoek is ten behoeve van de validiteit een ‘chain of evidence’ vastgelegd die 

bestaat uit een theoretische en een praktische benadering van de probleemstelling.  

1. Voor het begripsmodel zijn ontologieën vastgelegd op basis van de kennisdomeinen zoals be-

schreven in het “Tweede-orde-argumentatie bij een kwalificatie beslissing” van Kloosterhuis, 

(2002), A-Hohfeld syntax (Allen, 1995; Hohfeld, 1916) en beschrijving Potestatieve voorwaarden 

(Ruijgvoorn; 2009).  

2. Kern van het argumentatieschema is de bepaling van de klasse en eigenschapsstructurering op 

basis van de A-Hohfeld syntax. De syntax van het argumentatieschema is gebaseerd op de for-

mele regels uit het argumentatieschema van Kloosterhuis (2002). De theoretische inzichten zijn 

geprojecteerd op de realistische rechtsbeslissing in de praktijkcasus ‘verkoop huurhuis’. Deze 

eigenschappen en syntax zijn van toepassing op argumentatieschema’s waarin een argument 

getoetst wordt aan een toepasselijke rechtsregel en een ‘2e orde argumentatiestap, potesta-

tieve voorwaarde ORM_JRT. Het ORM_JRT-model kan daarom gebruikt worden om vergelijk-
bare redenaties gestructureerd weer te geven.  

  



22 
 

H4 Uitwerking Methode  

Uitwerking iteratie I: specificeren van modeleisen 

Woordstructuren juridische context 
Allen (1995) heeft Hohfeld’s raamwerk vertaald naar een syntax waarin aangegeven is hoe condities 

binnen juridische relaties geoperationaliseerd kunnen worden. Om Hohfeld’s juridische relaties te 

kunnen vertalen naar een ORM_JRT is de A-Hohfeld-syntax bestudeert. De A-Hohfeldsyntax (Allen, 

1995) stelt dat enerzijds de semantische betekenis van een casus te duiden is uit het type 

zinsverbanden waarmee een oorzaak- gevolgrelatie beschreven is. Het onderscheidt hiervoor drie typen 

operatoren in zinsverbanden. Allereerst de deontische operatoren, afkomstig uit het originele 

raamwerk van Hohfeld (1916), die verwijzen naar normatieve, ethisch gedrag. Een voorbeeld van een 

deontische operator is ‘het is verboden dat …’ versus ‘het is verplicht dat…’ De syntax onderscheidt 

verder een groep van complexe zinnen waarbij de voegwoorden betekenis geven aan de kenmerken van 

een situatie. Een voorbeeld is ‘moet’, ‘hoeft niet’ en ‘mag’. Tot slot omschrijft de A-Hohfeld syntax 

(Allen, 1995) zinsverbanden met een conditionele voorwaarden: het gaat hier bijvoorbeeld om: ‘het is 

niet zo dat …’, ‘alleen als …’et cetera.  

De woordstructuren zijn toegepast om de handelingszinnen uit de toelichting van Ruijgvoorn te 

analyseren. De onderstreepte woordstructuren komen zowel in de A-Hohfeld syntax voor, zie tabel 3: 

‘woordstructuren A-Hohfeld taal, als in de wetenschappelijke toelichting rond potestatieve 

voorwaarden van Ruijgvoorn. De handelingszinnen die Ruijgvoorn hiervoor opstelt zijn weergegeven in 

de tabel 4: ‘Woordstructuren toelichting potestatieve voorwaarden conform Ruijgvoorn (2009)’.  

 
Tabel 3: Woordstructuren A-Hohfeld taal (Allen, 1995). 

Woordstructuur in 
handelingszin volgens 

A-Hohfeld taal 

Betekenis Voorwaarde 

 

[niet] [mag] [moet] [hoeft 
niet] [moet niet] [ maar 
hoeft niet]  

aantonen van meerdere 
kenmerken behorend tot 
een situatie uit een 
complexe zin 
 
1e of 2e orde argumentatie 

voegwoorden binnen een 
zinsdeel 

[als … dan]; [en]; [of];  
[het is niet zo dat] [als]  
[ als en alleen als]  
[ maar anders] 

voorwaarden geven aan 
dat een betekenis van een 
zin uit een of meer 
situaties kan bestaan 
 
2e orde argumentatie 

condities tussen zinsdelen 
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Tabel 4: woordstructuren toelichting potestatieve voorwaarden conform Ruijgvoorn (2009)  
 

Tekst = onderwerp, p1 en p2 zijn personen met mogelijk een juridische relatie Tekst = voorwaarde  
Tekst = woordstructuur A-Hohfeld Tekst = handeling, gezegde Tekst= rechtsnorm Tekst = tijdstip, tijdsperiode 

HANDELINGSZIN UIT 
TOELICHTING VAN 
RUIJGVOON (2009) 

werkingsfeit Voorwaarde 

condities tussen 
zinsdelen 

tijdsperiode 

<binnen drie werkdagen> 
<dient de bieder><openbaar 
mede te delen of><hij> <zijn 
bod gestand doet>.  

de bieder dient 
zijn bod ge-
stand doet. 

openbaar mede te 
delen of 

binnen drie 
werkdagen 

<na het einde van de aanmel-
dingstermijn> <de bieder> <is 
om vast te stellen of alle voor-
waarden bij het bod zijn ver-
vuld> 

aan de bieder 
is het om vast 
te stellen of 

alle voorwaar-
den bij het bod 

zijn vervuld 

 na het einde van 
de aanmeldings-

termijn 

<als alle voorwaarde zijn ver-
vuld, dan moet> < de bieder> 
<het bod gestand doen>. 

de bieder 
moet het bod 
gestand doen 

als alle voor-
waarde vervuld, 

dan moet 

 

<een bieder> <mag de ver-
plichting tot nakoming van> 
<het openbare bod> <niet af-
hankelijk stellen van> <een 
voorwaarde waarvan de ver-
vulling afhankelijk is van zijn 
wil> 

<een bieder> 
<het openbare 

bod> 
 

<een voor-
waarde waar-
van de vervul-
ling afhankelijk 
is van zijn wil> 

 
<mag de verplich-
ting tot nakoming 

van> … 
 

<niet afhankelijk 
stellen van> 

 

<een voorwaarde> < mag niet 
in strijd zijn met> <het wezen 
van de verbintenis> 

een voor-
waarde 

 
het wezen van 
de verbintenis 

niet in strijd mag 
zijn met 

 

 

Conditionele rechtsnormzinnen 
Een conditionele rechtsnormzin (Kloosterhuis, 2002) onderscheid een rechtsfeit, een normsubject, 

normobject, een handelingsomschrijving en eventueel een toepasselijkheidsvoorwaarde. Onderstaande 

tabel: A-Hohfeld’s beschrijving van de rechtsnormzin ‘conditionele kracht’ geeft de handelingszinnen en 

rechtsnormzinnen uit de 2e orde argumentatie weer.  

  



24 
 

Tabel 5: A-Hohfeld’s beschrijving van de rechtsnormzin ‘conditionele kracht’ 

Tekst = onderwerp, p1 en p2 zijn personen met mogelijk een juridische relatie Tekst = voorwaarde  
Tekst = handeling, gezegde Tekst= rechtsnorm Tekst = tijdstip 

Tijdstip Handelingszin  Rechtsnormzin Toepasselijkheids- 
voorwaarde 

t1 <persoon p2> 

 heeft macht om op 

<tijdstip t2> een 

juridische relatie te 

creëren. 

<persoon p2> <moet 

hiervoor voorwaarde W 

doen>. 

<voorwaarde W: beëindiging 

contract behorend bij 

juridische relatie persoon p1 
en p2> 

t2 <Vervulling> 
<voorwaarde V> 

<waardoor op tijdstip t3 

een juridische relatie LR 

wordt gecreëerd.> 
 

<er is geen conditionele 

macht die de vervulling 

van de voorwaarde V op 

tijdstip t3 uitvoert>  
 

<Voorwaarde V beschrijven 

en vaststellen > 

 

Notabene: bij Potestatieve 

Voorwaarde Nederlands recht 

is de voorwaarde het 

vaststellen van 

biedingsbericht, bod en 

wilsbeschrijving.  

<Persoon p2>  <heeft macht om 

juridische relatie te 

creëren op tijd-t4> 

<door voorwaarde W vast te 

stellen op tijdstip t4> 

 

 

gebeurtenis U vindt 

plaats 

  

t3 <wordt op tijdstip t3 een 

juridische relatie 

gecreëerd> 

 
<indien voorwaarde V is 

uitgevoerd na t2>  

t4 <persoon p2> voert 

voorwaarde W uit. 

en creëert daarmee 

juridische relatie  
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Begripsdefinitie Contract 
Voor het woord ‘contract’ onderscheidt van Dale (2022) twee associaties voor het begrip contract. In de 

betekenis dat een of meer partijen jegens een of meer partijen een verbintenis aangaan. In de ene 

betekenis ligt de nadruk op de (rechts) persoon , terwijl in de andere betekenis de te onderhouden 

goederen worden genoemd. De ORM_JRT noemt het contract-subtype wat de verbintenis met een 

rechtspersoon beschrijft ‘het recht & plicht-contract’ met een directe verwijzing naar Hohfeld (1916). 

Het gedeelte van het contract waarin de betekenis gericht is op ‘te kopen, te leveren of te onderhouden 

goederen’ modelleert ORM_JRT als het subtype ‘potestatieve voorwaarden contract’.  

Tabel 6: Associaties begrip 'contract' (Van Dale, 2022) 

object Betekenis (Van Dale, 2022) Axioma Objectnaam in 

casus ORM_JRT 

Contract 

als object 

schriftelijke overeenkomst waarbij 

een of meer partijen jegens een of 

meer andere een verbintenis 

aangaan. 

contract huurcontract 

Contract 

als 

subtype-object  

ook als tweede lid in 

samenstellingen als de volgende, 

waarin het eerste lid een 

(rechts)persoon 
noemt: fabriekscontract, etc 

recht & plicht-

contract 

verhuurderscontract 

Contract 

als 

subtype-object 

in het bijzonder handelscontract 

ook als tweede lid in 

samenstellingen als de volgende, 

waarin het eerste lid de te kopen, 

te leveren of te onderhouden 

goederen noemt: bijvoorbeeld 
‘biercontract’ 

potestatieve 

voorwaarden 
contract 

Recht van eerste 

koop contract 

 

Juridisch raamwerk: operationele gegevens  
Op het niveau van de operationele gegevens zijn juridische feiten, begrippen en normen vertaald naar 

het kwalitatieve argumentatieschema van Kloosterhuis (2002). De domeinontologie (OPL) is uitgedrukt 

in de Unified Foundational Ontology Language (UFO_L). Deze kernontologie is gebruikt om de juridische 

concepten ‘recht-plichtrelatie, rechtsnorm (Allen, 1995; Hohfeld, 1916)’ en ‘potestatieve voorwaarden 

(Ruijgvoorn, 2009)’ te representeren. 

Het argumentatieschema (Kloosterhuis, 2002) beschrijft de formele geldigheid van een juridische 

redenering via het classificeren van argumenten, conclusies en beweringen.  

Het eerste orde argument geeft aan dat hier het contract zonder potestatieve voorwaarde beoordeeld 

wordt op basis van de toepasselijke rechtsregel. Gesteld dat er geen bod of geen biedingsbericht 
bekend is, dan kan de rechter oordelen dat er geen sprake is van potestatieve voorwaarden. 
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Het tweede orde argument beschrijft of de toepasselijke rechtsregel geldt. Hier zijn zowel de axioma’s, 

rechtsnorm en handelingszinnen van toepassing uit de potestatieve voorwaarde beschrijving en de 

conditionele kracht termen uit het A-Hohfeld schema. Dit betekent dat minimaal een bod of een 

biedingsbericht bekend moet zijn én dat de rechter een positieve inschatting maakt over de naleving 

van de wilsbeschikking van partijen. Deze inschatting is niet genormeerd en heeft daarom een 

axiologische toetsing.  

Inzake potestatieve voorwaarden kent het experiment ORM_JRT vier variaties met deontische toetsing. 

Namelijk: Keuze 1 = Biedingsbericht en bod zijn beide geldig. Keuze 2: Biedingsbericht is geldig en bod is 

ongeldig. Keuze 3 = Biedingsbericht is ongeldig en bod is geldig. Keuze 4: zowel bod als biedingsbericht 
zijn ongeldig. 

In het ORM_JRT model is de juridische redenatie weergegeven met drie typen relaties, namelijk:  

1. het object uit de wettelijke beschrijving; 

2. het argument uit het kwalitatieve argumentatiemodel van Kloosterhuis (2002); 

3. de eigenschappen van de relaties tussen klassen, objecten en instanties. Deze eigenschappen 

zijn bepaald op basis van theoretische inzichten en de taalkundige analyse van de kennisdomei-

nen Hohfeld (Allen, 1995; Hohfeld, 1916) en Ruijgvoorn(2009). De eigenschappen uit deze ana-

lyse zijn: ‘representeert’, ‘verkrijgt’, ‘classificeert’ , ‘vertegenwoordigt’, ‘gebruikt’ en ‘baseert 

zich op’  

Tijdsperiode  

Op basis van feiten en tijdstippen zijn drie typen momenten vastgesteld, namelijk tijdstip 

‘ondertekening contract’, tijdstip ‘actief contract’ en tijdstip ‘actieve potestatieve voorwaarden’. De 

rollen hebben een temporeel karakter: beweerder of verweerder, huurder of verhuurder, koper of 

verkoper. Hierna wordt de toepassing toegelicht van de semantische relaties en rollen per tijdsruimten. 

- Vaststelling van juridische relatie op tijdstip ‘ondertekening contract’. 

Op dit moment zijn de subklasse ‘huurder’ en ‘verhuurder’ met als metadata ‘beweerder’ en 

‘verweerder’ vastgelegd en is het hoofdargument voor het toepassing van rechten en plichten 

door de contractanten van kracht. 

- Op tijdstip ‘actief contract’ zijn rechten en plichten zowel voor de rechtmatige uitvoering als 

voor de uitgestelde voorwaarden van toepassing.  

Echter de uitgestelde voorwaarde worden pas actief als de rechtmatige uitvoering door partijen 

is beëindigd. Daarnaast dienen de rechten en plichten zoals bepaald in het actieve contract uit-

gevoerd te zijn. Het object ‘Contract’ wordt dus bepaald op basis van voorwaarden uit twee ver-

schillende sub domeinen, daarmee is het een klasse die via interoperabele constructie tot stand 

komt. Omdat Contract een onderdeel is van een ‘juridische relatie’ is het als subklasse gedefini-

eerd van juridische relatie. 

- Op tijdstip ‘actieve potestatieve voorwaarden’ dient de rechtmatige uitvoering door beide par-

tijen beëindigd te zijn. 
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Taxonomie ORM_JRT 
Uit de begripsdefinities en conditionele rechtsnormen van de potestatieve voorwaarden blijkt dat het 
activeren van potestatieve voorwaarden afhankelijk is van meerdere argumenten. Deze argumenten 
hebben betrekking op de vastgelegde voorwaarden en verschillende momenten bij de uitvoering van 
het contract. Daarnaast zijn er continue argumenten, zoals de wilsverklaring, die de geldigheid bepalen. 
De logische afleiding is door de toepassing van deze argumenttypen gedeeltelijk formeel af te leiden. In 
figuur 5: Taxonomie ‘2e orde argumentatiestap, potestatieve voorwaarde ORM_JRT’, is de uitvoering 
van een contract met potestatieve voorwaarden in vijf momenten die vijf situaties creëren( S1 tot en 
met S5) afgebeeld. Tabel 6 beschrijft een toelichting bij figuur 5.  
 

 

Figuur 5: Taxonomie ‘2e orde argumentatiestap, potestatieve voorwaarde ORM_JRT’  

Tabel 7: Toelichting bij figuur 5: Taxonomie ‘2e orde argumentatiestap , potestatieve voorwaarde ORM_JRT’  

Materieel feit Tijdsperiode Werkingsfeit 

eerste orde  

juridische relatie 

Werkingsfeit 

tweede orde  

juridische relatie 

S1 = verzameling 

ondertekende 

contracten 

tot en met tijdstip 

‘ondertekening contract 

deontologische toetsing op 

de kenmerken: 

‘ondertekend’, ‘niet-

ondertekend’ 

geen 

S2 = verzameling actieve 

contracten met een 

toetsing op ‘reguliere 

voorwaarden’ 

vanaf tijdstip 

‘ondertekening contract 

tot en met tijdstip ‘actief 

contract’ 

axiologische toetsing op de 

waarden: ‘rechten’, 

‘plichten’ en ‘wilsverklaring’ 

geen 

S3 = verzameling 

beëindigde contracten 

met een toetsing op 

potestatieve 

voorwaarden 

vanaf tijdstip ‘actief 

contract’ 

tot en met tijdstip 

‘beëindigd contract’ 

geen deontologische toetsing op 

de kenmerken: 

‘S1’, ‘S2’,‘bod’, ‘bieding’ 

axiomatische toetsing op 

‘wilsbeschikking’ 
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S4 = deelverzameling 

beëindigde contracten 

met geactiveerde en 

gedeactiveerde 

potestatieve 

voorwaarden. 

vanaf tijdstip ‘beëindigd 

contract’ 

tot en met tijdstip 

‘toetsing potestatieve 

voorwaarden’ 

geen deontologische toetsing op 

de kenmerken: 

‘S1’, ‘S2’,‘bod’, ‘bieding’ 

 

axiomatische toetsing op 

‘wilsbeschikking’ 

 

Uitwerking Iteratie II: ontologie ontwerpproces ORM_JRT 
In deze iteratie van het onderzoek wordt gekeken naar de invloed van de semantische afleiding van de 

begrippen ‘contract’ en ‘potestatieve voorwaarde’. De grondslag van ORM_JRT is de modellering van de 

juridische argumentatie waarmee conditionele, potestatieve voorwaarden toegepast worden op 

deontische én capacitieve relaties. Deze grondslag is gespecificeerd in onderstaande uitgangspunten: 

Ontologie Patroon taal JRT (OPL_JRT) 
De Ontologie Patroon taal JRT (OPL_JRT) bestaat uit de domein gerelateerde ontologie patronen 

(DROP’s): ‘juridische relatie’ en ‘potestatieve voorwaarden’. Deze DROP’s zijn gerelateerd aan het 2e 

orde argumentatiemodel van Kloosterhuis (2002) waarin de universele en materiële juridische 

elementen zijn verbonden. De OPL_JRT richt zich op het oplossen van het conflict tussen de deontische 

en subjectieve argumenten. Concreet gaat het hierbij om het wel of niet voldoen aan administratieve 

vereisten van het biedingsbericht versus het beoordelen van het op de juiste manier uitvoeren van de 

wilsbeschikking. Binnen dit semantische conflict rond het element ‘contract’ vormen de beoordeling van 

de juridische relatie tussen rechten en plichten, geregistreerde tijdstip een factor in de waarde van het 

argument. Het gaat hierbij om zowel existentiële als universele waarden of kwaliteitscriteria. Het 

moment waarop afspraken gemaakt zijn en de periode waarin rechten en plichten zijn nagekomen 

bepalen in welke volgorde DROP’s worden toegepast.  

De OPL_JRT modellering is als mereologie van OntoUML-patronen opgezet. Daarbij is uitgegaan van: de 

patronen ‘Process an Activity Execution (PAE)’ en het ‘UFO-L patroon voor rechtmatige relaties’. 

Alternatieve afleidingsroutes in OPL-JRT zijn vanuit het conceptuele model Juridische redenatie JRT 

vastgesteld, vervolgens zijn optionele routes toegevoegd met behulp van de OntoUML-lightweight 

Editor (OLED).  

Kenmerk ORM_JRT_2e orde argumentatiestap 

In de modelleringsfase wordt een referentieontologie JRT gebouwd volgens de specificaties van 

specifiek de Unified Fundamental Ontologie-Legal UFO-L en de OntoUML-patronen Guizzardi (2005). In 

dit model worden zowel juridische domeinen als de metamodellering van de argumentatiemodellering 

toegepast. Het model wordt verbeterd met behulp van de OLED-simulatie. 

ORM_JRT bestaat uit domeinontologieën (OPL, DROP) en een argumentatiemodel (FOP). Deze modellen 

zijn met gekleurde blokken op het hoofdentiteit-niveau weergegeven. De domeinontologie 

schematiseert de onderwerpen ‘rechtsnorm’, ‘juridische relatie’, ’contract’ en ‘potestatieve 

voorwaarden’.  
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Uitwerking modellen 

De referentie-ontologie JRT gebruikt enerzijds de termen ‘voorwaarden’, ‘bevoegdheid’, ‘bod’ en 

‘biedingsbericht’ uit de theorieomschrijving van Ruijgvoorn (2009). Anderzijds past dit onderzoek 

termen toe uit Hohfeld’s (1916) raamwerk: ‘recht’, ‘plicht’, ‘beweerder’, ‘verweerder’ en ‘contract’. De 

voorlopige klassen ‘Recht, Plicht’ en hun kwalitatieve eigenschappen ‘deontisch’ en ‘niet deontisch’ 

vormen de basis van ORM_JRT. Deze eigenschappen worden in het Ontologie Referentie Model via de 

meta-eigenschappen van de samenstelling met de kwaliteit ‘begrijpelijkheid’ en ‘betrouwbaarheid’ 

getoetst (Guizzardi, 2005). Op basis van de modeleisen en het ontologie ontwerpproces stellen we voor 

het experiment ORM_JRT onderstaande uitgangspunten vast. 
 

1. Tijdsperiode en handelingszin bepalen of argument van 1e of 2e orde zijn. 

2. Woordstructuur-analyse geeft inzicht in de klasse van object, namelijk een rechtsnorm of een 

handeling. 

3. De rechtsnorm bepaalt of er sprake is van een axiomatische of deontologische toetsing. 

4. Voor het bepalen van de rechtsbetrekking kan een werkingsfeit, premisse en materieel feit uit 

de rechtsnormzin voor zowel de 1e als de 2e orde argumentatie van toepassing zijn.  

5. ORM_JRT toont de afleiding tussen axioma’s, activiteiten en handelingen zoals verwoord in 

rechtsnormzinnen.  

6. De begrijpelijkheid kan toegelicht worden door relaties te leggen tussen enerzijds de klassen 

'handelings-' en 'rechtsnormzinnen' en anderzijds de axioma's woordstructuren bedrijfsregels 

en tijdsperiodes. 

 

 

Figuur 6: Modellering OntoUML Phase Sx Patronen ORM_JRT 
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OntoUML weergave experimenteel model ORM_JRT 
 

 
Figuur 7: OntoUML weergave ORM_JRT 

Beslissings- en uitkomstentabel SW JRT 
Onderstaande tabel 9: ‘Beslissingstabel ORM JRT’ en tabel 10: ‘Uitkomstentabel SW JRT’ toont de 

keuzemogelijkheden uitgedrukt in object, eigenschap en waarde van de instantie van een 

argumentatiestap. De verschillende combinaties van situatie-kenmerken zijn samengevoegd als ‘Happy 

flow’, ‘Unhappy flow’ per argumentatiestap op de eindbeslissing van de rechter. De tabel is ingedeeld 

naar uitkomst: op de y-as staan de keuzemogelijkheden (de condities), de in te vullen cellen zijn de 

instanties van de argumenten van de rechterlijke beslissing. De Y-as geeft het resultaat. De Happy Flow 

staat voor de redenatie waarbij de potestatieve voorwaarde rechtmatig uitgevoerd mag worden. De 

Unhappy Flow geeft aan dat de potestatieve voorwaarde volgens de juridische redenatie niet geldig is.  

Tabel 8: Beslissingstabel ORM_ JRT.  
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Legenda tabel argumentatieschema SW Model JRT 

S4 = HF = Happy flow 

S5 = UHF = Unhappy flow  

 

J = argument voldoet aan definitie of norm, 

N = argument voldoet niet aan definitie of norm; 

Tabel 9: Uitkomstentabel SW JRT. 

Verzameling uitkomsten gegroepeerd naar flow  

Happy Flow:  
HF 1 VALUE {A,P,B,O,H} <=> K 
HF 2 = VALUE {¬A,P,B,O,H} OR VALUE {¬A,¬P,B,O,H} OR {A,¬P,B,O,H} <=> K 
 
S4 = Happy Flow (totaal) = VALUE {A,P,B,O,H} OR {¬A,P,B,O,H} OR VALUE {¬A,¬P,B,O,H} OR 
{A,¬P,B,O,H} 
S5 =Un Happy Flow: 
UHF 1 = {B,O,¬H} OR {¬B,O,¬H} OR {¬B,¬O,¬H} OR {B,¬O,¬H} <=> ¬K 

 

Uitwerking Iteratie III: Toetsing Beslissings- en uitkomstenmodel  
Om de koppeling te onderzoeken tussen het juridisch raamwerk ‘Hohfeld’s (Allen, 1995; Hohfeld, 1916) 

en Ruijgvoorn’s (2009) potestatieve voorwaarden is een civielrechtelijke uitspraak (Rechtbank ’s-

Hertogenbosch, 2008) gebruikt waarbij in een kortgeding is geredeneerd over de toepassing van 

potestatieve voorwaarden bij de verkoop van een bedrijfspand. Het scenario ‘ORM_JRT_2e orde 

argumentatiestap’ bestaat uit een beschrijving van de juridische relatie, drie normen waarmee de 

potestatieve voorwaarde geduid wordt en een conclusie. In de toetsing is gekeken naar: 

1. Woordstructuur en tijdsperiode. 

De grammatica van het woord contract, bestaat uit twee specificatie typen, namelijk de afspra-

ken in het contractgedeelte wat geldt in de actieve tijdsperiode en het contractgedeelte dat in-

gaat als de actieve contractperiode eindigt: de potestatieve voorwaarde.  

2. Handelingszin.  

Het gebruik van de objectterm ‘rol’ in een contract en in de voorwaarden, leidt tot het opstellen 

van twee constructies die twee domeinelementen vertegenwoordigen.  

3. Rechtsnormzin.  
Het object ‘contract’ als een niet-lucide construct omdat het meerdere eigenschappen en meer-
dere typen juridische relaties weergeeft.  
 

In onderstaande figuur ‘Toetsing scenario ORM_JRT_2e orde argumentatiestap’ is het verband tussen 
de onderzoeksopzet en de conclusie op basis van het toetsingsscenario aangegeven.  
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Figuur 8: Toetsing scenario ‘ORM_JRT_2e orde argumentatiestap’ 

Praktijkcasus 
Twee firma’s sluiten een koopovereenkomst van het pand waarbij firma 1 eigenaar is en firma 2 

huurder, met een voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Raad van Bestuur van de firma van 

de verkoper [firma 1]. Verkoper [firma 1], werd hierbij vertegenwoordigd door Makelaar Z 

[Vertegenwoordigingsbevoegdheid 1]. Verkoper [firma 1] kan zich tot uiterlijk drie weken na 

ondertekening door koper [firma 2] van deze koopbevestiging op deze ontbindende voorwaarde 

beroepen.” Na één week trekt verkoper [firma 1] de verkoopprocedure in, omdat RvB 

[Vertegenwoordigingsbevoegdheid 1] een andere verkoopstrategie overweegt, namelijk verkoop bij 

inschrijving via een bidbook. Koper [Firma 2] is het niet eens met beslissing van verkoper [firma 1], en 

laat conservatoir beslag leggen op de betreffende onroerende zaak. Verkoper [Firma 1] verweert zich 

hiertegen en beroept zich op de ontbindende voorwaarde. De rechtbank geeft in de daaropvolgende 

rechtszaak een aantal overwegingen aan partijen. Deze mogelijke situaties zullen in het model als 
experiment uitgewerkt worden.  

Toetsing ‘begrijpelijkheid’ 
De toetsing ‘begrijpelijkheid’ is gebaseerd op de omschrijving van ‘begrijpelijkheid’ van Guizzardi (2005): 

een conceptuele modelleringstaal moet opgebouwd zijn uit voor de leek herkenbare en herleidbare 

klasses zoals deze in de werkelijkheid voorkomen. Deze classificering valt onder de formele ontologie en 

richt zich op formele ontologische structuren.  
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Casus Situatie : vaststelling redelijkheid en billijkheid 

Uit de verhoren blijkt dat Raad van Bestuur van verkoper [firma 1] de biedingsberichten uit het 

uitgezette onderhandelingstraject gestopt heeft om koper [firma 2] te bewegen een hoger ‘bod bij 

inschrijving’ te doen. Deze manoeuvre is volgens de Rechtbank in strijd met elementaire beginselen van 

betamelijk onderhandelen en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.  

Tabel 10: Resultaat Toetsing ‘begrijpelijkheid’ 

 
ID Handelingszin  Rechtsnormzin  

Argument 1A:    

Het handelen van verkoper 
(firma 1) is verboden, hierdoor 
verandert volgens Hohfeld de 
juridische relatie van firma 1 
van macht naar plicht. 

¬ A recht Heeft recht niet uitgeoefend 

Argument 1B: 
   

De koper (firma 2) krijgt hier-
door een betere juridische rela-
tie, namelijk een voorrecht 
waarbij deze kooprecht bij een 
niet-verhoogd bod houdt. 

B biedingsbericht Is goedgekeurd 

Rechterlijk besluit 1: K potestatieve voor-
waarden 

 potestatieve voorwaarden zijn van 
toepassing 
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Toetsing ‘betrouwbaarheid’ 
De toetsing ‘betrouwbaarheid’ is uitgevoerd op basis van de stelling constructvaliditeit. Guizzardi (2005) 
stelt dat een modelleertaal geen constructieoverbelasting mag bevatten en dat elke instantie van een 
modelleerconstructie van deze taal vertegenwoordigt slechts één individu van de gerepresenteerde 
domeinabstractie.  
 
Casus Situatie 2: wilsbeschikking 

Koper [firma 2] had na het afbreken van de koopovereenkomst met voorbehoud, tijd nodig om zich te 

heroriënteren op de koop. Doordat koper [firma 2] aan verkoper [firma 1] zijn wil tot aankoop aangeeft, 

is er een potestatieve voorwaarde met verkoper [firma 1] ontstaan. Uit de reactie van verkoper 

[firma1], het instellen van een bidbook, blijkt dat deze potestatieve voorwaarde niet tot stand is 

gekomen waardoor koper [firma 2] gedwongen is mee te doen aan de verkoop bij inschrijving. 

 

Tabel 11: Resultaat toetsing ‘betrouwbaarheid’ 

Werkingsfeit Rechtsnormzin: 
Materieel feit 
en tijdsperiode 

Toetsing eerste orde 
argument 

Toetsing tweede 
orde argument 
Potestatieve voor-
waarde 

Argument 2A: 
Koper activeert potestatieve 
voorwaarde door aan te geven 
dat hij het pand wil kopen. 

S3 = verzameling beëin-
digde contracten met 
een toetsing op potesta-
tieve voorwaarden 

Geen deontologische 
toetsing op de ken-
merken: 
axiomatische toet-
sing op ‘wilsbeschik-
king’ 

Argument 2B: 
Verkoper negeert potestatieve 
voorwaarden omdat hij een ver-
koop per open inschrijving orga-
niseert. 

S1 = verzameling onder-
tekende contracten 

deontologische toet-
sing op de kenmer-
ken:  
‘ondertekend’, ‘niet-
ondertekend’ 

geen 

Rechterlijk besluit 2: 
De verkoper dwingt koper om 
mee te doen aan de openbare 
inschrijving. Dit is onwettig. Hier-
door verandert de juridische 
machtsrelatie in een macht – 
geen macht relatie. 

 S4 = axiomatische toet-
sing op ‘wilsbeschikking’ 
bij contract onder fase 2 

‘niet-ondertekend’ 
axiomatische toet-
sing op ‘wilsbeschik-
king’ 
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H5 Conclusie en aanbevelingen 

Conclusie 
De begrijpelijkheid en betrouwbaarheid van het ORM_JRT is in dit onderzoek getoetst met behulp van 
de ontologie-ontwerpmethode van Reynares(2012), methode OntoUML van Guizzardi (2005) en 
iteratieve onderzoeksaanpak DSRM van Peffers (2007). Met de praktijkcasus ‘verkoop huurhuis’ is 
aangetoond dat door het toevoegen van een argumentatiestructuur laag, er een semantische relatie 
geformaliseerd kan worden op basis van axiologische én de deontologische waarden. Hiermee is zowel 
de begrijpelijkheid als de betrouwbaarheid verbeterd van het ORM_JRT. De modelleertaal van ORM_ 
JRT is getoetst op constructieoverbelasting door elke instantie van de 2e orde argumentatie te 
vergelijken met de begripsdefinities rechtsnormzinnen uit twee domeinontologieën, namelijk ‘Juridische 
Relatie’ (Allen, 1993; Hohfeld, 1916) en ‘Potestatieve voorwaarde’ (Ruijgvoorn, 2009). 
 
Het onderzoek concludeert inzake de ‘begrijpelijkheid’ dat de domeinmodelleringstaak in de 
modelleerconstructie rekening moet houden met twee contexten van het woord ‘contract’ en de 
daaronder voorkomende specificatietypen. Op basis van de analyse van conditionele rechtsnormzinnen 
gebaseerd op deontologische logica, concludeert dit onderzoek een ‘constructoverload’ op het begrip 
‘contract’. In de studie is daarnaast aangetoond dat de domeinmodellering van het rechtsfeit 
‘potestatieve voorwaarden’ in twee sub domeinen is gesplitst. Deze sub domeinen zijn gespecificeerd in 
enerzijds een universele juridische relatie, zoals Hohfeld (1916) deze voorstelt en anderzijds een 
specifieke, juridische beschrijving, gebaseerd op onderzoek van Ruijgvoorn (2009). Met deze 
modelleringswijze is de constructie ‘contract met aanvullende voorwaarden’ begrijpelijker gemaakt. Via 
het modelleren van de OntoUML-relator patronen is deze constructoverload aangepast, waarmee een 
vollediger beeld van mogelijke, juridische feitensituaties ontstaat. De aanpassing richt zich met name op 
het weergeven van de intrinsieke waarde ‘wilsbeschikking’ conform UFO-L.  
 

Aanbevelingen 
Voor de discipline informatiemanagement biedt het Semantic Web meerwaarde voor het ontwikkelen 

van op de gebruiker afgestemde én begrijpelijke toepassingen. OntoUML en editors zoals Oled en 

simulatiesoftware Alloy kunnen de begrijpelijkheid en betrouwbaarheid in de toekomst inzicht geven in 

de modellering van juridische redenaties. De aanbeveling ten aanzien van toekomstig onderzoek is om 

de formele relatie tussen de specificatie van content ontologie patronen (COP’s) en de formalisatiefase 

van OntoUML te concretiseren. Aan de hand van de kwaliteitscriteria ‘begrijpelijkheid’ en 

‘betrouwbaarheid ‘ kan verder onderzoek inzicht geven in de logische afleiding van de geldigheid van 

waarden, haar waarderend subject en de onderliggende proposities. Met name gaat het om de 

specificatie van rechtsnormzinnen en begripsdefinities uit informatieanalyse en businessanalyse, haar 

axiologische betekenis en de formele technische vaststelling van klassen, momenten en 

gegevensrelaties in OntoUML.  
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Bijlage: Begrippenlijst ORM_JRT model 
 

Argumentatie-
leer juridisch do-
mein  

omschrijving bron 

Feit Het opbouwen van een feitelijk verhaal vormt veelal het meest complexe 
onderdeel van de juridische oordeelsvorming, althans in het conflicten-
domein. Het betekent vooreerst een selectie van de feiten en vervolgens 
een voorstelling ervan in een context, waardoor het mogelijk wordt een 
bepaalde norm al dan niet toe te passen. Feiten worden tot verhalen op-
gebouwd en klaargemaakt voor juridische kwalificatie: ze worden zo be-
noemd zodat ze onder de strekking van de norm vallen. Verder kan het 
gebeuren dat de verschillende rechtsnormen voor hun toepassing een 
andere invalshoek hebben, zodat voor de ene norm een feit een subjec-
tief feit is, voor de andere norm een intersubjectief feit. 

de Corte, 2005 

Relatieve feiten Relatieve feiten , zijn feiten die gekwalificeerd worden als relevant met 
het oog op een oplossing van een geschil, het opbouwen van een betoog 
of verhaal. Deze feiten worden ten processen gemaakt. Het kwalificeren, 
het selecteren, ... vormt een onderdeel van de oordeelsvorming. In het 
strafrecht is het kwalificeren van de feiten een specialisme op zich. 

de Corte, 2006 

Hohfeld omschrijving bron 

Power Power kan vertaald worden naar gave (talent, aanleg); macht (vermogen, 
mogelijkheid); invloed (macht, controle) en (vol) macht (recht, bevoegd-
heid); invloedrijk iemand/iets (mogendheid, autoriteit).  

Van Dale En-
gels Neder-
lands, 1988 

deontische ope-
rators A-Hohfeld 

Dat is verboden, het is toegestaan dat, dat is verplicht, dat is niet ver-
plicht 

Allen, 1995 

tussenzin con-
nectieven A-
Hohfeld 

[ALS ….. DAN], [EN], [OF], [HET IS NIET ZO DAT], [NEG], [ALS], [ALS EN AL-
LEEN ALS], [MAAR ANDERS] 

Allen, 1995 

connectieven 
binnen de zin 
A-Hohfeld 

[NIET], [MAG], [MOET], [HOEFT NIET], [MOET NIET], [KAN MAAR NIET 
NODIG] 

Allen, 1995 

capacitief Betrekking hebbend op de capaciteit. Betekenis 1: bekwaamheid (2), ge-
schiktheid, kundigheid (1). Betekenis 2: vermogen om te bevatten, te 
vervoeren, te verwerken, te produceren enz. 

Van Dale, 

2022  

niet-capacitieve 
juridische rela-
ties voor 
uitsluitend deon-
tische juridische 
betrekkingen, 
A-Hohfeld 

Voorwaardelijke rechten, voorwaardelijke plicht, voorwaarden zonder 
recht, voorwaardelijke privilege 

Allen, 1995  

juridische sa-
menhang, 
tweede orde, 
A-Hohfeld 

voorwaardelijke macht, voorwaardelijke aansprakelijkheid, voorwaarden 
aan onbekwaamheid, voorwaardelijke immuniteit 

Allen, 1995 

juridische sa-
menhang, eerste 
orde, 
A-Hohfeld 

voorwaardelijke wettelijke relatie, overleg, beleidsmatige, tactische 
kracht, (ver)bindende kracht, verboden kracht 

Allen, 1995 

werkingsfeit Een werkingsfeit is een juridisch relevant feit dat een rechtsbetrekking 

tussen personen tot stand brengt. Als een persoon bijvoorbeeld de 

begunstigde is van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, krijgt die 

persoon recht op een uitkering zodra hij arbeidsongeschikt wordt.  

Corbin, 1919 

http://goto/?q=_gwn16986_gwnbekwaamheid&betid=b22376
http://goto/?q=_gwn60596_gwngeschiktheid
http://goto/?q=_gwn60596_gwngeschiktheid
http://goto/?q=_gwn100210_gwnkundigheid&betid=b125728
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Kwalificatie 
Voorwaarden 

omschrijving bron 

Overeenkomst 
komt wel of niet 
tot stand 

Vormvereisten met als belangrijkste rechtsgevolg dat de overeenkomst 
waarover wordt onderhandeld in het geheel niet tot stand komt – nietig 
of, zo men wil, non-existent is – tot het moment waarop de overeenge-
komen vorm wordt bereikt; 

 Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

Intreden werking 
opschortende 
voorwaarden  

Intreden werking opschortende voorwaarden is gelijk aan intreden van 
de werking van voorwaarde overeenkomst. Als een opschortende voor-
waarde in de zin van art. 6:22 BW, met als belangrijkste, onderschei-
dende rechtsgevolg ten opzichte van het voorbehoud als vormvereiste 
dat de overeenkomst waarover wordt onderhandeld al direct tot stand 
komt, zij het onder opschortende voorwaarde en dus haar werking pas 
krijgt op het moment van het intreden van de voorwaarde; 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

actieve/niet-ac-
tieve beschik-
kingsonbevoegd-
heid of hande-
lingsonbe-
kwaamheid 

Er is in voorovereenkomst een actieve/niet-actieve beschikkingsonbe-
voegdheid of handelingsonbekwaamheid. Als voorovereenkomst waarin 
een verplichting wordt opgenomen om een nadere overeenkomst (die 
waarover wordt onderhandeld) tot stand te brengen, met als belangrijk-
ste, onderscheidend rechtsgevolg ten opzichte van de overeenkomst on-
der opschortende voorwaarde dat na de totstandkoming van de voor-
overeenkomst intredende beschikkingsonbevoegdheid of handelingson-
bekwaamheid aan de totstandkoming van de overeenkomst waarover 
werd onderhandeld, in de weg staat; 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

Vertegenwoordi-
gingsbevoegd-
heid onderhan-
delende partij is 
gewijzigd  

Als beperking op de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de onderhan-
delende partij (met als belangrijkste, onderscheidende rechtsgevolg dat 
de overeenkomst waarover werd onderhandeld eerst tot stand komt – 
en tot die tijd dus nietig of, zo men wil, non-existent is – op het moment 
dat bevoegd wordt vertegenwoordigd). 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

De onherroepe-
lijkheid van een 
bod  

De onherroepelijkheid van een bod betekent dat een voorwaarde geen 
element mag bevatten waardoor de bieder de vervulling van een voor-
waarde kan beïnvloeden. Onherroepelijkheid van een bod dat een voor-
waarde geen element mag bevatten waardoor de bieder de vervulling 
van een voorwaarde kan beïnvloeden (AFM, ex artikel 12). 
De onherroepelijkheid van een bod is een voorwaarde in het biedingsbe-
richt. Bij het formuleren en opnemen controleren van de voorwaarde in 
het biedingsbericht  

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

voorwaarden 
aanmeldingster-
mijn 

na het einde van de aanmeldingstermijn wordt door de bieder vastge-
steld of alle voorwaarden zijn vervuld en hij het bod gestand moet doen. 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

tijdens de aan-
meldingstermijn 

Als tijdens de aanmeldingstermijn een voorwaarde wordt vervuld, 
waarvan de vervulling van wezenlijk belang is voor het welslagen van het 
bod, dan dient hier ook onverwijld een openbare mededeling over te 
worden gedaan op grond van Wet op het financieel toezicht (Wft) artikel 
5:74, lid 2 punt 4 en Artikel 5:78. 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

vermelding bie-
dingsbericht 

Bij het biedingsbericht is wel/niet vermeld te worden van welke voor-
waarden de bieder eventueel afstand doet. De bieder heeft de bevoegd-
heid om gestand te doen, ook wanneer een van de voorwaarden is ver-
vuld. In het biedingsbericht dient vermeld te worden van welke voor-
waarden de bieder eventueel afstand doet. 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 

aanmeldingster-
mijn  

Voor of na aanmeldingstermijn moet bieder vaststellen of alle voorwaar-
den wel/niet zijn vervuld. Waar hierna wordt gesproken van het moment 
dat de bieder na het einde van de aanmeldingstermijn vaststelt of alle 
voorwaarden zijn vervuld, wordt daarmee tevens bedoeld elk eerder mo-
ment in de zin van artikel 12, derde lid Bob. 

Ruijgvoorn, 
M.R. (2009) 
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Bijlage: Kenmerken Unified Fundamental Ontology UFO 
 

UFO is een voorbeeld van een fundamentele ontologie die gebruikmaakt van resultaten uit de formele 

ontologie, cognitieve psychologie, linguïstiek en filosofische logica. UFO heeft drie lagen:  

(i) UFO-A (ontology of Endurants) is een UFO-kern die een systeem van categorieën omvat, zoals 
Universal, Individual, Relator;  

(ii) UFO-B (ontologie van Perdurants) is een laag gebouwd op UFO-A die temporele aspecten relateert 

door middel van categorieën, zoals Gebeurtenis, Complexe gebeurtenis;  

(iii) UFO-C is gebouwd op UFO-B en UFO-A die de sociale realiteit vertegenwoordigt door middel van 

categorieën zoals Social Agent, Social Role. Onlangs is UFO-S, een laag van serviceaspecten, voorgesteld. 

Naast deze lagen is UFO-L voorgesteld als een laag van juridische aspecten die gebouwd zijn vanuit een 

relationeel perspectief in plaats van een normatief perspectief |2]. Het is gespecialiseerd in categorieën 

UFO-A en UFO-C, bijvoorbeeld in UFO-L, het begrip juridische rollen is gespecialiseerd in de notie van 
sociale rollen i n UFO-C.  

Voorbeelden van juridische rollen zijn persoonlijke belastingbetaler en burger. Juridische rollen worden 

voorgeschreven door een wettelijke norm voordat ze worden toegewezen aan een agent of een groep 

agenten en worden gespeeld in het kader van juridische relaties.  

In hun rechtsbetrekkingen worden op hun beurt vertegenwoordigd door triadische structuren die 

gebaseerd zijn op rechtsposities van Alexy's theorie en gereconstrueerd door middel van juridische 

relaties, die relationele entiteiten zijn existentieel afhankelijk van een aantal personen die juridische 
rollen spelen. 

 

bron: Griffo, C. (2015). UFO-L: A Core Ontology of Legal Concepts Built from a Legal Relations Perspec-

tive. In Doctoral Consortium (DC3K 2015), pages 13-20 

  



41 
 

Bijlage: Criteria ontologie ontwerpproces 
Specificatie, geef aan waarom de ontologie wordt gebouwd en wat het beoogde gebruik is en wie de 

eindgebruikers zijn (Corcho (2003), beantwoordt de vragen: 

1. Welk domein zal de ontologie beslaan?  

2. Waarvoor wordt de ontologie gebruikt?  

3. Welke soort informatievragen beantwoord de ontologie? 

4. Wie zal de ontologie gebruiken en onderhouden? 

 

Conceptualisering , structureert de domeinkennis als betekenisvolle modellen op kennisniveau Reynares 

(2012). Toe te passen groepeer vereisten zijn:  

1. Stel modules vast waardoor overeenkomsten bij het uitlijnen van ontologie-knooppunten dui-

delijker worden. 

2. Integreer kennis, kijk naar een natuurlijke vertaling van kennis naar proces naar kennisrepresen-

tatie en ontologie.  

3. Verrijk argumentatie door verschillen in elementen als aanvullende kenmerken toe te voegen 

aan een model (Corte de , 2004).  

Formalisatie , transformeert het conceptuele model in een formeel of semi-berekenbaar model. 
Onderscheidt , Reynares (2012) hiervoor 

4. Twee onsamenhangende verzamelingen, [concepten] en [relaties]; 

5. Een concepthiërarchie, een gerichte relatie die concept, hiërarchie of taxonomie wordt ge-

noemd; 

6. Een functie ( bedrijfsregel, inference) die de concepten niet-taxonomisch relateert; 

7. Een reeks ontologie-axioma's uitgedrukt in de juiste logische taal. 

 

Stel gegevensbeschrijving vast op basis van de onderstaande categorieën (Guizzardi (2005)) typen en 
typetaxonomieën,  

a. Rollen; 
b. Tijdsaspect attribuutwaarde; 
c. Attributen, attribuutwaarden en attribuutwaarde ruimten;  
d. Relaties en deel-geheel-relaties. 
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Bijlage: Woordgroepstructuur-analyse  
 

De ‘woordgroepstructuur-analyse’ leidt via taalkundige structuren1, constituenten, de inhoudelijke 

betekenis van een zin af. De nominale constituent verwijst naar een begrip. De verbale constituent 

beschrijft een proces waarbinnen één of meerdere begrippen een rol spelen. Een eigenschap van een 

begrip wordt aangegeven met een adjectivistische constituent. Voor de conversie van juridische 

argumenten naar JRT-triples zijn, de nominale, verbale en adjectivistische constituenten toegepast. 

Type woordstructuur kenmerk signaalwoorden 

Nominale constituent 
verwijst naar begrip 

voor het standpunt  
naar mijn mening,  
concluderend, kortom, dus   

 

voor argumenten die losstaan van andere 
argumenten 

ten eerste…, overigens, nog 
afgezien van, trouwens 

 

Verbale constituent 
verwijst naar proces 
waarbinnen één of 
meerdere begrippen 
een rol spelen 

voor argumenten die horen bij andere ar-
gumenten 

daarbij komt, vooral ook, 
omdat 

 

voor argumenten die andere argumenten 
verdedigen 

want, namelijk, omdat  

Adjectivistische consti-
tuent verwijst naar ei-
genschap begrip 

Signaalwoorden van verklaring: dus, om-
dat, daarom, daardoor 

Signaalwoorden van verkla-
ring: dus, omdat, daarom, 
daardoor 

 

 

 

 
1 De ‘woordgroepstructuur’ is een taalkundige analyse die gebaseerd is op onderzoek van Zellig Harris, Noam 
Chomsky en Eugene Nida (https://nl.wikipedia.org/wiki/Constituent_(taalkunde) 


