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47. De cao-norm en de
Haviltex-norm in het
aanbestedingsrecht
MR. DRS. T.H. CHEN 

In geval van een geschil tussen twee partijen speelt vaak de uitleg van schriftelijke stukken die tussen 

die partijen zijn uitgewisseld een belangrijke rol. Hebben partijen nagelaten belangrijke begrippen te 

definiëren in de overeenkomst, dan zal de rechter aan de hand van een bepaalde maatstaf die onduidelijke 

begrippen moeten duiden. In de praktijk hanteert de rechter meestal een van de volgende twee maatstaven: 

de Haviltex-norm respectievelijk de cao-norm. Tussen beide normen bestaat geen tegenstelling, maar een 

vloeiende overgang.1

1. De Haviltex-norm

In het overbekende Haviltex-arrest van de Hoge Raad staat 

de onderstaande overweging centraal:2
 

‘De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding 

van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die 

moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op 

grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de 

bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van 

die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gege- 

ven omstandigheden over en weer redelijkerwijs 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 maatschappe- 

lijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zoda- 

nige pp. kan worden verwacht.’ 

In  de  jurisprudentie  en  literatuur  komt  men  behalve   

de term ‘zuiver taalkundige’ ook de termen ‘letterlijke’, 

‘grammaticale’ en ‘objectieve’ uitleg tegen. Ook  ziet  men 

in plaats van het woord ‘uitleg’ het woord ‘betekenis’. Zo 

schrijft A-G Hartlief in een conclusie het volgende: ‘Deze 

objectieve uitleg houdt niet in dat de grammaticale beteke- 

nis van een bepaling altijd doorslaggevend is.’3 Aan het slot 

van dit artikel zal ik betogen dat deze bewering onjuist is. 

Een interessante vraag is de volgende: moet de hierboven 

geciteerde passage zuiver taalkundig uitgelegd worden of 

moet men kijken naar de bedoeling van de  Hoge  Raad  

toen hij deze woorden opschreef? In de wiskunde wordt 

een dergelijke redenering recursief genoemd: de redenering 

1 Hr 20 februari 2004, EcLI:NL:Hr:2004:AO1427 (DSM/Fox), r.o. 4.4. 

2 Hr 13 maart 1981, NJ 1981/635. 

3 conclusie A-G Hartlief 10 maart 2017, EcLI:NL:PHr:2017:185, rdnr. 3.11. 

in de geciteerde passage wordt op de passage zelf toegepast. 

Op de uitkomst van die recursieve redenering kan die rede- 

nering wederom toegepast worden – tot in het oneindige, 

net als bij het ‘Droste-effect’. Omdat de bedoeling van de 

Hoge Raad niet kenbaar is wegens het ‘geheim van de raad- 

kamer’, lijkt een zuiver taalkundige uitleg van de geciteerde 

passage de enige manier om te achterhalen wat rechtens is 

bij de uitleg van een overeenkomst met de Haviltex-norm 

– op het eerste gezicht een paradoxale conclusie.

 
De tweede zin in de geciteerde passage uit het Haviltex-ar- 

rest wordt vaak zo uitgelegd dat onder meer gekeken moet 

worden naar de bedoeling van partijen bij de  uitleg  van 

een overeenkomst met de Haviltex-norm. Men zie bijvoor- 

beeld:4
 

 
‘Het hof heeft terecht de Haviltex-maatstaf aangelegd. Zijn 

desbetreffende oordelen zijn ook niet onbegrijpelijk en zijn 

toereikend gemotiveerd. Daarbij wordt in het bijzonder in 

aanmerking genomen dat het hof, tegen de achtergrond 

van het debat van partijen, alle relevante omstandigheden 

van het geval in zijn beoordeling heeft betrokken, waaron- 

der de wijze van totstandkoming van de PSA, de bewoor- 

dingen van de PSA (over de betekenis waarvan partijen van 

mening verschillen) en de bedoeling van partijen.’ 

 
Bij de uitleg van de mededelingen die gedurende een aanbe- 

stedingsprocedure door enerzijds de aanbestedende dienst 

en anderzijds potentiële inschrijvers gedaan zijn, bevinden 

we ons in de precontractuele fase. Dat betekent dat er nog 

geen overeenkomst is die moet worden uitgelegd – afgezien 

van de voorovereenkomst A die door Chris Jansen wordt 

beschreven in zijn preadvies aan de Nederlandse Vereniging 

4 Hr 18 november 2011, EcLI:NL:Hr:2011:bS1706, r.o. 3.3.2. 
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voor Aanbestedingsrecht.5 Maar veelal zal het daarbij niet 

om een schriftelijk contract gaan, zodat de Haviltex-norm 

op die voorovereenkomst A niet zonder meer toegepast 

kan worden. Het spreekt dus niet vanzelf dat bij de uitleg 

van de aanbestedingsstukken de Haviltex-norm gehanteerd 

moet worden. Integendeel, er zijn veel omstandigheden die 

ervoor pleiten dat die aanbestedingsstukken op objectieve 

wijze moeten worden uitgelegd, conform de cao-norm. 

2. De cao-norm

De zogenaamde cao-norm is door de Hoge Raad voor het 

eerst onder woorden gebracht in het arrest Gerritse/Has,6 

waarin het ging om de uitleg van bepalingen in een cao. In 

het belangrijke arrest DSM/Fox7 wordt overwogen dat de 

toepassing van deze nieuwe norm is uitgebreid tot ‘andere 

geschriften’:8
 

‘In  zijn  arresten  van  17  september   1993,  nr.   15064,  NJ 

1994, 173 en 24 september 1993, nr. 15078, NJ 1994, 174, 

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 (hierna ook: de CAO-norm). 

De CAO-norm is ook toegepast op andere geschriften 

waarin een overeenkomst of een andere regeling is vast- 

gelegd die naar haar aard bestemd is de rechtspositie van 

derden te beïnvloeden, zonder dat die derden invloed 

hebben op de inhoud of de formulering van die overeen- 

komst/regeling, 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 obli- 

gatielening (HR 23 maart 2001, nr. C 99/054, NJ 2003,  

715) en het Bindend Besluit Regres 1984 (HR 16 mei 2003, 

nr. C 01/250, NJ 2003, 470).’

Het lijkt een kleine stap om deze overweging uit te breiden 

tot de ‘partijbedoeling’ van een aanbestedende dienst bij het 

opstellen van de aanbestedingsstukken. Die partijbedoeling 

is voor derden – in casu potentiële inschrijvers, rechters, 

klachtenloketten en Commissie van Aanbestedingsexperts – 

niet te distilleren uit de aanbestedingsstukken. Begrijpelijk 

is dus dat veelal die aanbestedingsstukken, in ieder geval in 

de precontractuele fase, worden uitgelegd naar objectieve 

maatstaven, conform de cao-norm. 

 
Na de bovenstaande overweging uit het arrest DSM/Fox 

komt een overweging die de verhouding tussen beide 

normen beschrijft:9
 

‘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 maatsta- 

ven aan gewicht winnen in de mate waarin de daarin beli- 

chaamde overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de 

rechtspositie te beïnvloeden van derden die de bedoeling 

van de contracterende partijen uit dat geschrift en een even- 

tueel 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 taalkun- 

dige uitleg; in het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 

2002, nr. 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, waar- 

bij onder meer acht kan worden geslagen op de elders in  

de CAO gebruikte formuleringen en op de aannemelijk- 

heid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op 

zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. In het 

zojuist aangehaalde arrest is voorts nog beslist dat ook de 

bewoordingen van de eventueel bij de CAO behorende 

schriftelijke toelichting bij de uitleg van de CAO moeten 

worden betrokken. In een latere uitspraak (HR 28 juni 

2002, nr. C 01/012, NJ 2003, 111) werd geoordeeld dat, 

indien de bedoeling van de partijen bij de CAO naar objec- 

tieve maatstaven volgt uit de CAO-bepalingen en de even- 

tueel 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." 

We zien dus dat de Hoge Raad zelf de zinsnede ‘zuiver 
5 c.E.c. jansen, De aanbestedingsovereenkomst, Aanbesteden in verbinte- 

nisrechtelijk perspectief, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor 

Aanbestedingsrecht, Den Haag: Sdu 2009.

6 Hr 17 september 1993, NJ 1994/173.

7 Hr 20 februari 2004, EcLI:NL:Hr:2004:AO1427 (DSM/Fox), JOL 2004/91,

NJ 2005/493 m.nt. c.E. du Perron; RvdW 2004/34; AV&S 2004/26 m.nt.

P. clausing; Ondernemingsrecht 2004/62 m.nt. f.b.j. Grapperhaus; SR

2004/60 m.nt. r.A.c.M. Langemeijer; M.j.A.c. Driessen (red.), Arbeidsrecht 

in 50 uitspraken 2012, Deventer: Wolters Kluwer 2012, p. 184 en 188 m.nt.

f.b.j. Grapperhaus; JWB 2004/73; «jOr» 2004/157 m.nt. ScjjK; «jAr» 

2004/83 m.nt. r.M. beltzer.

8 Hr 20 februari 2004, EcLI:NL:Hr:2004:AO1427 r.o. 4.3.

taalkundige uitleg’ uit het Haviltex-arrest vervangt door 

‘louter taalkundige uitleg’ respectievelijk ‘uitleg naar objec- 

tieve maatstaven’. Ik kom nu tot de interessante vraag of   

er verschil is tussen ‘zuiver’ en ‘louter’ in de bovenstaande 

zinsneden. Wanneer we deze vraag met louter taalkundige 

redeneringen beantwoorden, blijkt het volgende: 

1. De woorden ‘zuiver’ en ‘louter’ kunnen gebruikt wor- 

den als bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord. 

9 Hr 20 februari 2004, EcLI:NL:Hr:2004:AO1427 r.o. 4.4. 

18 nuMMer 4, AugusTus 2019 / sdu TijdschrifT AAnbesTedingsrechT en sTAATssTeun 



result.indd 4 2019-07-25 8:49:59 

DE CAO-NORM EN DE HAVILTEX-NORM IN HET AANBESTEDINGSRECHT

2. In de uit te leggen zinsneden gaat het om bijwoorden, 

immers: ware dit anders, dan had er ‘zuivere’, respectie- 

velijk ‘loutere’ gestaan. 

3. Volgens Van Dale Groot woordenboek van de Neder- 

landse taal10 is een van de betekenissen van ‘zuiver’ als 

bijwoord ‘louter’. 

4. Omgekeerd wordt bij de betekenissen van ‘louter’ als 

bijwoord niet het woord ‘zuiver’ genoemd. 

5. Een van de synoniemen van ‘louter’ als bijvoeglijk 

naamwoord is ‘zuiver’. 

6. Omgekeerd wordt bij de synoniemen van ‘zuiver’ als bij- 

voeglijk naamwoord niet het woord ‘louter’ genoemd. 

De bijwoorden ‘zuiver’  en  ‘louter’  zijn  dus  niet  onder  

alle omstandigheden als synoniemen te beschouwen. Dit 

laatste is niet zo vreemd als het lijkt wanneer we kijken 

naar het volgende voorbeeld dat Van Dale noemt: ‘zuivere 

wiskunde’, toevallig het vak waarin ik lang geleden ben 

afgestudeerd. Voor de hand ligt dat er dan ook gesproken 

kan worden over ‘zuivere taalkunde’. Maar de samenstel- 

lingen ‘loutere wiskunde’ en ‘loutere taalkunde’ lijken mij 

zo niet incorrect, dan toch wel heel erg vreemd. 

Ik kom nu tot de interessante vraag of 
er verschil is tussen ‘zuiver’ en ‘louter’ 

in de bovenstaande zinsneden 

Een en ander leidt tot de conclusie de Hoge Raad in het 

arrest DSM/Fox, wanneer wij overweging 4.4 louter taal- 

kundig uitleggen, op subtiele wijze de Haviltex-maatstaf 

heeft gewijzigd, althans op een andere wijze uitlegt. Want 

‘zuiver taalkundig’ en ‘louter taalkundig’ zijn geen zuivere 

synoniemen, waarmee ik bedoel te zeggen dat zij niet 

onder alle omstandigheden door elkaar vervangen kunnen 

worden zonder dat de betekenis verandert.11
 

De bovenstaande, wellicht gekunstelde, redenering brengt 

mij ertoe de volgende stelling te poneren: 

stelling 1: De arresten van de Hoge Raad kunnen niet louter 

taalkundig worden uitgelegd. 

Hieruit volgt naar mijn idee onomstotelijk dat ook naar de 

bedoeling van de woorden van de Hoge Raad moet worden 

gekeken. NB: de bedoeling van de Hoge Raad zelf is niet 

kenbaar wegens het ‘geheim van de raadkamer’. Maar de 

bedoeling van de woorden die de Hoge Raad gebruikt kan 

onder omstandigheden wel kenbaar zijn. 

10 Vijftiende, herziene druk, Utrecht/Antwerpen: Van Dale Uitgevers 2015. 

11 Voorbeelden van zuivere synoniemen zijn moeilijk te bedenken. Mis- 

3. Uitleg van een overeenkomst die gesloten is
na een aanbesteding

Het komt regelmatig voor dat er een geschil ontstaat over 

de nakoming van een overeenkomst die is gesloten na een 

aanbestedingsprocedure. Niet zelden draait het geschil om 

de uitleg van die overeenkomst. Anders dan bij een over- 

eenkomst die gesloten is onder volledige contractsvrijheid, 

bevat een overeenkomst die gesloten is na een aanbeste- 

ding veelal diverse bepalingen die onder (zachte of harde) 

dwang zijn overeengekomen. Na de laatste nota van inlich- 

tingen staat de inschrijver immers voor de keus ‘slikken of 

stikken’. Kiest hij voor slikken, dan eindigt een geschil dat 

onverhoopt na gunning van de opdracht tussen partijen 

ontstaat niet zelden in stikken. 

 
Een afschrikwekkend voorbeeld van dat ‘stikken’ is te 

vinden in een vonnis van de Rechtbank Gelderland. Hier 

blijken er – vermoedelijk in het kader van een verificatie  

na inschrijving – mededelingen te zijn gedaan door de 

opdrachtnemer in antwoord op vragen. Ik citeer:12
 

‘Tijdens een gesprek met Cordys op 5 februari 2009 naar 

aanleiding van de inschrijving van Cordys is aan Cordys 

gevraagd: 

“(…) Ik snap dat je rollen kunt koppelen aan functionalitei- 

ten in het systeem, maar kun je rollen ook aan segmenten in 

de database [koppelen], dus ik kan wel bij mijn studenten 

van mijn eigen opleiding komen maar niet aan de studenten 

van een andere opleiding.” 

 
De heer [naam 1] van Cordys heeft geantwoord dat  dat 

kan. Hij heeft voorts verklaard: 

 
“(…) Dan de project fasering. (…) We  waren  in  die  zin  

ook heel erg opgelucht toen we de nota van Inlichtingen 

kregen en zagen dat de datum van 1 juni naar 1 septem-  

ber verschoven was. Want dat geeft ons denk ik voldoende 

ruimte om deze functionaliteit [de I/U programmatuur, rb] 

te realiseren. (…)”’ 

Aangenomen dat deze mededelingen in de vorm van een 

verslag als bijlage onderdeel uitmaken van de overeen- 

komst, ligt het hier wel heel erg voor de hand om die mede- 

delingen uit te leggen aan de hand van de Haviltex-norm. 

En ook als het zou gaan om precontractuele mededelingen 

die geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst, zullen 

zij toch evenzeer aan de hand van die norm moeten worden 

uitgelegd. 

Omdat de opdrachtnemer er niet in slaagt  het  systeem  

dat krachtens de overeenkomst geleverd moest worden 

tijdig en deugdelijk op te leveren, wordt de overeenkomst 

ontbonden door de opdrachtgever, die in rechte acht vorde- 

ringen instelt waaronder een verklaring voor recht dat de 

schien zijn ‘waaide’ en ‘woei’ goede voorbeelden (al zal de voormalige 

weervrouw Diana Woei daar wellicht anders over denken). 12 rb. Gelderland 8 mei 2013, EcLI:NL:rbGEL:2013:bZ9618, r.o. 2.4. 
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opdrachtnemer opzettelijk en onrechtmatig heeft gehan- 

deld en geen beroep kan doen op bepaalde exoneratieclau- 

sules. Op de zitting ontpopt de cliënt zich – de nachtmerrie 

van menig advocaat – als de ‘grootste tegenstander’:13
 

‘Ter terechtzitting is namens Cordys door [naam 2]  

verklaard: 

“(…) De reden dat wij meededen aan de aanbestedingspro- 

cedure was dat het gedeelte van de aanbestede software dat 

volgde op het I/U gedeelte helemaal aansloot bij onze doel- 

stelling. De termijn voor oplevering die in de aanbesteding 

werd gesteld was erg kort, maar wij wilden het daaraan voor 

HG verbonden risico verkleinen door voor een lager dan 

marktconforme prijs in te schrijven. Dat was het idee. Wij 

hebben ja gezegd tegen het tijdpad van 3,5 maand omdat 

we ons anders niet zouden kwalificeren in het kader van de 

aanbestedingsprocedure. Daarbij zijn we ervan uitgegaan 

dat HG de complexiteit van dit soort opdrachten kent. Het 

redigeren van een complexe applicatie als deze kan nooit  

in twee, drie maanden en dat had HG moeten weten. Wij 

hadden destijds een aantal aanbestedingen verloren door- 

dat we te eerlijk waren geweest over de vereiste oplever- 

termijn. We wisten dat de opdracht voor HG niet in 3,5 

maand kon worden uitgevoerd maar hebben toch ja gezegd 

omdat we anders uit de aanbesteding lagen. (...)”’ 

Op grond van dit soort verklaringen en vele feitelijke over- 

wegingen worden de vorderingen van de opdrachtnemer 

grotendeels toegewezen. 

Normaliter is een knock-outeis bij een aanbesteding dat de 

inschrijver in zijn inschrijving een verklaring indient (vaak 

‘Conformiteitenlijst’ genoemd) waarin onvoorwaardelijk 

wordt ingestemd met alle voorwaarden van de aanbeste- 

dingsstukken, waaronder de Concept Overeenkomst. In die 

verklaring zou hier dus door Cordys ‘JA’ zijn ingevuld, in 

ieder geval bij het tijdpad van 3,5 maand. Wat betekent dat 

woord JA? 

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd om een zin die bestaat 

uit één woord, en dan nog wel een van de meest eenduidige 

woorden, uit te leggen. Een uitleg naar objectieve maat- 

staven, met de cao-norm, van het woord JA lijkt verreweg 

het meest voor de hand te liggen. Nu komt de crux: een 

verklaring tijdens de zitting, nadat de overeenkomst geslo- 

ten is, kan nooit gebruikt worden om een tekst in de over- 

eenkomst uit te leggen. Als er al gekeken wordt, met de 

Haviltex-norm, naar de bedoeling van Cordys, dan geldt 

uiteraard dat alleen de bedoeling van Cordys als inschrij- 

ver, dus vóórdat de overeenkomst gesloten wordt, relevant 

is. Wat partijen na sluiting van de overeenkomst beweren 

zou – zeker bij toepassing van de cao-norm – nooit een rol 

mogen spelen bij de uitleg van de overeenkomst. 

13 r.o. 7.4. 

Ongeacht welke norm wordt toegepast bij de uitleg van de 

overeenkomst, het lijkt erg onwaarschijnlijk dat aan de hand 

van de inschrijving, de aanbestedingsstukken en de gete- 

kende overeenkomst kan worden vastgesteld dat Cordys 

ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onrecht- 

matig heeft gehandeld door bij het woord JA een paraaf te 

zetten. Dan had HG dat immers zelf ook al kunnen consta- 

teren voordat zij tot definitieve gunning overging. Stel 

immers dat Cordys het volgende had verklaard ter zitting: 

‘Wij waren er destijds van overtuigd dat wij het systeem 

tijdig en geheel naar tevredenheid van de klant zouden gaan 

opleveren. Vrijwel onmiddellijk deden zich  na  gunning  

van de opdracht zware tegenvallers voor, die grotendeels 

voor rekening komen van HG.’ Deze diametraal tegen- 

overgestelde uitleg van het woord JA zou dan toch zeker 

met een korreltje zout genomen worden? De analogie met 

de bekennende verdachte dringt zich hier op: er kan geen 

veroordeling uitgesproken worden met als enig bewijsmid- 

del een bekentenis. Ik besef dat de bovenstaande redenering 

indruist tegen het gezond verstand – zeker als men kennis 

neemt van de vele feiten in deze casus. Ik vermoed overi- 

gens dat rechters in dit soort zaken het gezonde verstand 

wel degelijk een belangrijke rol laten spelen bij de uitleg 

van de overeenkomst. 

 
In casu wordt slechts één keer gesproken over de uitleg van 

de overeenkomst, in r.o. 7.17: 

 
‘De onder 3.1. onder II weergegeven vordering tot het 

geven van een verklaring voor recht begrijpt de rechtbank 

(mede in het licht van hetgeen HG in haar akte wijziging 

van eis heeft aangevoerd) aldus dat HG vordert voor recht 

te verklaren dat de bepaling van artikel 8.5a van de Leve- 

ringsovereenkomst van toepassing is alsmede voor recht te 

verklaren dat Cordys geen beroep toekomt op de beper- 

king van de schade tot de contractueel gedefinieerde directe 

schade, dan wel dat dat beroep naar maatstaven van rede- 

lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Cordys heeft betoogd dat in het licht van hetgeen zij heeft 

aangevoerd over de uitleg van de verklaring van [naam 2] 

ter zitting haar handelswijze niet kwalificeert als opzet en/ 

of grove schuld als bedoeld in artikel 8.5a van de Leve- 

ringsovereenkomst. Nu deze uitleg niet gevolgd wordt en 

geoordeeld is dat Cordys de overeenkomst is aangegaan 

terwijl zij wist dat zij deze niet althans niet zonder ernstige 

gebreken zou kunnen nakomen doet zich de situatie voor 

als voorzien in artikel 8.5a van de Leveringsovereenkomst. 

De daarop ziende verklaring voor recht zal worden gege- 

ven.’ [onderstreping THC] 

 
We zien dat, in tegenstelling tot wat hij volgens mij zou 

moeten doen, de rechter de (door mij onderstreepte) uitleg 

niet volgt op basis van onder meer de na het aangaan van 

de overeenkomst afgelegde verklaring dat men ‘te eerlijk’ 

was geweest bij een aantal aanbestedingen. Wellicht zou 

men de volgende rechtsregel kunnen toevoegen aan de 

Haviltex-norm: 
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Hypothese: Wanneer een na het aangaan van de overeenkomst 

afgelegde verklaring ten aanzien van de bedoelingen van een partij 

ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in het nadeel van die 

partij spreekt, dan levert zij dwingend bewijs op met betrekking tot 

die bedoelingen. Strekt die verklaring daarentegen ten voordele van 

die partij, dan komt haar vrije bewijskracht toe. 

Maar als civielrechtelijke leek schrijf ik hier misschien iets 

wat allang tot de vaste jurisprudentie wordt  gerekend.  

Hoe dit ook zij, het vonnis biedt heel weinig houvast voor 

het onderwerp van dit artikel, want op geen enkele wijze 

wordt duidelijk aan de hand van welke maatstaf (wet, 

Haviltex-norm, cao-norm, andere jurisprudentie, literatuur, 

gewoonterecht, etc.) de rechter tot zijn oordeel komt. Al 

lezende bekruipt mij bij dit vonnis het gevoel dat hier het 

gezonde verstand van de rechter spreekt. 

Wat betreft het toepassen van de Haviltex-norm en de cao-

norm bij de uitleg van een overeenkomst die is geslo- ten 

na een aanbesteding, is er aardig wat jurisprudentie, die 

erop neerkomt dat soms de cao-norm prevaleert en soms 

de Haviltex-norm. Een korte zoektocht leverde de volgende 

resultaten op: 

a. ‘Het hof is van oordeel dat in het onderhavige geval, 

waarbij de (concept-)overeenkomst door de gemeente in het 

kader van een aanbestedingsprocedure is opgesteld, zonder 

dat Novio hierbij betrokken is geweest of daarop  anders- 

zins invloed heeft kunnen uitoefenen, aan de normaal gang- 

bare betekenis van de bewoordingen in het normale spraak- 

gebruik vergaand gewicht toekomt.’14
 

b. ‘Bij een zuiver commerciële transactie als de onderha- 

vige tussen twee professionele marktpartijen ligt het voor 

de hand dat groter gewicht wordt toegekend aan de taal- 

kundige betekenis van de door partijen gehanteerde woor- 

den.’15

c. ‘In aanmerking [dient] te worden genomen dat de Over- 

eenkomst tot stand is gekomen naar aanleiding van een 

aanbestedingsprocedure, zodat voornoemde, zogenaamde

Haviltex-norm in een aanbestedingsrechtelijke context 

geplaatst dient te worden.’16
 

d. ‘Over het bestek dat aan de overeenkomst ten grondslag 

ligt en de regelingen waarnaar dat bestek verwijst (in het 

bijzonder de Risicoregeling) heeft MNO als inschrijver wel 

vragen kunnen stellen, maar niet kunnen onderhandelen.

Dat brengt mee dat het hof bij de uitleg van de overeen- 

komst een geobjectiveerde Haviltex-maatstaf toepast.’17

e. ‘Indien er veronderstellenderwijs vanuit wordt gegaan 

dat het een aanbestedingsprocedure betreft, geldt bij de 

uitleg van het bestek dat dit naar objectieve normen moet 

geschieden en niet naar de gesubjectiveerde Haviltex-norm, 

gelijk dit hof reeds meermalen heeft uitgesproken (...).’18
 

f. ‘Anders dan [appellanten] met hun beroep op het Havil- 

tex-criterium hebben aangevoerd, mogen bij de aanbe- 

steding bijzondere verwachtingen over en weer tussen de 

aanbestedende overheid en een bepaalde  inschrijver  geen 

rol spelen, omdat dat in strijd zou komen met het beginsel 

van gelijke behandeling.’19
 

 
g. ‘Bij het geven van die uitleg stelt de rechtbank voorop dat

de taalkundige betekenis van de bewoordingen van art. 13

niet van doorslaggevende betekenis is. Het komt aan op de

betekenis die partijen aan die tekst gaven en wat ze over en 

weer van elkaar mochten verwachten (HR 13 maart 1981,

NJ 1981, 635; Ermes/Haviltex). (...) 

De Provincie heeft evenmin argumenten gehanteerd

waarmee wordt verklaard waarom de bewoordingen van 

art. 13.1 gelet op de partijbedoelingen, een andere betekenis 

hebben dan de taalkundige betekenis die daaraan toekomt. 

2.51. Er is daarom geen reden om anders dan naar de taal- 

kundige betekenis uit te leggen.’20
 

h. ‘Beslissend blijft de zin die partijen in de gegeven omstan- 

digheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen

mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelij- 

kerwijs van elkaar mochten verwachten (...)’21
 

i. ‘Immers, voorkomen moet worden dat BAM door een 

voor haar gunstige uitleg achteraf alsnog wordt bevoor- 

deeld ten opzichte van andere inschrijvers. Dat betekent

dat geen ruimte bestaat om de bepalingen van de Overeen- 

komst uit te leggen volgens de Haviltex-norm (...).’22
 

j. ‘Het gaat dan om de betekenis die aan de besteksbepa- 

lingen met toepassing van de Haviltex-maatstaf toekomt, 

derhalve om hetgeen Reko op dat punt redelijkerwijs heeft

moeten begrijpen en om hetgeen De Woonplaats daarom- 

trent redelijkerwijs mocht verwachten. 

4.3 De voorzieningenrechter acht van belang dat de over- 

eenkomst tussen het Reko en De Woonplaats tot stand is

gekomen na een onderhandse aanbesteding. Het bestek 

behoorde tot de stukken die De Woonplaats ter  beschik-  

king stelde aan gegadigden voor een inschrijving. Over het 

bestek hebben partijen dus niet kunnen onderhandelen. De

Woonplaats had als aanbestedende dienst de verplichting 

een bestek te schrijven waarin “alle voorwaarden en moda- 

liteiten van de gunningsprocedure (...) worden geformu- 

leerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, 

opdat (...) alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplet- 

tende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en

18 Hof Leeuwarden 17 november 2009, EcLI:NL:GHLEE:2009:bK3587, r.o. 7. 

14 Hof Arnhem 15 juni 2010, EcLI:NL:GHArN:2010:bM8441, r.o. 8. 

15 rb. Zwolle-Lelystad 10 november 2010, EcLI:NL:rbZLY:2010:bO9259, 

r.o 4.4; in casu ging het om een particuliere aanbesteding.

16 rb. Den Haag17 maart 2009, EcLI:NL:rbSGr:2009:bH6471, r.o. 3.3. 

17 Hof Amsterdam 19 maart 2013, EcLI:NL:GHAMS:2013:bZ6956, r.o. 3.2. 

19 Hof Den Haag1 29 juni 2010, EcLI:NL:GHSGr:2010:bN4167, r.o. 6. 

20 rb. Noord-Nederland 28 oktober 2015, EcLI:NL:rbNNE:2015:4956, 

r.o. 2.48-2.51. 

21 Hof Arnhem-Leeuwarden 24 juli 2018, EcLI:NL:GHArL:2018:6973, r.o. 5.5. 

22 Vzr. rb. Oost-brabant 29 maart 2013, EcLI:NL:rbObr:2013:bZ6000, r.o. 4.3. 

TijdschrifT AAnbesTedingsrechT en sTAATssTeun nuMMer 4, AugusTus 2019 / sdu 21 



result.indd 7 2019-07-25 8:49:59 

zij deze op dezelfde manier interpreteren” (HR 4 november 

2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2806).’23
 

k. ‘Voor de beantwoording van die vraag komt het immers 

aan op de zin die partijen 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 (HR 13 maart 1981, NJ 

1981, 635, Ermes c.s./Haviltex). In praktisch opzicht is de 

taalkundige betekenis die de bewoordingen in het contract, 

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 belang (HR 20 februari 2004, NJ 2005, 

493, DSM/Fox).’24
 

l. ‘Het Waterschap had als aanbestedende dienst de 

verplichting een bestek te schrijven waarin “alle voor- 

waarden en modaliteiten van de gunningsprocedure (...) 

worden geformuleerd op een duidelijke, precieze en ondub- 

belzinnige wijze, opdat (...) alle  behoorlijk  geïnformeerde 

en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte

kunnen begrijpen en zij deze op dezelfde manier interpre- 

teren” (HR 11 november 2005, NJ 2006, 204, Van der 

Stroom/NIC c.s.). Dit brengt mee dat toespitsing van de 

Haviltex-norm op een geobjectiveerde maatstaf in de rede

ligt (HR 2 februari 2007, NJ 2008, 100, NBA/Meerhuy- 

sen).Voor een inschrijver als [gedaagde] betekent dit ener- 

zijds dat hij voor de vaststelling van de betekenis van een 

besteksbepaling aan de bewoordingen daarvan, gelezen in 

het licht van het gehele bestek, doorslaggevend gewicht mag 

toekennen. Anderzijds kan twijfel over de betekenis van een

besteksbepaling meebrengen dat hij vragen daarover stelt 

aan de aanbestedende dienst, alvorens hij een inschrijving 

doet. De aanbestedende dienst is  gehouden  op  die  vragen 

te antwoorden. Laat de inschrijver na vragen te stellen, dan 

kan het onder omstandigheden zo zijn dat hij de bedoeling

van de besteksbepaling tegen zich heeft te laten gelden, ook 

al had hij een andere betekenis aan de bepaling toegekend. 

Voor tegenstrijdigheden in het bestek zijn partijen overeen- 

gekomen dat deze ten nadele van het Waterschap worden 

uitgelegd (§ 2 lid 4, tweede zin UAV ’89).’25
 

m. ‘Voor de beantwoording van  die  vraag  komt  het  aan

op de zin die partijen en de gegeven omstandigheden over 

en weer redelijkerwijs mochten toekennen aan het beding 

waarvan nakoming wordt gevorderd en op hetgeen zij te 

dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. 

Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappe- 

lijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van 

zodanige partijen kan worden verwacht (HR 13  maart 

1981, NJ  1981, 635, Haviltex). Bij  de  uitleg  van  de overeen- 

 
 
 
 
 
 

 
komst spelen ook de maatstaven van redelijkheid en billijk- 

heid een rol (HR 1 oktober 2004, NJ 2005, 499, TCM/  

Gesink). In praktisch opzicht is bij de uitleg van een schrif- 

telijke overeenkomst vaak wel van groot belang de taalkun- 

dige betekenis die de bewoordingen waarin deze bepalin- 

gen zijn gesteld, gelezen in de context van het geschrift als 

geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk 

verkeer normaal gesproken hebben (HR 20 februari 2004, 

NJ 2005, 493. DSM/Fox).’26

n. ‘Dit betoog stelt een vraag van uitleg van de tussen 

partijen gesloten overeenkomst aan de orde. Deze uitleg 

dient te geschieden aan de hand van de Haviltex-maat- 

staf.’27
 

Deze voorbeelden uit de jurisprudentie laten zien dat op een 

paar gevallen na de rechter bij de uitleg van een overeen- 

komst die is gesloten na een aanbesteding een beetje doel- 

loos lijkt heen en weer te zwalken tussen Haviltex-norm en 

cao-norm, eigenlijk net als de Hoge Raad doet met de vloei- 

ende overgang tussen beide normen in zijn arrest DSM/Fox. 

4. Uitleg van aanbestedingsstukken tijdens de
aanbestedingsprocedure

Centraal bij de uitleg van aanbestedingsstukken staat de 

bekende overweging uit het arrest Succhi di Frutta:28
 

‘Het beginsel van doorzichtigheid, dat er het corollarium 

van vormt, heeft in essentie ten doel te  waarborgen  dat 

elk risico van favoritisme en willekeur door de aanbeste- 

dende dienst wordt uitgebannen. Het impliceert dat alle 

voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure in 

het aanbestedingsbericht of in het bestek worden geformu- 

leerd op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze, 

opdat, enerzijds, alle behoorlijk geïnformeerde en normaal 

oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrij- 

pen en zij deze op dezelfde manier interpreteren, en, ander- 

zijds, de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na 

te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan 

de criteria welke op de betrokken opdracht van toepassing 

zijn.’ 

De Hoge Raad verwijst (uiteraard) met instemming naar  

dit citaat,29 zodat we kunnen stellen dat er veel voor pleit 

om tijdens de aanbesteding de aanbestedingsstukken op 

objectieve wijze, conform de cao-norm te interpreteren. 

Ook lagere rechters overwegen doorgaans dat de aanbe- 

stedingsstukken met die norm moeten worden uitgelegd.30 

Maar hier durf ik in alle bescheidenheid toch een klein 

vraagteken bij te zetten. 

26 rb. Arnhem 29 augustus 2012, EcLI:NL:rbArN:2012:bX7467, r.o. 4.7. 

27 Hof Amsterdam 20 maart 2012, EcLI:NL:GHAMS:2012:bW4791, r.o. 2.6.1. 

28 Hvj EG 29 april 2004, c-496/99 P, r.o. 111. 

23 Vzr. rb. Overijssel 21 november 2014, EcLI:NL:rbOVE:2014:6162, r.o. 4.2- 

4.3. 

24 rb. Arnhem 11 juli 2012, EcLI:NL:rbArN:2012:bX6272, r.o. 4.2. 

25 rb. Arnhem 21 juli 2010, EcLI:NL:rbArN:2010:bN3487, r.o. 4.7. 

29 Hr 4 november 2005, EcLI:NL:Hr:2005:AU2806, r.o. 4.3.2. 

30 Hof Den bosch 3 december 2013, EcLI:NL:GHSHE:2013:5889, r.o. 7.14; 

Hof Den Haag 9 oktober 2018, EcLI:NL:GHDHA:2018:2612, r.o. 5.2; Hof 

Arnhem-Leeuwarden 1 juli 2014, EcLI:NL:GHArL:2014:5273, r.o. 7.3. 
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DE CAO-NORM EN DE HAVILTEX-NORM IN HET AANBESTEDINGSRECHT 

Tegenwoordig is gebruikelijk dat bij de aanbestedings- 

stukken die bij aanvang van de procedure gepubliceerd 

worden een conceptovereenkomst is gevoegd. Potentiële 

inschrijvers hebben op grond van art. 2.53 lid 1 Aanbeste- 

dingswet 2012 het recht om over die conceptovereenkomst 

vragen te stellen. Krachtens Voorschrift 3.9 B van de Gids 

Proportionaliteit hebben zij ook het recht om ‘suggesties te 

doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af 

te wijken van de inkoopvoorwaarden.’ De aanbestedende 

dienst kan niet elke suggestie naast zich neerleggen, zoals 

onder meer blijkt uit Voorschriften 3.9 D en 3.9 E Gids 

Proportionaliteit. Dit betekent dat er in de precontractuele 

fase enige uitwisseling van mededelingen plaatsvindt, wat 

in geval van onderhandelingsprocedures en concurrentie- 

gerichte dialogen doorgaans ook mondeling geschiedt. En 

bij wat complexere aanbestedingen worden vaak een of 

meer inlichtingenbijeenkomsten gehouden, waarop ook 

tussen inschrijvers en aanbestedende dienst (en ook wel tot 

op zekere hoogte tussen inschrijvers onderling) mondeling 

informatie wordt uitgewisseld, die veelal schriftelijk wordt 

vastgelegd in een nota van inlichtingen. Bij dergelijke 

mondelinge en schriftelijke contacten zullen niet zelden de 

bedoelingen van partijen duidelijk worden. En dan komen 

we dicht bij toepassing van de Haviltex-norm, zeker bij de 

uitleg van de schriftelijke nota van inlichtingen die uiter- 

aard als bijlage onderdeel uitmaakt van de overeenkomst 

die gesloten wordt als afronding van de procedure. Zo zien 

we een geleidelijke, ‘vloeiende overgang’ tussen toepassing 

van de beide normen op de uitleg van de aanbestedings- 

stukken. Hieronder staat die overgang weergegeven in 

dalende volgorde van zuivere cao-norm naar zuivere Havil- 

tex-norm. Niet alle documenten zullen bij elke aanbeste- 

ding van toepassing zijn. 
a. Paritair vastgestelde algemene voorwaarden of 

b. Algemene voorwaarden van de aanbestedende dienst 

c. Aanbestedingsreglement van de aanbestedende dienst 

d. Aankondiging op TenderNed 

e. Mededelingen in het digitale aanbestedingsplatform 

f. Concept Overeenkomst 

g. Bestek/Programma van Eisen 

h. Bijlagen bij het Bestek/Programma van Eisen 

i. Aanbestedingsleidraad 

j. Eventuele rectificaties van een Aankondiging op Ten- 

derNed 

k. Gunnings- en afwijzingsbrieven 

l. Definitieve Overeenkomst

m. Definitief Bestek/Programma van Eisen 

n. Definitieve bijlagen bij het Bestek/Programma van Eisen 

o. Nota van Inlichtingen 

p. Eventueel verslag van een inlichtingenbijeenkomst 

q. Vragen en antwoorden die zijn uitgewisseld via het di- 

gitale platform 

r. Verificatie vragen en antwoorden 

s. Schriftelijke informatie die is uitgewisseld na de mede- 

deling van de gunningsbeslissing

Duidelijk is dat paritair vastgestelde algemene voorwaar- 

den, zoals het UAV 2012, alleen met de cao-norm kunnen 

worden uitgelegd. Ook lijkt duidelijk dat op de schriftelijke 

informatie uitwisseling na de gunningsbeslissing de Havil- 

tex-norm van toepassing is. Uiteraard heb ik niet de wijs- 

heid in pacht en zal de lezer de rangorde tussen de docu- 

menten B t/m P wellicht anders zien. Maar er lijkt toch wel 

een vloeiende overgang van cao-norm naar Haviltex-norm 

zichtbaar te zijn in bovenstaande opsomming, wat mooi 

laat zien dat de Hoge Raad het bij het arrest DSM/Fox goed 

gezien heeft. 

voorbeeld 1: stel dat in de Aankondiging staat dat de inschrijvin- 

gen uiterlijk op 16 juni 2019 (een zondag) moeten worden inge- 

diend. In de planning in de Offerteaanvraag staat dezelfde datum 

vermeld als uiterste datum van digitaal indienen van de stukken 

en ook in het digitale aanbestedingsplatform is die datum inge- 

steld. In antwoord op diverse vragen van potentiële inschrijvers 

wordt in de nota van inlichtingen de datum gewijzigd in 17 juni 

2019, maar er wordt geen rectificatie op TenderNed geplaatst. In 

het aanbestedingsplatform wordt de uiterste datum van inschrij- 

ving echter gewijzigd in 18 juni 2019, zodat het fysiek mogelijk is 

om ná 17 juni 2019 in te schrijven. Welke datum geldt nu? 

 
 

Een manier om deze Gordiaanse knoop door te hakken is 

uitgaan van de bedoeling van de aanbestedende dienst in de 

nota van inlichtingen. Die bedoeling lijkt daar duidelijk te 

zijn, want het is een volstrekt logische reactie op een vraag 

die gesteld is. Maar als het de bedoeling was om de datum 

één dag op te schuiven, dan kan gemakkelijk uitgelegd 

worden dat bij vergissing de datum in het aanbestedings- 

platform twee dagen opgeschoven is in plaats van één. Ik 

denk dat dit een voorbeeld van een onoplosbaar probleem 

is: in ieder geval levert de cao-norm hier geen oplossing. 

Ook de Haviltex-norm helpt ons hier niet veel verder: was 

het de bedoeling om de datum te wijzigen in 17 juni of in 

18 juni? Aangezien door Gödel wiskundig bewezen is dat  

er in de wiskunde onoplosbare problemen bestaan,31 is het 

misschien geen rare gedachte dat zij misschien ook in het 

aanbestedingsrecht bestaan. 

5. Syntax en semantiek

Ik kom nu terug op de termen ‘grammaticale uitleg’ en 

‘letterlijke betekenis’ die men in de jurisprudentie tegen- 

komt. Om te beginnen merk ik op dat de Hoge Raad spreekt 

van ‘zuiver taalkundige uitleg’, en dat is niet identiek met 

een grammaticale uitleg. In de taalkunde wordt een onder- 

scheid gemaakt tussen ‘syntax’ (grammatica) en ‘semantiek’ 

(betekenisleer). Met alleen de grammatica kan de beteke- 

nis van een zin niet worden vastgesteld. Het onderscheid 

tussen syntax en semantiek kan gemakkelijk waargenomen 

worden aan de hand van de onderstaande drie zinnen, die 

alle drie grammaticaal correct zijn: 

a. Hond bijt man 

b. Man bijt hond 

31  De Engelse vertaling van het bewijs is te vinden in: j. van Heijenoort, Fre-  

ge and Gödel, Two Fundamental Texts in Mathematical Logic, cambridge, 

Massachusetts: Harvard University Press 1970. 
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c. Koe vangt haas

De grammatica van alle drie zinnen is identiek. Zij bestaan 

uit twee zelfstandige naamwoorden met daartussen de 

derde persoon enkelvoud van een overgankelijk werk- 

woord. Ontleden we de zin functioneel dan zien we bij alle 

drie: onderwerp – persoonsvorm – lijdend voorwerp. Ik 

kom nu terug op de eerdergenoemde overweging van A-G 

Hartlief:32 ‘Deze objectieve uitleg houdt niet in dat de gram- 

maticale betekenis van een bepaling altijd doorslaggevend

is.’ Er bestaat geen grammaticale betekenis: de syntax van 

een zin zegt alleen iets over de structuur van die zin, het 

ontdekken van de betekenis van een zin is het voorwerp 

van de semantiek (betekenisleer). Semantisch is er een groot 

verschil tussen de drie zinnen: 

a. Dit kan een gewone zin zijn in een krantenkop en deze

drukt een gebeurtenis uit die onprettig is (voor de man) 

maar zeker wel eens plaatsvindt.

b. Dit is wel mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Waarschijn- 

lijker is het dat het gaat om de titel van een (voormalig) 

televisieprogramma van KRO-NCRV. 

c. Dit lijkt een onmogelijke gebeurtenis, de zin zou een 

regel in een gedicht of een roman kunnen zijn. 

Duidelijk is dat zoeken naar de ‘letterlijke betekenis’ van de 

drie zinnen erg lastig, zo niet onmogelijk is. De werkelijke 

betekenis van de zinnen is zonder context niet goed vast te 

stellen, behalve misschien bij de tweede zin, waar zoeken 

naar mogelijke contexten met Google op het eerste gezicht 

alleen maar de betekenis van het voormalige televisiepro- 

gramma oplevert. Waarom zou dan de letterlijke betekenis 

van die tweede zin zijn dat een man een hond bijt? Ligt   

de betekenis van titel van een televisieprogramma dan niet 

veel meer voor de hand? Volgens Van Dale33 heeft het zelf- 

standig naamwoord ‘man’ tien betekenissen, het overgan- 

kelijk werkwoord ‘bijten’ drie betekenissen en het zelfstan- 

dig naamwoord ‘hond’ tien betekenissen. Dat betekent dat 

de schijnbaar eenvoudige tweede zin niet minder dan 300 

verschillende letterlijke betekenissen kan hebben (waarvan 

de meeste ongetwijfeld onzinnig zullen zijn). Bijvoorbeeld 

de betekenis: ‘mannelijk dier’, ‘de tanden in iets zetten, m.n. 

om te eten of om kwaad te doen’, ‘soort van vleermuis’. De 

derde zin kan een verwijzing naar het bekende gezegde zijn, 

maar ook de naam van een theatergezelschap te Koedijk, 

dat men op Facebook kan vinden. We zien aan dit derde 

voorbeeld dat het in belangrijke mate de context is die de 

betekenis van de zin bepaalt. 

Ik kom nu tot een belangrijke stelling, die bewezen is door 

Brandt Corstius:34
 

stelling 2: De Nederlandse taal is niet contextvrij. 

Deze wiskundig bewezen stelling laat zien waarom rech- 

ters worstelen met de tegenstelling respectievelijk vloeiende 

overgang tussen cao-norm en Haviltex-norm. Omdat het 

Nederlands niet contextvrij is, kan de betekenis van  een 

zin niet bepaald worden zonder naar de context te kijken. 

De Hoge Raad ziet dit overigens heel goed in het arrest 

Gerritse/Has, waarin hij overweegt:35
 

‘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.’ [onderstreping THC] 

Met de door mij onderstreepte zinsnede geeft de Hoge Raad 

duidelijk aan dat de context waarin  een  bepaling  staat  

van belang is bij de uitleg van die bepaling. Wel  beperkt   

de Hoge Raad die context tot de gehele tekst van de over- 

eenkomst, terwijl er eigenlijk altijd nog wel meer relevante 

factoren zijn die buiten die overeenkomst liggen. Naarmate 

die externe factoren een grotere rol spelen, naderen we het 

terrein van de Haviltex-norm. 

Ik geef nog een voorbeeld om de context van een zin te 

illustreren: 

voorbeeld 2: ‘Een treinkaartje is alleen geldig op de dag waarop 

voor het eerst met dit kaartje ingecheckt wordt bij een validator.’ 

 

In deze zin staan diverse woorden die zonder nadere 

toelichting – die ontbreekt – niet duidelijk zijn, zoals ‘dag’, 

‘ingecheckt’ en ‘validator’. Laten we eens kijken naar het 

woord ‘dag’. Uit de context blijkt dat het gaat om een 

kaartje dat door de NS wordt verstrekt aan de reiziger. De 

NS hanteert als definitie van een ‘dag’ een tijdspanne van 

04:00 uur tot 04:00 uur 24 uur later. Wat er precies gebeurt 

wanneer men incheckt voor de nachttrein van 03:00 uur en 

op het aankomststation uitcheckt om 05:00 uur is mij niet 

bekend. In ieder geval maakt het voorbeeld duidelijk dat  

de ‘letterlijke’ (maar niet de ‘grammaticale’!) betekenis van 

het woord ‘dag’ niet kan worden bepaald zonder te kijken 

naar de context.36

 

Wat partijen na sluiting van de 
overeenkomst beweren zou nooit 

een rol mogen spelen bij de 
uitleg van de overeenkomst 

Ik geef hieronder enkele zinnen waarin het woord ‘dag’ 

voorkomt en vraag de lezer om die zinnen uit te leggen en 

zich daarbij bewust te worden van de context die hij daar- 

bij – bewust of onbewust – gebruikt: 

32 Zie voetnoot 4. 

33 Zie voetnoot 11. 

34 H. brandt corstius, Algebraïsche taalkunde, Academische Paperbacks, 

Utrecht: Oosthoek's Uitgeversmaatschappij bV 1974, p. 96. 

35 Hr 17 september 1993, NJ 1994/173, r.o. 3.3. 

36 Van Dale (zie noot 11) noemt niet minder dan vijftien betekenissen van 

het zelfstandig naamwoord‘dag’. 
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1. Op 22 juni regende het hier, maar twee dagen later was 

het droog. 

2. Ik heb gisteren de hele dag hard gewerkt. 

3. De helpdesk is alleen geopend op werkdagen tijdens 

kantooruren. 

In de eerste zin is het woord ‘hier’ essentieel. Waar dat is, 

kan men alleen te weten komen uit de context van de schrij- 

ver van die zin. ‘Hier’ kan bijvoorbeeld zijn  woonplaats 

zijn, maar even goed de plaats waar hij doorgaans werkt. 

En hoe droog was het daar op 24 juni? Wellicht bedoelt   

hij van 00:00 uur tot 24:00 uur, maar denkbaar is dat hij   

de tijden dat hij sliep niet meetelt. In de tweede zin, zal 

niemand denken dat de schrijver van de zin daadwerke- 

lijk 24 uur gewerkt heeft. Onduidelijk is van wanneer tot 

wanneer die dag loopt. Bij de derde zin zal uit de context 

moeten blijken wat een ‘werkdag’ is en wat ‘kantooruren’ 

zijn. Die begrippen zijn overigens gemakkelijk te definiëren. 

1 Vzr. rb. Amsterdam 30 november 2003, EcLI:NL:rbAMS:2003:bD0459, 

r.o. 3.2.

Een grammaticale analyse levert onder meer het volgende 

op. Omdat ‘Gemeente’ vrouwelijk is en ‘inschrijver’ manne- 

lijk, slaat ‘haar’ op gemeente, zodat het kennelijk om een 

mooie prijs voor de gemeente gaat en niet noodzakelijk om 

een mooie prijs voor de inschrijver. Maar of de gemeente 

een openbaar lichaam is, dan wel bijvoorbeeld een kerk- 

genootschap (om maar één van de zeven andere beteke- 

nissen van het woord ‘Gemeente’ te noemen) kan niet met 

de grammatica van de tweede zin van bovenstaande over- 

weging worden vastgesteld (en trouwens ook niet uit de 

semantiek van de geciteerde overweging worden afgeleid). 

Hoe moeten we ‘uitdaagde om dat te doen’ uitleggen? Moet 

dat vergeleken worden met de gemakkelijker uit te leggen 

zin: ‘Ik daag je uit mij een klap te geven!’ met de ondertoon 

dat de uitdager dan wel een hardere klap terug zal geven? 

Als ‘uitdagen’ in die betekenis is gebruikt, zou de bedoeling 

van de gemeente zijn te vertellen (op zeer verhullende wijze) 

dat een inschrijving met een nulprijs ongeldig verklaard zal 

worden. Daar staat tegenover dat ‘mooie prijs’ klinkt als 

iets wat aangenaam is voor de gemeente, dus niet als iets 

wat ongewenst, laat staan ontoelaatbaar zou zijn. 

De rechter interpreteert in de derde zin van bovenstaande 

overweging het bewustzijn van de gemeente, wat zeker niet 

hetzelfde is als de bedoeling van de gemeente. Hier lijkt de 

rechter dus dat bewustzijn te beschouwen als een nog niet 

eerder in dit artikel genoemd aspect van de Haviltex-norm. 

Interessant is dat de gemeente spreekt over ‘mooie prijs’  

en niet over ‘de mooiste prijs’. Dat lijkt – in ieder geval 

grammaticaal – ruimte te bieden voor een vergrotende trap 

(‘mooiere’) die immers tussen de stellende  trap  (‘mooi’) 

en de overtreffende trap (‘mooiste’) in ligt. Op grond van 

een grammaticale uitleg van het woord ‘mooi’ zou dus het 

bieden van een negatieve prijs voor het ontwerp, wat Ballast 

Nedam in casu had gedaan, toelaatbaar zijn. Maar dat was 

voor de gemeente en de rechter een brug te ver: zij wens- 

ten kennelijk geen zuiver taalkundige uitleg aan het woord 

‘mooi’ te geven. Het ligt hier ook zeer voor de hand om de 

mededelingen die partijen over en weer hebben gedaan, die 

wellicht ook zijn vastgelegd in de nota van inlichtingen, uit 

te leggen aan de hand van de Haviltex-norm en de bedoe- 

ling van de gemeente af te leiden uit de context van onder 

meer de inlichtingenbijeenkomst. 

De werkelijke betekenis van 
zinnen is zonder hun context 

niet goed vast te stellen 

Wanneer de uitleg van één zin zonder context al onmoge- 

lijk is, zal duidelijk zijn dat de uitleg van de hele overeen- 

komst in bijzonder sterke mate afhangt van  de  context. 

Die context wordt beschreven in uitspraken van rechters 

waarin zij de Haviltex-norm uitwerken, dat wil zeggen 

factoren noemen die een rol kunnen spelen bij die uitleg.   

In de in dit artikel geciteerde jurisprudentie zijn diverse van 

die factoren te vinden die een rol kunnen spelen bij de uitleg 

aan de hand van de Haviltex-norm, zoals: 

1. de wederzijdse verwachtingen van partijen; 

2. de bedoelingen van partijen; 

3. de kringen waartoe partijen behoren; 

4. de rechtskennis van partijen; 

5. de wijze van totstandkoming van de overeenkomst;

6. de aard en de strekking van de overeenkomst;

7. de bewoordingen van de [eventueel bij de cao behoren- 

de schriftelijke toelichting;

8. de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de 

onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties 

zouden leiden. 

 

6. Conclusies
 

De Hoge Raad heeft in het eerste arrest waarin de cao-norm 

werd geformuleerd terecht geoordeeld dat bij de uitleg van 

een bepaling van een overeenkomst gekeken moet worden 

naar de context van die bepaling. Die context wordt in 
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voorbeeld 3: Een mooi juridisch voorbeeld is te vinden in onder- 

staande overweging uit een vonnis van de voorzieningenrechter 

Amsterdam:1
 

‘Ten tijde van de inlichtingenbijeenkomst, die vóór de 

aanbesteding van 16 oktober 2002 heeft plaatsgevonden, 

heeft onder meer Ballast Nedam aan de Gemeente voor- 

gelegd wat er gedaan zou worden als voor het ontwerp 

bijvoorbeeld een prijs van € 0 zou worden ingediend. Op 

die vraag antwoordde de Gemeente dat zij de inschrijver 

uitdaagde om dat te doen, omdat het voor haar een mooie 

prijs zou opleveren. Hieruit kan worden opgemaakt dat 

de Gemeente zich er vanaf het begin van  bewust  was 

dat aanzienlijke kortingen op de ontwerpprijzen zouden 

kunnen volgen. Toen dit ook daadwerkelijk gebeurde 

heeft de Gemeente de desbetreffende inschrijvingen 

gewoon geaccepteerd en niet ongeldig verklaard.’ 
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dat eerste arrest wel beperkt tot de ‘gehele tekst van die 

overeenkomst’. In latere arresten wordt die norm geleide- 

lijk opgerekt in de richting van de Haviltex-norm, die de 

context uitbreidt tot factoren die buiten de tekst van de 

overeenkomst liggen. 

Bij de uitleg van een overeenkomst die gesloten is na een 

aanbesteding, komt men allerlei mengvormen van Havil- 

tex-norm en cao-norm tegen. Op dit punt is er geen duide- 

lijke lijn in de jurisprudentie te ontdekken. 

De vloeiende overgang tussen cao-norm en Haviltex-norm 

is goed waar te nemen bij de uitleg van de aanbestedings- 

stukken in de precontractuele fase. Dit verklaart ook 

waarom de uitleg van een overeenkomst  die  gesloten  is 

na een aanbesteding zo lastig is: die aanbestedingsstukken 

maken immers deel uit van die overeenkomst, zodat de 

uitleg nu eens in de richting van de cao-norm en dan weer 

in de richting van de Haviltex-norm beweegt. Het bijzon- 

dere is dat men bij dit soort overeenkomsten binnen de 

overeenkomst zelf geconfronteerd wordt met de vloeiende 

overgang van cao-norm naar Haviltex-norm. 

In dit artikel wordt gepoogd antwoord te geven op drie 

vragen die in stijgende volgorde van moeilijkheid hieronder 

staan: 

a. Wat heeft de Hoge Raad teweeggebracht met de woor- 

den ‘zuiver taalkundige uitleg’? 

b. Wat heeft de Hoge Raad gezegd met de woorden ‘zuiver 

taalkundige uitleg’? 

c. Wat heeft de Hoge Raad bedoeld met de woorden ‘zui- 

ver taalkundige uitleg’? 

Bij het antwoord op de eerste twee vragen hoop ik met dit 

artikel een zinvolle bijdrage aan de discussie te hebben gele- 

verd. Het antwoord op de derde vraag zullen we nooit te 

weten komen. 
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