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Uitleg, kan het eenvoudiger?
Willem van Tongeren1

M

r. W.L. Valk schreef recentelijk, op basis van zijn uitgebreide kennis van literatuur en rechtsspraak, een fraaie
bijdrage in het NJB over uitleg van
rechtshandelingen.2 De ondertitel
van zijn bijdrage luidt: Kan het eenvoudiger? Ja, het kan eenvoudiger,
maar dat is een kwestie van keuze.
De Hoge Raad heeft gekozen voor
een heel gedifferentieerd stelsel, en
daarmee is het uitlegkunde geworden. In 1981 is het begonnen met
Haviltex.3 Het is tegenwoordig Haviltex cum omnibus annexis.4 In een
recent arrest besliste de Hoge Raad
dat de gedragslijn van een werkgever
in het kader waarvan aan een werknemer gedurende een bepaalde tijd
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een niet afgesproken bonus is
betaald ook op een Haviltex-manier
moet worden uitgelegd.5 Daarnaast is
er nog de CAO-norm,6 met ook weer
uitzonderingen, bijvoorbeeld als het
gaat om een sociaal plan, want voor
de uitleg van een bepaling uit een
sociaal plan zal Haviltex weer gelden,
als in het concrete geval het aantal
bij dat sociaal plan betrokken derden
beperkt is, zoals in de FNV/Condorzaak.7 Verder is er nog de rechtspraak
rondom de uitleg van notariële
akten, in verband met het overdragen of vestigen van zakelijke rechten.8 Alle uitlegrechtspraak heeft als
gemeenschappelijke grondslag dat
bij de uitleg van een contract telkens
van beslissende betekenis zijn alle
omstandigheden van het concrete
geval, gewaardeerd naar hetgeen de
maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Ook de CAOnorm leidt niet tot een louter taalkundige uitleg.9
Wat mij verbaast, als je een tijdje bij rechtspraak.nl op uitlegzaken
let, is én het grote aantal uitlegzaken
én de ogenschijnlijke slordigheid bij
het maken van afspraken, het niet
goed of op nalatige wijze vastleggen
er van, en het op slordige wijze er
uitvoering aan geven. Ik weet wel dat
je het achteraf altijd beter weet, maar
toch is het de vraag of dat in de uitlegsfeer geen consequenties moet
hebben. Een goed voorbeeld van zo’n
ogenschijnlijke slordigheid, van één
of beide partijen, is de Flexabram/
Iprem-zaak, twee professionele
onroerend goed partijen.10 Het ging
in die zaak om de verkoop in 2007
van een bedrijfsverzamelgebouw met
een waarde van nota bene ca.
€ 20.000.000. Flexabram kocht dat
gebouw en bedong, omdat een klein
gedeelte van het gebouw leegstond,
en mogelijk onverhuurd zou blijven,
een huurgarantie voor een periode
van vijf jaar met daarbij dan een
bepaalde (te betalen) huurprijs.
Flexabram verkocht het gebouw én
meteen door voor een hogere ver-

koopprijs én betaalde ook nog eens
aan haar koper een lagere prijs voor
de huurgarantie van vijf jaar. Erg
lucratief voor Flexabram. Het is niet
uit te leggen, om hier het woord
uitleg(gen) te gebruiken, dat er in de
Iprem/Flexabram-deal geen rekening
is gehouden met of aandacht is gegeven aan het punt van een (snelle)
doorverkoop, dat daarover niets is
opgenomen in het contract tussen
deze professionele partijen, zodat de
conclusie onvermijdelijk lijkt dat aanvankelijk een (eventuele) doorverkoop totaal niet van belang werd
gevonden. De Hoge Raad casseerde
ten gunste van Flexabram.11 Het
(eventuele) vervolg van de zaak is mij
onbekend.
Kan het eenvoudiger? Ik zou
uitleg van rechtshandelingen op die
manier eenvoudiger willen maken
dat bij die uitleg (als uitlegfactor)
(heel/veel) nadrukkelijk(er) worden
betrokken de slordigheid in het contracteren, de voorzienbaarheid van
het ontstaan van problemen, het
gemak waarmee een uitlegkwestie
voorkomen had kunnen worden, enz.
Ik vind het helemaal niet vanzelf
spreken dat Iprem, toen zij er blijkbaar achter kwam dat zij meer voor
de leegstand moest betalen aan
Flexabram dan Flexabram aan haar
koper, de kans moe(s)t krijgen (óf
grijpen) om van het niet-opnemen
van een doorverkoopbepaling op het
punt van de huurgarantie een uitlegzaak te maken, om op die manier
achteraf, met al of niet achteraf
bedachte argumenten, het maken
van slordige afspraken nog recht te
zetten. Hoe gemakkelijk had de
Iprem/Flexabram-zaak niet voorkomen kunnen worden! Misschien
hintte de Hoge Raad in de bekende
Meyer Europe/Pont Meyer uitlegzaak
uit 2007 ook op slordigheid bij het
contracteren, toen hij overwoog dat
over het onderwerp voor wier rekening de aanslag vennootschapsbelasting kwam geen aan Pont Meyer te
verwijten onduidelijkheid kan heb-
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ben bestaan.12 Daarnaast zouden partijen zelf het eenvoudiger kunnen
maken door op het gebied van uitleg
het heft in eigen hand te nemen
door afspraken te maken over hoe in
een voorkomend geval een contract
uit te leggen, bijvoorbeeld een entire
agreement clausule.13 Mr. Valk
bepleit, ik denk terecht, als het gaat
om het ‘eenvoudiger’ maken van uitleg, een inperking van de cao-norm
tot enkel cao’s en wat daarmee ten
volle vergelijkbaar is. De keuze indertijd voor de cao-norm maakte in
zekere zin uitleg al ‘eenvoudiger’
omdat dan het onderwerp van uitleg
is beperkt tot uitleg van de cao-tekst
zelf en de bijbehorende toelichting
en dat (kortgezegd) voor derden nietkenbare teksten niet bij de uitleg
betrokken mogen worden. Kortom,
het kan eenvoudiger, in ieder geval al
door onvolkomenheden en (kennelijke) tekortkomingen in het contrac-

Ik zou uitleg van rechtshandelingen op
die manier eenvoudiger willen maken dat
bij die uitleg (heel/veel) nadrukkelijk(er)
worden betrokken de slordigheid in het
contracteren, de voorzienbaarheid van
het ontstaan van problemen, het gemak
waarmee een uitlegkwestie voorkomen
had kunnen worden, enz.
teer-proces (veel) nadrukkelijker
bij de uitleg te betrekken dan wel
slordigheden en tekortkomingen van
uitleg uit te sluiten of uitleg uit te
sluiten in geval van dergelijke slordigheden en tekortkomingen, dit om

te bereiken dat een partij niet via
een uitlegkwestie achteraf nog dingen (onverdiend) recht kan zetten. Er
is bovendien een kans dat daardoor
nauwgezetheid bij het contracteren
wordt bevorderd.
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