
DE REDACTIE PRIVAAT 

DE UITLEG VAN CONTRACTEN. HA VILTEX REVISITED 

I. 

1. Tijdens door aannemer Heipro uitgevoerde dakbedekkingswerk
zaamheden aan een loads van Jonker Veendam zijn boorkrullen in de 
loads terecht gekomen, waardoor schade is toegebracht aan aldaar 
opgeslagen tabaksbladeren van Koninklijke Theodorus Niemeyer BV. 
Tevoren hadden partijen een contract ondertekend, waarin is verwe
zen naar documenten met onderling tegenstrijdige aansprakelijkheids
voorwaarden: in de Algemene Voorwaarden van aannemer Heipro 
gaat het om een clausule die zijn aansprakelijkheid beperkt tot het 
geval van grove schuld terwijl in de Technische Omschrijving van 
Jonker de aansprakelijkheid van de aannemer juist wordt verzwaard in 
die zin dat de aannemer Jonker Veendam moet vrijwaren voor aan
spraken van derden. V oldoende ingredienten voor een geschil om trent 
de juiste uitleg van het contract. Hoe geschiedt zij naar Nederlands 
recht? 

2. De Nederlandse benadering draagt al bijna 25 jaar de naam van een 
Belgische firma: Haviltex. Zij twistte over de uitleg van een annule
ringsclausule in het contract tussen Langerwerf en Ermes met betrek
king tot de levering door Haviltex van een machine voor het snijden 
van steekschuim voor bloemen. Het contract voorzag in de mogelijk
heid van teruggave van de machine tegen terugbetaling van de koop
prijs; volgens Haviltex uiteraard enkel in geval van een goede reden, 
volgens de kopers was dat laatste niet nodig. De tekst van de over
enkomst was in het voordeel van de kopers. Maar is dat beslissend? 
Het Hof meende van wei, doch de Hoge Raad oordeelde anders(l): 
,De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is 
geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, 

(1) HR 13 maart 1981, N.J 1981, 635 met noot C.J.H.B. 
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kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver 
taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract." 

is duidelijk meer aan de orde dan een enkele tekstuele uitleg van het 
contract: ,Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan 
op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer rede
lijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij 
kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke laingen 
pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden 
verwacht." 

3. De Hoge Raad geeft daarmee aan dat de tekst van een contract in 
zijn context moet worden geplaatst en dus in die context moet worden 
gelezen. Een onderzoek naar de ,onderliggende bedoelingen" is wel 
degelijk relevant. De inmiddels als ,Haviltex-fonnule" bekend 
staande maatstaf die aanknoopt bij de redelijke verwachtingen van 
partijen ,over en weer" maakt dat het relevant kan zijn vragen te 
stellen als deze: 
- waar is over gesproken? 
- wie is met het voorstel voor een bepaling gekomen? 
- wie heeft de tekst gefonnuleerd? 
- in wiens belang is de bepaling? 
- ligt de ene uitleg in de context meer voor de hand dan een andere? 

4.) Intussen leert een analyse van de Haviltex-formule dat de Hoge 
Raad er vanuit gaat dat partijen samen tot een tekst zijn gekomen 
althans zich over en naar aanleiding van ( concept)tekst( en) hebben 
geuit. 

III. zich niet vast 

5. Het Hof zoekt inderdaad zijn heil in de Haviltex-maatstaf en stelt 
vragen die daarbij passen: heeft Jonker Veendam aan Heipro duidelijk 
gemaakt en heeft deze ook begrepen dat in geval van schade Jonker 
Veendam zich kan beroepen op het vrijwaringsbeding, zodat de beper
king van aansprakelijkheid buiten bereik blijft? Is het probleem van de 
met elkaar strijdige voorwaarden uitdruldcelijk aan de orde geweest? 
Uiteindelijk blijkt het Hof niet dat partijen uitdrukkelijk hebben ge
sproken over de met elkaar strijdige bepalingen. De angel zit dan in 
het vervolg: volgens het Hof had het op de weg van Jonker Veendam 
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gelegen om overleg te voeren over het probleem van de met elkaar 
strijdige voorwaarden, daar Jonker Veendam niet alleen door middel 
van het door haar ingeschakelde Architecten- en Ingenieursburo exact 
op de hoogte was van de te verrichten werkzaamheden, maar ook wist 
van de kwetsbaarheid en de waarde van de in haar loods opgeslagen 
tabak, alsmede van de voorwaarden die de eigenaar van de tabak 
terzake had gesteld. Nu niet gebleken is dat dergelijk overleg tussen 
partijen is gevoerd, kon Heipro er redelijkerwijs van uitgaan dat hij zo 
nodig een beroep op zijn beperking van aansprakelijkheid kon doen. 
Daarmee he eft het Hof dus ,gekozen" voor de algemene voorwaarden 
van de aannemer. 

6. In cassatie betrekt Jonker V eendam de stelling dat het Hof een 
meer specifieke, zij het ongeschreven, rechtsregel zou hebben mis
kend: namelijk de regel dat een specifieke bepaling in een overeen
komst (in casu de Technische Omschrijving) prevaleert boven een 
bepaling in algemene voorwaarden (zeg maar ,de kleine lettertjes "). 
De Hoge Raad wil bier niet van weten(2): ,Het Hof is echter met zijn 
oordeel dat met betrekking tot de uitleg van de onderhavige overeen
komst de Haviltex-maatstaf geldt, uitgegaan van een juiste rechts
opvatting. De regel, waarop de klacht doelt, te weten dat een speci
fieke bepaling in een overeenkomst gaat boven een bepaling in 
alge1nene voorwaarden, is geen ( ongeschreven) rechtsregel, doch 
kan hooguit gelden als een gezichtspunt, dat bij de uitleg van de 
overeenkomst met behulp van het Haviltex-criterium zonder schen
ding van het recht in aanmerking kan worden genomen. De klacht 
faalt derhalve." 

7. De Hoge Raad laat zich bier weer kennen: hij houdt niet van 
,vastigheid" bij de uitleg van contracten. Geschreven en ongeschre
ven uitlegregels neemt hij niet serieus, hooguit krijgen, zoals de 
ongeschreven ,regel" uit het cassatie1niddel in dit arrest en zoals 
eerder al de contra-proferentem-,regel"(3), de status van ,gezichts
punt" dat in het kader van de Haviltex-formule kan worden ,meege
nomen". Dat is echter zo'n beetje de laagste rang die men kan 
bedenken nu - uiteraard - alle omstandigheden en dus ook dit ge
zichtspunt in het kader van de Haviltex-maatstaf kunnen worden 
meegewogen. 

(2) HR 13 juni 2003 (Vos Logistics/Heipro), NJ 2003, 506. 
(3) HR 24 september 1993 (Bracke1/Unat), NJ 1993, 760 en HR 12 januari 1996 (Kroymans/ 
Sun Alliance), NJ 1996, 683 met noot M.M.M. 
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8. Dat een dergelijke status weinig voorstelt, blijkt in deze zaak dan 
ook: de Hoge Raad laat de beslissing van het Hof in stand. Daarmee is 
wat mij betreft een voorbeeld gegeven dat illustratief is voor hoe dat 
met de Haviltex-formule gaat: niet voor niets hoort men in de praktijk 
zeer regelmatig ,dat het kan vriezen en kan dooien", anders gezegd 
dat de rechter met de formule alle kanten op kan( 4). Was het in de 
context van het geval Jonker/Heipro niet evenzeer mogelijk te stellen 
dat het op de weg van de aannemer had gelegen om de aanbesteder 
erop te wijzen dat hij gewoon is voorwaarden te hanteren die afwijken 
van de opdracht? De aannemer heeft immers een offerte uitgebracht 
nadat hij de Technische Omschrijving heeft gelezen en dus ook van de 
gewenste vrijwaring kennis heeft kunnen nemen. Lag het onder die 
omstandigheden zelfs niet voor de hand dat hij over dat probleem zou 
beginnen, althans meer voor de hand dan dat, zoals het Hof aannam, 
de aanbesteder dat zou doen, al was het maar omdat de vrijtekening in 
,de kleine lettertjes" was opgenomen? Mede in het licht van het 
hiervoor onder randnummer 6 vermelde ,gezichtspunt" zou ik denken 
dat de aanbesteder, nu de aannemer niet aan de bel trok, ervan uit 
mocht gaan dat hij van aanspraken van derden was gevrijwaard. 
Binnen de kaders van de Haviltex-formule was dat oordeel mogelijk 
geweest, maar in cassatie klagen over een verkeerde toepassing van 
deze formule is gegeven de verwevenheid met een beoordeling van de 
feiten weinig kansrijk. 

9. Ik acht mij in dit kader bevrijd van de verplichting uitgebreid toe te 
lichten dat de rechtspraktijk zich op het stuk van uitleg niet graag in 
een dergelijke mate aan de ,willekeur" van de rechter overgeleverd 
ziet en liever wat meer houvast zou hebben(5). In de regel zal zij 
daarbij denken aan een dicht bij de tekst van de overeenkomst blijven 
althans bij een objectieve uitleg ervan. En soms heeft ook de Hoge 
Raad daar best oren naar. ,Haviltexen" heeft namelijk ook zijn 
beperkingen. 

(4) Vgl. M.H. WISSINK, ,Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm?", W.P.N.R. 2004, 
nr. 6579, 407. 
(5) Vgl. F.W. GROSHEIDE, ,Lees maar: er staat water staat", W.P.N.R. 2001, nr. 6248, 5 e.v. 
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V. , omdat men niet steeds met uit 
de voeten kan 

heb het onder randnu1nmer 4 al aangegeven: met zijn ,over-en
weer-formule" zoekt de Hoge Raad aansluiting bij de context waarin 
de tekst van een contract is totstandgekomen. De veronderstelling is 
daarbij dan dat partij en zich inderdaad ook over en naar aanleiding 
van ( concept)tekst( en) hebben geuit. Vervolgens komt het aan op een 
beoordeling van deze verklaringen en gedragingen over en weer en op 
beantwoording van de vraag welke verwachtingen partijen daaraan 
dan hebben kunnen ontlenen. 

Zo werkt het natuurlijk niet altijd: de tekst is zeer vaak gewoon 
een gegeven in die zin dat zij slechts door een van beide partijen of 
zelfs door een derde is opgesteld. Van betrokkenheid bij de totstand
kmning van de tekst is dan geen sprake. Dat laat onverlet de mogelijk
heid dat partijen zich uiten over en naar aanleiding van de tekst, maar 
zelfs dat is vaak niet zo. In veel gevallen ontbreken dergelijke uitingen 
geheel. ,Haviltexen" gaat dan moeilijk en soms gewoon niet: een 
onderzoek naar de achter de tekst liggende bedoelingen heeft dan 
immers geen zin. De Hoge Raad heeft hieraan dan ook inderdaad 
consequenties verb on den in het begin van de j aren '90 in een tweetal 
arresten omtrent CAO's. Ik laat de Hoge Raad aan het woord(6): ,De 
Hoge Raad stelt voorop dat het hier gaat om een bepaling in een CAO. 
Bij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst zijn de in
dividuele werknemers niet betrokken, terwijl de individuele werk
gever daarbij betrokken kan, maar niet hoeft te zijn. In het algemeen 
staan daarom aan de werknemers en werkgever, op wie de overeen
komst van toepassing is, bij het bepalen van inhoud en strekking 
daarvan geen andere gegevens ter beschikking dan haar tekst en de 
eventueel daaraan toegevoegde schriftelijke toelichting, die in deze 
zaak echter ontbreekt. Dit brengt mee dat voor de uitleg van de 
bepalingen van een CAO, de bewoordingen daarvan, gelezen in het 
licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van 
doorslaggevende betekenis zijn. Heeft de werkgever zelf aan de 
totstandkoming van de CAO meegewerkt, dan zal hij zijn eventueel 
...... .._.., .... ..._'-''·'--'· ontleende bijzondere wetenschap te dier zake niet jegens de 
werknemer kunnen inroepen." 

(6) HR 17 september 1993 (Gerritse/HAS), N.J. 1994, 173 en HR 24 september 1993 (Hol/ 
EIMK), N.J. 1994, 174 met noot P.A.S. 
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Twee zaken springen in het oog: het belang van de bewoordingen 
en het buiten beschouwing laten van bijzondere wetenschap bij een 
der partijen omtrent de totstandkoming van een bepaalde overeen
komst of tekst. Deze bijzondere wetenschap kan de ander niet worden 
tegengeworpen, voor hem is er als het ware niet meer dan de tekst 
,sec". 
In ieder geval is ,Haviltex" niet heilig: in bepaalde situaties staat wel 
degelijk de tekst van de overeenkomst voorop. Het zal niet verbazen 
dat de introductie van dit ,tweede type" uitleg gevolgen heeft gehad. 
Zo is daar in ieder geval een nieuwe kwalificatievraag die in de 
rechtspraktijk regelmatig aan de orde is gesteld: valt de casus onder 
,CAO" of onder ,Haviltex"? 

Voor de uitleg van een contract kan het nogal wat uitmaken of 
tekst en eventuele toelichting min of meer doorslaggevend zijn of dat 
juist ook een onderzoek moet worden ingesteld naar de achterliggende 
bedoelingen van partijen bij de totstandkoming van een tekst. In de 
rechtspraak zijn de grenzen van de ,CAO-uitleg" dan ook opgezocht. 
De Hoge Raad heeft haar onder meer toepasselijk geacht op een 
sociaal plan dat zelf geen CAO is(7) en op een trustakte die ten 
grondslag ligt aan een obligatielening(8). Voor degenen die op de 
lening inschrijven geldt derhalve een in uitgangspunt tekstuele uitleg 
van de trustakte zonder dat de achterliggende bedoelingen van de 
partijen bij de trustakte hen kan worden tegengeworpen: ze zijn er niet 
bij geweest en voor hen is er als het ware niet meer dan de tekst. 

Er is meer dan de tekst 

Dit behoeft echter enige nuancering. Illustratief is een tweetal 
recente zaken waarin de vraag is hoe het Bindend Besluit Regres, dat 
voor aile bij het V erbond van V erzekeraars aangesloten verzekeraars 
geldt, moet worden uitgelegd. 

Op zekere dag in 1996 is Brinkhoff met een auto een pand in 
Nijmegen binnengereden. Doordat hij in plaats van op de rem op het 
gaspedaal drukte, is de door hem bestuurde auto door een of meer 
scheidingswanden geschoten en tot stilstand gekomen in een ruimte 
waar onder andere lijm, verdunner en verf lagen opgeslagen. Als 

(7) HR 26 mei 2000 (Akzo Nobel!FNV), N.J. 2000, 473. 
(8) HR 23 maart 2001 (Ofasec/NTM), N.J. 2003, 715 met noot F.M.J. VERSTIJLEN. 
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gevolg hiervan is brand ontstaan. De Noordhollandsche heeft als 
brandverzekeraar deze schade aan de eigenaar van het pand, Vrodest 
6, vergoed en heeft vervolgens op grond van subrogatie in de zin van 
art. 284 W etboek van Koophandel het uitgekeerde bedrag van meer 
dan 1 miljoen gulden van WAM-verzekeraar London gevorderd. Met 
een beroep op het Bindend Besluit Regres heeft London een bedrag 
van ca. 578.000 gulden voldaan en geweigerd het nog resterende 
bedrag te voldoen. London stelt zich daarbij op het standpunt dat 
art. 3 BBR dat bepaalt dat onbeperkt regres mogelijk is terzake van 
,aanrijdingsschade" aldus moet worden gelezen dat het daarbij gaat 
om ,koude" aanrijdingsschade. Dat zou in casu de schade zijn die is 
ontstaan tot aan het moment van de ontploffing en de brand. London 
heeft in verband daarmee uitdrukkelijk te bewijzen aangeboden dat 
deze bedoeling voorzat bij degenen die de betrokken regeling hebben 
ontworpen. Het Hof heeft dit aanbod, uitgaande van de noodzaak van 
objectieve uitleg van het BBR, gepasseerd. 

In cassatie stelt de Hoge Raad voorop dat het BBR een de leden 
van het Verbond van Verzekeraars bindende regeling is die het ver
haalsrecht inzake door brandverzekeraars uitgekeerde bedragen be
perkt met een enkele uitzondering, zoals terzake van aanrijdings
schade. Hij laat vervolgens het oordeel van het Hof in stand(9): 
,3.3.2 ... Van belang is slechts dat, zoals het Hof in cassatie onbe
streden heeft geoordeeld, het BBR een op het beperken van verhaal 
door brandverzekeraars gerichte regeling van algemene aard is die 
zich uitstrekt naar niet bij het opstellen daarvan betrokken derden. Met 
juistheid heeft het Hof geoordeeld dat een dergelijke algemene rege
ling ,naar objectieve, gebruikelijke maatstaven moet worden uitge7 
legd", waarmee het Hof, blijkens hetgeen het voorts in rov. 2.5 heeft 
overwogen met betrekking tot de factoren die daarbij een rol kunnen 
spelen, onder meer tot uitdrukking heeft gebracht dat het daarbij niet 
aankomt op de bedoelingen van de bij het opstellen betrokken partijen 
voor zover deze niet kenbaar zijn uit de tekst of uit voor derden 
toegankelijke bronnen, waaronder in dit geval de door London over
gelegde Toelichting op het BBR en de Contourennota afstand van 
regres van 10 november 1982." 

De kern van de zaak is dat het hier een regeling van algemene 
aard betreft die ook geldt voor en tussen niet bij het opstellen ervan 
betrokken derden. In zo'n geval moet de tekst naar objectieve maat-

(9) HR 16 mei 2003 (London/Noordhollandsche Van 1816), N.J 2003, 470. 
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staven worden uitgelegd, hetgeen inhoudt dat de bedoelingen van de 
opstellers niet relevant zijn wanneer ze althans niet kenbaar zijn uit 
ook voor deze derden toegankelijke bronnen. Meer en meer blijkt 
intussen dat de CAO-uitleg meer is dan een grammaticale uitleg van 
de tekst van de overeenkomst zelf. Vooral de vraag wat de kenbaar
heid van voor derden toegankelijke bronnen inhoudt, dringt zich 
op. Een tweede recent gewezen BBR-arrest komt hier in beeld. 

De casus is er een van, helaas, alledag. In de nacht van vrijdag 
13 januari op zaterdag 14 januari 1995 is de Kompasschool te Lely
stad volledig afgebrand. Rond middemacht zijn H. en K. samen bij de 
school geweest. H. is het schoolgebouw binnengegaan, terwijl K. 
buiten bleef staan. H. heeft een prullenbak in brand gestoken. K. zag 
dat het vuur in de prullenbak doofde. H. is daama verder de school 
ingelopen en heeft daar handdoeken in een wasmand in brand ge
stoken. H. en K. zijn vervolgens samen verder gelopen en na een 
wandeling weer bij de school teruggekeerd. In de tussentijd heeft H. 
aan K. verteld dat hij handdoeken in brand had gestoken. Bij terugkeer 
bij de school constateerden H. en K. dat de school in brand stond. 
Op grond van een brandverzekeringsovereenkomst hebben Royal 
Nederland en enkele andere verzekeraars in verband met de schade 
aan de school een bedrag van meer dan 1 miljoen gulden aan de 
gemeente Lelystad uitgekeerd. De brandverzekeraars zoeken nu re
gres op K. 

Het BBR voorziet in principe niet in regres op particuliere scha
deveroorzakers, behoudens op ,de gene door wiens opzet of met wiens 
goedvinden de schade is veroorzaakt". In de procedure gaat het om 
uitleg van deze zinsnede: wat is de zelfstandige betekenis van ,met 
wiens goedvinden"? Het Hof meent geen enkele en baseert zich 
daarbij op een publicatie in het tijdschrift WPNR (Weekblad voor 
Privaatrecht, Notariaat en Registratie) die in 1986 is verschenen als 
reactie op een eerder stuk over het BBR dat zelf dateert uit 1984. In de 
reactie wordt toegelicht welke bedoeling de opstellers van het BBR 
hadden. In casu zou dat slechts zijn verhaal op particulieren mogelijk 
te maken wanneer het om zulk laakbaar gedrag ging dat de aansprake
lijkheidsverzekeraar van deze dader geen dekking zou geven. Nu deze 
dekking aileen bij opzet ontbreekt zijn daarom de woorden ,met 
wiens goedvinden" zinledig. 

In cassatie wordt de stelling betrokken dat het te ver gaat indien 
de betekenis of werking van een bepaling zoals deze in het BBR is 
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vastgelegd en bij stemming door de leden is aanvaard, zou kunnen 
worden gewijzigd als gevolg van een enkele uitlating van (het bestuur 
van) de vereniging in een wetenschappelijk tijdschrift, zoals dat in de 
zienswijze van het hof mogelijk wordt geacht. De Hoge Raad oordeelt 
echter anders(l 0): ,3.5 ... Het oordeel geeft ... niet blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting, nu het hof zich terecht niet heeft beperkt 
tot een uitlegging aan de hand van de (letterlijke) bewoordingen van 
art. 3 onder a BBR en klaarblijkelijk bij zijn uitlegging van het BBR 
rekening heeft gehouden met de bedoeling van de opstellers van het 

voorzover die bedoeling voor derden wier rechtspositie erdoor 
be1nvloed kan worden uit een voor eenieder toegankelijke bron als het 
WPNR kenbaar is .... 3.6.2 ... Naar blijkt uit de in de conclusie van de 
Advocaat-Generaal ... vermelde gegevens is in 1985 betrekkelijk korte 
tijd na de inwerkingtreding van het BBR (op 1 januari 1984) in het 
WPNR op naam van de VBA een artikel gepubliceerd, dat een reactie 
'""''"1'Y'I'1 "' op een kort voordien naar aanleiding van de inwerkit{gtreding 
van het BBR in het WPNR verschenen artikel. Het hof heeft uit deze 
reactie van de VBA kennelijk en niet onbegrijpelijk afgeleid wat de 
achterliggende bedoelingen van de VBA (en de bij de regeling betrok
ken aansprakelijkheidsverzekeraars) waren bij het opstellen en onder
ling verbindend verklaren van het BBR. Het hof heeft derhalve niet 
miskend dat het, naast andere bij de uitleg te betrekken factoren, gaat 
om de oorspronkelijke bedoelingen bij het opstellen van het BBR." 

Het arrest leert dat bij voor derden kenbare gegevens omtrent de 
bedoelingen van de opstellers aan aanzienlijk meer dient te worden 
gedacht dan de eventuele bij een overeenkomst behorende toelichting 
of considerans. Dit scherpt dan ook in dat derden, die gebonden zullen 
worden aan een bestaande tekst, er verstandig aan doen zich op 
mogelijke bronnen te orienteren waarbij het uiteraard voor de hand 
ligt dat zij de opstellers, althans de organisatie die een tekst heeft 
opgesteld of hanteert, verzoeken om aan te geven welke mogelijke 
bronnen in het geding zijn. 

van 

De Hoge Raad heeft de CAO-uitleg weliswaar ook buiten de 
CAO-context toepasselijk geacht; tegelijkertijd heeft hij ook duidelijk 
een aantal malen ,nee" verkocht en derhalve vastgehouden aan de 

(10) HR 27 februari 2004 (Royal Nederland/K), RvdW 2004, 43. 
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Haviltex-maatstaf. Dat is bijvoorbeeld nadruld(elijk gebeurd bij de 
uitleg van een akte van cessie of een pandakte(ll). Het feit dat deze 
aldes consequenties hebben voor derden maakt niet dat zij zich bij de 
uitleg mogen concentreren op de tekst van de akten; bij de uitleg van 
de akten zijn ook voor hen als derden wel degelijk de achterliggende 
bedoelingen van de opstellers relevant. Deze kunnen dan ook aan 
derden worden tegengeworpen. 

Daarmee blijkt dat het verschil tussen Haviltex en CAO niet mag 
worden gezocht in het feit dat het om teksten gaat die aan derdety 
kunnen worden tegengeworpen. Ook wanneer een derde, bijvoorbeeld 
in geval van een derdenbeding toetreedt tot een reeds bestaande 
overeenkomst (art. 6:254 BW) is de Haviltex-maatstaf aan de or
de(l2). En toch is er wel degelijk iets met eventuele ,derdenwer
king". Zowel in de zaken omtrent het BBR als die omtrent de uitleg 
van de trustakte die ten grondslag ligt aan de uitgifte van toonder
obligaties klinkt door dat het feit dat de tekst beoogt de rechtspositie 
van vele, althans een onbepaald aantal, derden op een uniforme wijze 
te regelen juist tot een objectieve uitleg noopt. 

24. NJ-annotator Du Perron heeft in een belangrijke noot(l3) systeem 
ontdekt in de rechtspraak van de Hoge Raad: volgens hem moet 
onderscheid worden gemaakt tussen de zojuist beschreven situatie 
en die waarin ,slechts" de tegenwerpelijkheid van een overeenkomst 
tussen partijen aan derden aan de orde is. Waar in het eerste geval 
objectieve uitleg in het geding is, is in het tweede de Haviltex
methode aan de orde. Het aardige was dat hij daarbij overigens aangaf 
dat ook in geval van ,Haviltex" een meer objectieve uitleg aan de 
orde kan zijn in die gevallen waarin partij en dat ook will en en van 
elkaar verwachten juist omdat zij beide weten dat de tekst ook voor 
derden relevant zal zijn. Hij noemde dat ,Haviltex with a twist". Met 
dit staaltje van niet scheidend denken lijkt hij de Hoge Raad op een 
idee te hebben gebracht. 

(11) Zie bijvoorbeeld HR 20 september 2002 (ING/Curator), N.J. 2002, 610 met noot C.E. DU 
PERRON en HR (De Liser/Rabobank Den Haag), N.J. 2004, 183. 
(12) HR 18 oktober 2002 (Buter/Besix), N.J. 2003, 503 met noot C.E. DU PERRON. 

(13) Bij HR 18 oktober 2002 (Buter/Besix), N.J. 2003, 503 en eerder al in een noot bij HR 
20 september 2002 (ING/Curator), N.J. 2002, 610. 
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25. In een nieuwe leading case gaat het om werknemer Fox die sinds 
1954 in dienst was bij ( een rechtsvoorganger van) DSM. In verband 
met opgetreden arbeidsongeschiktheid is het dienstverband met DSM 
beeindigd met ingang van 1 november 1978. Fox is vervolgens passief 
lid geworden van het pensioenfonds DSM -Chemie (het pensioen
fonds ), hetgeen inhield dat hij zijn pensioen kon blijven opbouwen 
zonder dat hij premie hoefde af te drag en. Vanaf 1 november 197~ tot 
1 december 1994 is Fox werkzaam geweest in Wet sociale werk
voorziening (WSW)-dienstverband. Omdat de WSW tot 1 januari 
1990 geen pensioenregeling ken de, was het voor WSW -werknemers 
tot 1 januari 1990 mogelijk deel te nemen aan een individuele spaar
regeling, de zogenamnde Aanvullende Oudedagsvoorziening (AOV
regeling). Een deelnemer aan deze spaarregeling kreeg een individue
le spaarrekening bij een fonds waarop maandelijks een bepaald bedrag 
van het WSW -loon werd gestort. Het fonds beheert de spaargelden 
volledig en het gespaarde wordt in termijnen uitgekeerd vanaf het 
moment dat de spaarder 65 jaar wordt. Per 1 december 1999 is Fox 
pensioengerechtigd. In het kader van de pensioenberekening heeft Fox 
een maximaal pensioen opgebouwd. Naast dit maximale DSM-pen
sioen ontvangt Fox vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd nog een 
aantal jaren een bedrag van f 137,65 per maand, dat hem wordt 
uitgekeerd op grond van de AOV -spaarregeling. Het pensioenfonds 
kort dit bedrag echter op het DSM-pensioen met een beroep op een 
anti-cumulatiebepaling in het tussen partijen toepasselijke Pensioen
reglement. V olgens deze bepaling komt namelijk in mindering ,het 
pensioen dat betrokkene over die jaren elders op grond van een 
arbeidsverhouding he eft verkregen." Fox neemt de tekst letterlijk en 
stelt zich op het standpunt dat de spaarregeling geen pensioen is: de 
kantonrechter heeft het anti-cumulatiebeding echter uitgelegd over
eenkmnstig de doelstelling daarvan en de handelwijze van het pensi
oenfonds geaccordeerd. In hoger beroep heeft de rechtbank op haar 
beurt gekozen voor een taalkundige uitleg en zich dus bij Fox aange
sloten. 

De Hoge Raad stelt voorop dat het gaat om de uitleg van een 
pensioenreglement. Dit reglement wordt gehanteerd door een pensi
oenfonds waarvan DSM ten behoeve van haar werlmemers onder 
bepaalde, in dat reglement nader uitgewerkte, voorwaarden het recht 
op een pensioenuitkering heeft bedongen. In deze zaak heeft werk
nemer Fox zijn hieruit voortvloeiende rechten aanvaard, zodat hij 
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heeft te gelden als partij bij de tussen de werkgever en het pensioen
fonds gesloten overeenkomst (art. 6:254 lid 1 BW). De Hoge 
Raad(l4): ,Aan de orde is hoe dit pensioenreglement moet worden 
uitgelegd in de relatie tussen de werknemer en dat pensioenfonds, 
waarbij aantekening verdient dat de werknemer op de bewoordingen 
waarin het reglement is gesteld, geen invloed heeft gehad en dat de 
overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de wijze waarop 
deze bepaling is geredigeerd, voor hem niet kenbaar zijn." 

V ervolgens geeft de Hoge Raad een college over uitleg van 
contracten waarin hij aangeeft dat hij inmiddels twee typen uitleg is 
gaan onderscheiden: ,4.2. In zijn arrest van 13 maart 1981, nr. 11647, 
NJ 1981, 635 (Haviltex) heeft de Hoge Raad- daarmee voortbou
wend op oudere rechtspraak over de uitleg van overeenkomsten -
overwogen dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding 
tussen partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van 
aileen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van het 
contract. V oor de beantwoording van die vraag komt het immers aan 
op de zin die partij en in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen 
zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten 
(hiema ook: de Haviltexnorm). Bij deze uitleg dient de rechter reke
ning te houden met aile bijzondere omstandigheden van het gegeven 
geval; het Haviltexarrest bevat tevens een reeks bij die uitleg in 
aanmerking te nemen gezichtspunten, welke reeks in latere arresten 
verder is uitgewerkt. 4.3. In zijn arresten van 17 september 1993, 
nr. 15064, NJ 1994, 173 en 24 september 1993, nr. 15078, heeft de 
Hoge Raad echter ten aanzien van de uitleg van de bepalingen van een 
CAO een anders geformuleerde norm aanvaard: voor die uitleg zijn de 
bewoordingen van de desbetreffende bepaling, gelezen in het licht van 
de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslagge
vende betekenis (hiema ook: de CAO-norm). De CAO-norm is ook 
toegepast op andere geschriften waarin een overeenkomst of een 
andere regeling is vastgelegd die naar haar aard bestemd is de rechts
positie van derden te beinvloeden, zonder dat die derden invloed 
hebben op de inhoud of de formulering van die overeenkomst/rege
ling, terwijl de onderliggende partijbedoeling voor die derden niet 
kenbaar is, zoals de uitleg van een sociaal plan dat niet zelf een CAO 
is (HR 26 mei 2000, nr. C 98/318, NJ 2000, 473), een trustakte bij een 
obligatielening (HR 23 maart 2001, nr. C 99/054, NJ 2003, 715) en het 

(14) HR 20 februari 2004 (Stichting Pensioenfonds DSM/Fox), RvdW 2004, 34. 
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Bindend Besluit Regres 1984 (HR 16 mei 2003, m. C 01/250,NJ 2003, 
470)." 

28. Interessant is zijn overweging omtrent de verhouding tussen de 
diverse typen uitleg: ,4.4. Tussen de Haviltexnorm en de CAO-norm 
bestaat geen tegenstelling, maar een vloeiende overgang. Enerzijds 
heeft ook bij toepassing van de Haviltexnorm te gelden dat, indien de 
inhoud van een overeenkomst in een geschrift is vastgelegd - nog 
afgezien van het bepaalde in art. 3:36 BW in de verhouding tot derden 

de argumenten voor een uitleg van dat geschrift naar objectieve 
maatstaven aan gewicht winnen in de mate waarin de daarin beli
chaamde overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de rechts
positie te bei:nvloeden van derden die de bedoeling van de contracte
rende partijen uit dat geschrift en een eventueel daarbij behorende 
toelichting niet kunnen kennen en het voor de opstellers voorzienbare 
aantal van die derden groter is, terwijl het geschrift ertoe strekt hun 
rechtspositie op uniforme wijze te regelen. Anderzijds leidt de CAO
norm niet tot een louter taalkundige uitleg; in het arrest van de Hoge 

van 31 mei 2002, m. C 00/186, NJ 2003, 110, is de hiervoor in 
4.3 aangehaalde rechtspraak in die zin verduidelijkt dat hier sprake is 
van een uitleg naar objectieve maatstaven, waarbij onder meer acht 
kan worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen 
en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onder
scheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. In 
het zojuist aangehaalde arrest is voorts nog beslist dat ook de bewoor
dingen van de eventueel bij de CAO behorende schriftelijke toelich
ting bij de uitleg van de CAO moeten worden betrokken. In een latere 
uitspraak (HR 28 juni 2002, m. C 01/012, NJ 2003, 111) werd 
geoordeeld dat, indien de bedoeling van de partijen bij de CAO naar 
objectieve maatstaven volgt uit de CAO-bepalingen en de eventueel 
daarbij behorende schriftelijke toelichting, en dus voor de individuele 
werknemers en werkgevers die niet bij de totstandkoming van de 
overeenkomst betrokken zijn geweest, kenbaar is, ook daaraan bij 
de uitleg betekenis kan worden toegekend." 

Tussen Haviltex en CAO blijkt een vloeiende overgang te be
staan, althans er is meer tussen ,zuiver" Haviltex en CAO. Bovendien 
blijken de beide typen uitleg ook dezelfde bron te hebben: ,4.5. De 
hiervoor in 4.2-4.4 weergegeven rechtspraak heeft als gemeenschap
pelijke grondslag dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens 
van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete 
geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en 
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billijkheid meebrengen. Ten behoeve van de werkbaarheid voor de 
praktijk en van de toetsbaarheid van het rechterlijk oordeel in cassatie, 
heeft de Hoge Raad een uitwerking van die vage norm gegeven voor 
de boven aangegeven, in het maatschappelijk verkeer vaak voorko
mende, typen van gevallen. In deze typologie heeft de CAO-norm 
betreldcing op geschriften en verhoudingen waarvan de aard mee
brengt dat bij die uitleg in beginsel objectieve maatstaven centraal 
dienen te staan. Opmerking verdient ten slotte dat zowel aan de CAO
norm als aan de Haviltexnorm de gedachte ten grondslag ligt dat de 
uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond 
van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waar
in het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die 
deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, 
in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal 
gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot 
be lang." 

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de concrete beslissing. Vol
gens het middel had de rechtbank niet alleen op de bewoordingen van 
de betrokken bepaling dienen te letten, maar tevens aandacht moeten 
besteden aan alle omstandigheden van het geval, met uitzondering van 
de niet-kenbare bedoeling van degenen die de betrokken bepaling 
hebben geredigeerd. Zo had de rechtbank mede acht moeten slaan op 
de ratio van de onderhavige regeling, de redelijkheid van (de uitkomst 
van) de uitleg die het pensioenfonds voorstaat en de mate waarin die 
uitleg past binnen het systeem van het pensioenreglement, waarvan de 
anti-cumulatiebepaling deel uitmaakt, als geheel. De Hoge Raad volgt 
dat spoor inderdaad: ,5.2. Uit hetgeen hiervoor in 4 is overwogen 
volgt dat deze rechtsklacht doel treft. W eliswaar he eft de Hoge Raad 
in zijn arrest van 18 oktober 2002, nr. C 01/007, NJ 2003, 258, beslist 
dat - kort gezegd - de uitleg van een pensioenreglement in de 
verhouding tussen de oorspronkelijk contracterende partijen aan de 
hand van de Haviltexnorm moet geschieden, maar in de verhouding 
tussen de werknemer- voor wie de bedoeling van de oorspronkelijk 
contracterende partijen (zijn werkgever en het pensioenfonds) niet 
kenbaar is en die op de formulering daarvan geen invloed heeft gehad 
-en het pensioenfonds is toepassing van de CAO-norm aangewezen. 
Uit hetgeen hiervoor in 4.4 is opgemerkt, volgt dat de rechtbank, die 
met haar oordeel dat ,de grammaticale uitleg voorop dient te staan", 
mede gezien haar daarop volgende overwegingen, klaarblijkelijk heeft 
bedoeld dat de onderhavige uitleg dient plaats te vinden aan de hand 
van de taalkundige betekenis van de desbetreffende bepaling, is uit-
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gegaan van een onjuiste rechtsopvatting omdat bij toepassing van de 
CAO-norm op een geval als het onderhavige, mede de door het middel 
aangehaalde gezichtspunten van belang kunnen zijn en door de rechter 
in zijn motivering moeten worden betrokken." 

Het zojuist besproken arrest is een nieuw standaardarrest over 
uitleg, dat is wei duidelijk. De Hoge Raad lijkt nadrukkelijk de puntjes 
op de i te wiilen zetten en zijn vele in de afgelopen 20 jaar gewezen 
uitleg-arresten in een systeem te wiilen onderbrengen. Daarbij valt 
natuurlijk op dat de Hoge Raad op het eerste gezicht het spoor van Du 
Perron volgt en ,niet scheidend denkt": er zijn niet twee typen uitleg, 
....,_.F-,...,_. .. ,,_.p..._ is er maar een, waarbinnen, afhankelijk van de omstandig

meer dan wel mindere mate accent ligt op subjectieve dan 
uitlegfactoren. Aan de ene kant van het spectrum zit 

in zijn uiterste (meest subjectieve) vorm met aile aan
voor achterliggende bedoelingen, ook wanneer deze niet uit 

voor kenbare gegevens of bronnen blijken, en aan de andere 
de CAO-uitleg. 

32. Met dat laatste maakt de Hoge Raad uiteindelijk toch onder
scheid: de CAO-uitleg is wei degelijk ,apart" gezet, waar dat eigen
lijk de Haviltex-uitleg in zijn 1neest objectieve verschijningsvorm had 
kunnen (en moeten) zijn. De Hoge Raad doet dat, zo lijkt het, met 
reden. De op1nerking over de werkbaarheid voor de praktijk en de 
toetsbaarheid van het rechterlijk oordeel in cassatie wordt niet voor 
niets gemaakt. 

De gemene grondslag voor beide uitleg-typen is volgens de Hoge 
Raad de vage norm dat bij de uitleg van een schriftelijk contract 
telkens van beslissende betekenis zijn aile omstandigheden van het 
concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van rede
lijkheid en biilijkheid meebrengen. Ik acht het wat gekunsteld om aile 
uitleg onder deze noemer te vangen en eigenlijk ook niet nodig. De 
norm is aan de ene kant zo vaag dat er weinig of geen schade mee 
wordt aangericht, aan de andere kant is het beeld gewrongen al is het 
maar omdat uitleg van een contract tussen professionals of de CAO
uitleg niet echt ,passen" bij de grondnorm van uitleg naar aile 
omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen 
de maatstaven van redelijkheid en biilijkheid meebrengen. Dat klinkt 
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juist voor de genoemde gevallen te ,soft" en suggereert te we1n1g 
houvast voor partijen en eigenlijk ook teveel vrijheid van de rechter. 
Dat verkeerde beeld zou dan alleen kunnen worden weggenomen door 
te stellen dat in dat soort gevallen de redelijkheid en billijkheid eisen 
dat bij de bewoordingen van het contract wordt aangesloten. Zo valt 
alles vol te houden; ik vind dit op zijn minst gekunsteld. Ik blijf er ook 
bij dat het niet nodig was om een gemene grondslag aan te wijzen en 
uit te werken. Afgezien van de mededeling over de werkbaarheid in de 
praktijk en de toetsbaarheid in cassatie zou het arrest zonder het 
,fundament" van rechtsoverweging 4.5 ook wel overeind blijven. 

Het arrest bevestigt wat eigenlijk al in eerdere arresten besloten 
lag: een en dezelfde tekst kan al naar gelang de verhouding binnen 
welke zij moet worden uitgelegd een verschillende betekenis heb
ben(l5). Zo wordt het pensioenreglement tussen DSM en pensioen
fonds conform Haviltex uitgelegd, doch in de verhouding tussen 
pensioenfonds en werknemer conform ,CAO". Het is niet uitgesloten 
dat deze maatstaven tot verschillende uitkomsten leiden. Of deze 
vorm van ,ruis" erg serieus genomen moet worden, is echter nog 
de vraag. Misschien moeten we het niet overdrijven en is het vooral 
een academisch punt, omdat het in de rede ligt te denken dat de 
Haviltex-uitleg in de verhouding tussen DSM en pensioenfonds niet 
erg subjectief zal zijn gegeven dat partijen allebei weten dat de tekst 
(mede) beoogt de rechtsposities van derden te regelen: er is waar
schijnlijk weinig tot geen verschil tussen ,objectieve Haviltex" en 
,CAO". 

35. Met de introductie van deze twee dicht tegen elkaar aan liggende 
uitlegtypen, ,objectieve Haviltex" en CAO, roept de Hoge Raad 
natuurlijk wel vragen op(16). Is er een verschil in benadering en 
daarmee mogelijk in resultaat? Dat zal vooral afhangen van de vraag 
hoe objectiefbinnen Haviltex moet worden uitgelegd (hetgeen primair 
afhankelijk is van de strekking van de overeenkomst en van een zeker 
kwantitatief aspect (is de overeenkomst bedoeld om de rechtspositie 
van veel derden op uniforme wijze te regelen?)) en aan de andere kant, 
de CAO-uitlegkant, van de vraag welke gegevens buiten tekst en 
toelichting voor derden objectief kenbaar zijn. Het etiket is echter 
vervolgens wel degelijk van be lang omdat de Hoge Raad suggereert in 

(15) Zie ook M.H. WISSINK, ,Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm?", WP.N.R. 2004, 
nr. 6579, 414. 
(16) Vgl. ibid., 410 e.v. 

1080 TPR 2004 



geval van CAO-uitleg in cassatie indringender het uitlegresultaat te 
toetsen dan bij Haviltex-uitleg. 

Hoewel de Hoge Raad dat waarschijnlijk niet heeft bedoeld, heeft 
hij het er uiteindelijk dus niet makkelijker op gemaakt(l7). Waar we 
ons tot voor kort concentreerden op de vraag ,Haviltex of CAO?" is 
inmiddels duidelijk dat we er een nieuwe kwalificatievraag bij hebben 
gekregen: hoe objectief binnen Haviltex? 
Hoe te denken bijvoorbeeld over het hanteren van algemene voor
waarden die zijn opgesteld door een brancheorganisatie of van een 
door een landelijke organisatie opgesteld modelcontract? Van CAO
uitleg zal hier geen sprake zijn, doch van een objectieve vorm van 

wellicht wel: ervan uitgaande dat partijen zich niet over de 
hebben uitgelaten, hetgeen bij algemene voorwaarden een reele 

'"'"'.,..,.V'\rlt::n·s~.e"'.u .. LLF-, is, ligt een objectieve uitleg voor de hand. Veel meer 
is er dan immers niet. Wanneer partijen zich wel hebben 

"'L""'-''U"'"".~. ... hetgeen vooral bij het gebruik van een n1odelcontract een 
zal zijn niet alle modelbepalingen worden uiteindelijk 

verklaard, een modelbepaling wordt op maat van het 
geval gesneden bijvoorbeeld - is er uiteraard sprake van een meer 
klassieke Haviltex-situatie: uiteraard is het dan nodig onderzoek te 
doen naar de verklaringen en gedragingen ,over en weer". 

37. In een recente arbeidszaak hebben partijen, een werkgever en een 
werknetner, een arbeidscontract gesloten en zich het daarbij makkelijk 
gemaakt: ze hebben het bij een CAO behorende modelcontract letter
lijk overgenomen. v ervolgens ontstaat geschil over de uitleg van een 
van de bepalingen uit dat modelcontract. Wat is nu rechtens: gaat het, 
zoals de rechtbank aannam, om de CAO-uitleg of om Haviltex-uitleg 
zoals in cassatie wordt betoogd? De Hoge Raad beslist in de laatste 
zin(18): het gaat immers, ondanks dat de tekst is gebaseerd op een 
modelcontract, om een beding in een individuele overeenkomst dat 
naar haar aard niet is bestemd om anderen te binden. Hier blijft het bij, 
maar na verwijzing zal ongetwijfeld de tweede kwalificatievraag aan 
de orde komen; wat is hier de juiste ,Haviltex-benadering": subjectief 
of in enige mate objectief? Dikke kans dat partijen zich niet hebben 
uitgelaten over (de tekst van) het beding en ,blind" het model contract 
hebben overgenomen: partijen en rechter staat dan niet veel meer ten 

(17) In deze zin duidelijk ook ibid., 415. 
(18) HR 9 juli 2004 (HoeversNan Dijk), RvdW 2004, 95. 
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dienste dan de tekst, zodat Haviltex hier de facto een objectief 
karakter zal hebben. 

Analyse van de jongste arresten van de Hoge Raad leert dus dat de 
vraag ,objectief of subjectiefbinnen Haviltex" dwingt tot het stellen 
van drie vervolgvragen: 
- zijn er al dan niet uitingen (verklaringen of gedragingen) van 

partijen over en naar aanleiding van de tekst? 
- wat is de strekking van het beding of de overeenkomst: is de tekst 

enkel bedoeld voor de rechtsverhouding tussen partijen of ook 
bestemd om anderen te binden dan wel de rechtspositie van 
anderen te bepalen? 
en in dat laatste geval: gaat het daarbij om een beperkt aantal 
derden dan wel om veel, wellicht zelfs een onbepaald aantal, 
derden? 

Zijn er geen uitingen ,buiten de tekst" die licht werpen op een 
achterliggende bedoeling van partijen dan ligt het voor de hand dat de 
uitleg dicht bij de bewoordingen van de overeenkomst blijft, zodat 
de facto sprake is van een objectieve uitleg(l9). Zijn er wel uitingen 
,buiten de tekst" dan is het in beginsel relevant om naar de betekenis 
daarvan onderzoek te doen, tenzij gelet op de streld(ing van het beding 
moet worden aangenomen dat deze, juist ook wanneer zij niet kenbaar 
waren voor derden, niet aan derden kunnen worden tegengeworpen. 

X. 

Hoe staat het leerstuk van de uitleg der contracten er nu voor? 
Lange tijd heeft Haviltex gedomineerd. Dat wil niet zeggen dat dit 
arrest zonder problemen is. Ik ben juist begonnen met een enkel arrest 
dat illustreert hoe lastig het is om met Haviltex te werken: soms heb je 
de indruk dat een totaal andere uitkomst ook met de Haviltex-formule 
had kunnen bereikt worden. Zij wordt niet voor niets ook wel tover
formule genoemd. De Hoge Raad wil van vuistregels die dan nog enig 
houvast geven bovendien duidelijk niet weten, de hoogst bereikbare 
status is die van ,gezichtspunt" binnen de Haviltex-formule. Begin 
jaren '90 heeft hij de beperkingen van de (zuivere) Haviltex-benadering 

(19) Vgl. M.H. WISSINK, ,Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm?", W.P.N.R. 2004, 
nr. 6579, 408-409. 
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echter gezien en de CAO-uitleg ge1ntroduceerd in het arrest Gerritse/ 
Met dat nieuwe ijkpunt was ook de agenda bepaald: de Hoge 

Raad gaf immers aanleiding voor een kwalificatievraag die tot een 
reeks van arresten heeft geleid die nu eens wel dan weer niet CAO
uitleg buiten de CAO-context opleverden. Het was vervolgens niet 
eenvoudig om systeem in deze rechtspraak te ontdekken. Zo bekeken 
was er wel behoefte aan een nader bericht vanuit de Kazemestraat. 

41. De Hoge Raad heeft dat goed aangevoeld. Met het arrest Stichting 
Pensioenfonds DSM/Fox heeft hij naar mijn inschatting beoogd de 
,_~..<.U"-"'"'"'" meer houvast te geven door de contouren van een systeem te 
"""t'""T'~""" waarbinnen de diverse uitlegtypen een plaats hebben. On

"""'"'''""'"'~ is hier een nieuwe mijlpaal op het stuk van uitleg bereikt, 
vrees dat de beleving bij het publiek vooral is dat de Hoge 

zozeer een einde aan de discussie heeft gemaakt doch in 
daarvan veeleer nieuwe gesprekstof heeft aangedragen. Er 

nu imtners op twee velden gespeeld: op het ene gaat 
tussen en CAO, op het andere gaat het om de vraag ,hoe 

binnen Haviltex?". En het is duidelijk dat in bepaalde 
.-..-r"''"'"''rl"'"'='"'' deze wedstrijden allebei 1noeten worden gespeeld, voordat 
we weten hoe het contract tussen partijen moet worden uitgelegd. 

42. Hoewel de ,Haviltex ofCAO"-vraag dus nog steeds opgeworpen 
zal worden, voorspel ik dat, nu de objectieve uitleg binnen Haviltex 
een duidelijke plaats heeft gekregen, de ,CAO-groep" niet ofnauwe
lijks zal worden uitgebreid. Het zal makkelijker zijn in rechte het 
oordeel ,objectieve uitleg binnen Haviltex" te vellen dan een nieuw 
geval toe te voegen aan de ,CAO-groep" waarin uiteindelijk toch een 
vrij strikt en dus minder flexibel uitlegregime geldt. Eigenlijk houdt 
de j ongste rechtspraak dan een opwaardering van Haviltex in: in mijn 
speculatie heeft de Hoge Raad vooral het belang van de ,Haviltex
groep" en daarmee van de Haviltex-uitleg onderstreept(20). Het is 
CAO of Haviltex, tertium non datur, doch dat is gepaard gegaan met 
het ,opblazen" van de ,Haviltex-groep", binnen deze ,grote" groep 
is variatie mogelijk. Onverdeeld gelukkig ben ik niet met deze her
waardering van een ,oude" mijlpaal. In de eerste plaats niet vanwege 
het al genoemde ,elastische" karakter van de Haviltex-formule. In de 
tweede plaats niet, omdat weliswaar ook in de ,Haviltex-groep" 

(20) In deze richting ook lM. VAN DUNNE, Verbintenissenrecht, deel 1, Deventer, 2004, 182 
e.v. 
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ruimte bestaat voor objectivering, doch wanneer zij aan de orde is en 
wat zij precies behelst, duister blijft. Erg veel grip op de zaak hebben 
partij en waarschijnlijk ook niet, omdat gevreesd moet worden dat de 
Hoge Raad terzake van de juiste uitleg binnen de ,Haviltex-groep" 
niet echt leiding zal geven, zodat veel afhangt van de beoordeling van 
de zaak door de feitenrechter. Stichting Pensioenfonds DSM/Fox is 
dus een belangrijk arrest, waarin de Hoge Raad zich actief en zeker 
ook creatief toont, doch het leidt ons uiteindelijk terug naar Haviltex. 
Ik had dit arrest liever niet herbezocht; in plaats daarvan was beter een 
stap voorwaarts gemaakt. 

T. HARTLIEF 
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