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De uitleg van CAO-bepalingen. 
 
 
E. Verhulp* 
 
 
1. Inleiding:  
 
Partijen die een schriftelijke overeenkomst sluiten, hebben vaak –ieder voor zich – precies 
voor ogen wat het onderwerp en bedoeling van de overeenkomst is. Het kan gebeuren dat de 
voorstelling van partijen over hetgeen is overeengekomen, verschilt. Daaraan doet niet af dat 
de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. “Woorden zijn op zichzelf nooit duidelijk”, 
schreef Paul Scholten al in 1909.1 Als de woorden inderdaad niet duidelijk zijn, dient de 
overeenkomst te worden uitgelegd. Daarbij speelt de bedoeling van partijen een vaak 
doorslaggevende rol. Maar hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd als deze 
overeenkomst van belang is voor partijen die bij de totstandkoming geen enkele rol hebben 
gespeeld? Kan in de uitleg van een overeenkomst ten behoeve van derden de bedoeling van 
partijen bij de overeenkomst nog steeds van doorslaggevend belang zijn? Nu de p artijen die 
de overeenkomst moeten uitvoeren, die bedoeling niet kennen, ligt het minder voor de hand 
om de partijbedoeling een doorslaggevende rol te laten splen bij de interpretatie van 
bepalingen van die overeenkomst. Bij de uitleg van bepalingen van een CAO2 doet zich dit 
probleem in volle omvang voor. Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geldt dat bij 
de uitleg van bepalingen van een CAO uitsluitend de grammaticale interpretatiemethode 
toepassing verdient. Een te strikte toepassing van deze methode kan leiden tot onbillijke 
uitkomsten. Een te ruime toepassing van deze, of een andere, interpretatiemethode, leidt tot 
onzekerheid over de interpretatie en brengt het risico met zich dat gelijkluidende bepalingen 
verschillend worden uitgelegd. De Hoge Raad laveert tussen deze twee klippen, maar lijkt nog 
geen duidelijke koers te varen. Een poging om het kompas te ijken. 
 
2. De uitleg van overeenkomsten ten behoeve van partijen 
 
a) Haviltex 
 
De in Nederland heersende gedachte bij de uitlegging van overeenkomsten is de 
wilsvertrouwensleer. Door deze leer houdt de uitlegging van overeenkomsten een evenwicht 
tussen verba en voluntas in. Voor het ontstaan van een overeenkomst vereist art. 3:33 BW een 
op een bepaald rechtsgevolg gerichte wil, die zich door een verklaring heeft geopenbaard. 
Maar op het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil kan geen beroep 
worden gedaan tegenover een ander, die de verklaring of gedraging op een wijze heeft 
opgevat die met die verklaring of gedraging overeenstemt. Op deze wijze wordt in art. 3:35 
BW het gewekte vertrouwen beschermd. De ‘wil’ wordt geobjectiveerd: het gaat bij de uitleg 
van de bepaling van een overeenkomst om de vraag of de wederpartij terecht mocht menen 

                                                 
* E. Verhulp is redacteur van dit blad. 
1 Paul Scholten, WPNR 2058, 1909. Vergelijk zijn opmerkingen: ‘Wie het zelfde anders zegt, zegt iets anders’., 
en ‘De letter doodt, de geest maakt levend’. 
2 Onder het begrip CAO vat ik –om de tekst leesbaar te houden, en tenzij anders aangegeven- alle collectieve 
afspraken tussen werknemersorganisaties en werkgevers of hun organisaties, die de bedoeling hebben om door te 
werken in de rechtspositie van werknemers, ook die, die in de vorm van een sociaal plan zijn overeengekomen 
en/of niet voldoen aan het vereiste van art. 4 WLV. Voor de uitleg maakt het nauwelijks verschil, zoals later zal 
blijken. 



dat de andere partij datgeen bedoelde dat hij begrepen heeft. Daarom wordt de 
wilsvertrouwensleer ook wel de methode van objectieve uitleg genoemd.3 De Hoge Raad 
heeft deze wilsvertrouwensleer voor de uitleg van overeenkomsten in het bekende Haviltex-
arrest nader geformuleerd: 
 
‘De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit 
contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond 
van alleen maar een taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. 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 ze te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede 
van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van 
zodanige pp. kan worden verwacht.’4 
 
Gaat het dan alleen nog maar om de schijn van de bedoeling van partijen, in die zin dat als 
iets de bedoeling schijnt te zijn, het is? Of, zoals Hartkamp dichtte: 
 
‘In’t recht telt niet het wezen, maar de schijn, 
niet: hoe het is, maar: hoe het lijkt te zijn’. 5  
 
Arbeidsrechtjuristen zullen moeite hebben de gestelde vraag te beantwoorden. In het 
arbeidsrecht telt immers niet de schijn, maar het wezen, hetgeen in belangrijke mate 
samenhangt met de bescherming van de in ondergeschiktheid werkende werknemer. Het 
arbeidsrecht lijkt zich in die zin te ontwikkelen dat de letter van de arbeidsovereenkomst, en 
daarmee ook de (schijn van de) bedoeling van partijen6, van minder gewicht wordt. De 
arbeidswetgever lijkt de contractuele gebondenheid van partijen bij de arbeidsovereenkomst 
in ieder geval steeds meer terzijde te schuiven, door wetgeving als de Wet Aanpassing 
Arbeidsduur, die het mogelijk maakt om van de werkgever te verlangen, onder 
omstandigheden zelfs direct na het aangaan van een (opvolgende tijdelijke) 
arbeidsovereenkomst, de overeengekomen arbeidsduur aan te passen. De rechter heeft ook 
een stap verder weg van de letter van het contract gezet in bekende arresten als Agfa-
Schoolderman en Taxi Hofman.7 Het is hier niet de plaats om deel te nemen aan de discussie 
over de vraag of de wetgever en rechters de institutionele theorie hebben omarmd.8 Het 
vermelden van die discussie is van belang voor de uitleg van overeenkomsten omdat daaruit 
blijkt dat de Nederlandse arbeidsrechtjurist niet zwaar tilt aan de letterlijke tekst van de 
overeenkomst.    
 
b) Woorden zijn wel duidelijk! Wat nu? 
 
Niet onbelangrijk is ook te vermelden dat discussie mogelijk is over de vraag of de toepassing 
van de Haviltex-formule met zich brengt dat de woorden van de overeenkomst nimmer alleen 
                                                 
3 Hierover uitvoerig: M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht, Kluwer, 
Deventer 1999, p. 149  e.v. 
4 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex). Dit is vaste rechtspraak, zie bijv. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 
199 (Steinbusch/M. van Alphen BV). 
5 A.S Hartkamp, Plato’s grot (n.a.v. HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Ermes/Haviltex), Trema 1998, nr. 2/3, p. 
59. 
6 Waarbij een arrest als Groen-Schoevers, HR 14 november 1997, NJ 1998, 149, JAR 1997/263, een uitzondering 
lijkt die de regel bevestigt. 
7 HR 8 april 1994, NJ 1994, 704, resp. HR 26 juni 1998, NJ 1998, 767, JAR 1998/199 
8 Zie voor een duidelijk overzicht: W.A. Zondag, Institutioneel arbeidsrecht?, R.M. Themis 2002/1, p. 3 e.v.. 



doorslaggevend kunnen zijn. Hoewel die gedachte de heersende leer lijkt,9 zijn ook andere 
geluiden te horen. Zo betrekt Grosheide de stelling dat woorden in beginsel duidelijk zijn, met 
dien verstande dat de betekenis van woorden altijd contractueel bepaald is.10 Ook als men 
aanneemt dat de woorden duidelijk zijn, zal de betekenis er van niet altijd –wel vaak- 
overeenstemmen met hetgeen een der partijen heeft of partijen gezamenlijk hebben bedoeld.11 
Indien partijen gezamenlijk andere woorden hebben gekozen dan die, die betekenen wat deze 
partijen bedoelen, ligt het voor de hand de partijbedoeling te stellen vòòr de letterlijke 
bewoordingen van het contract.12 Deze gedachte vindt in het recht onder meer erkenning door 
de rechtspraak dat de rechter de uitleg van een beding in een reglement dient te aanvaarden 
als die tussen partijen geen punt van geschil vormde.13 Indien een der partijen iets anders 
heeft –of stelt te hebben- bedoeld dan letterlijk is vastgelegd in de overeenkomst, en de andere 
partij zich in die werkelijke bedoeling niet kan vinden, maar wel in de letterlijke weergave 
van de bedoeling zoals die schriftelijk is overeengekomen, is het de vraag of de letterlijke 
bewoordingen een voorrangspositie behouden. In ieder geval kan worden vastgesteld dat in 
deze gevallen geen sprake is van een noodzaak om (een bepaling van) een overeenkomst 
nader uit te leggen, want de tekst op zich is duidelijk. In gevallen waarin de tekst van de 
overeenkomst in redelijkheid niet voor meer dan één uitleg vatbaar is, heeft de Hoge Raad 
beslist dat de Haviltex-formule niet kan worden toegepast.14 De rechter heeft dan niet meer de 
vrijheid om de tekst anders uit te leggen dan is overeengekomen.15 Hoogstens kan in 
dergelijke gevallen een beroep op de niet-, of anders dan letterlijk is overeengekomen, 
toepasselijkheid van de regel uit de overeenkomst krachtens art. 6:2 lid 2 BW worden gedaan. 
Daarvoor is dan nodig dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar 
is dat de wederpartij zich op die overeengekomen regel beroept. Ik roep in herinnering dat 
deze maatstaven aanzienlijk strenger zijn dan die, die voortvloeien uit de redelijkheid en 
billijkheid.16 Hier zou het rechtsgevoel ten onder kunnen gaan aan letterknechterij: een gevoel 
dat nog sterker kan worden als de partij met de sterkste onderhandelingspositie zich op die 
letterlijke toepassing van een bepaling beroept. 
 
Als dan behoefte bestaat om aan het rechtsgevoel tegemoet te komen, wordt het belang van de 
woorden van Scholten “Woorden zijn op zichzelf nooit duidelijk”, duidelijk. Als aangenomen 
wordt dat de bewoordingen van een overeenkomst in redelijkheid voor meer dan één uitleg 
                                                 
9 In deze zin: A.R. Bloembergen, C.C. van Dam, Jac. Hijma en W.L. Valk, Rechtshandeling en overeenkomst, 
Kluwer: Deventer 2001, p. 319 en Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 285. 
10 F.W. Grosheide, Lees maar, er staat niet wat er staat, Contracteren 2000/4, p. 101.  
11 In deze zin ook: T.H. Tanja-van den Broek, Een kwestie van uitleg, WPNR 2002/6493, p. 431 en A-G 
Hartkamp voor HR 11 juni 1999, NJ 1999, 750. 
12 Vergelijk de conclusie van A-G Bakels voor HR 9 september 1999, NJ 1999, 823: “(…) niet noodzakelijk is 
vast te stellen welke bedoeling partijen hadden. Staat deze bedoeling echter vast, dan prevaleert zij in de 
verhouding tussen partijen boven de bewoordingen waarin zij is vastgelegd.” 
13 Zie voor een arbeidsrechtelijke casus HR 1 februari 2002, JAR 2002/45 (Monte/Bank van de Nederlandse 
Antillen), in deze zin ook Asser/Hartkamp 4-II 2001, nr. 288, Grosheide, a.w., p. 105 en R.P.J.L. Tjitttes, De 
(on)vrijheid van de rechter bij de uitleg van contracten, in: T. Hartlief (red.), Brunnerbundel, Kluwer, Deventer 
1994, p. 413.  
14 HR 9 september 1994, NJ 1995, 285. Vergelijk art. 1378 (oud) BW: ‘Indien de bewoordingen eener 
overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken.’ Dit wordt ook wel de sens-claire-
doctrine genoemd, zie hierover verder N.E. Algra, A.M. Hol, P. Ippel e.a., Profiel van het recht, Kluwer, 
Deventer 1999, p. 287 
15 In deze zin ook A.C. van Schaik, Uitlegregels, WPNR 98/6311, p. 277. 
16 Zoals bijv.  blijkt uit HR 25 februari 2000, JAR 2000/85 (Frans Maas BV/FNV Bondgenoten), tot opwinding 
van P. Abas, Ook in 2000 knoeit de Hoge Raad nog steeds met de beperkende werking van de redelijkheid en 
billijkheid, NTBR 2000/6, p. 259. De Hoge Raad heeft zich van de kritiek van Abas niets aangetrokken: HR 8 
februari 2002, NJ 2002, 284 (Poelstra/Bettman Transport en Expeditie BV). Hierover ook: D.J. Buijs, 
Ontslagname door psychisch gestoorde, SR 2003-1, p. 22. 



vatbaar zijn, biedt dat een aanzienlijke ruimte om recht te doen in het concrete geval. Als de 
woorden van de overeenkomst niet duidelijk zijn, of niet duidelijk worden geacht te zijn, 
komt pas de vraag aan de orde op welke wijze moet worden bepaald welke verplichtingen 
partijen over en weer op zich hebben genomen. Uiteraard doet dat zich ook voor als er sprake 
is van een gebrekkige formulering.Volgens de geldende jurisprudentie dient die vraag volgens 
de Haviltex-formule mede te worden beantwoord aan de hand van de ‘zin van de bepalingen’ 
en ‘de verwachtingen die partijen redelijkerwijze van elkaar mochten hebben.’Van Schaik 
heeft er terecht op gewezen dat de Haviltex-formule –zeker wanneer beide partijen 
verantwoordelijk zijn voor de onduidelijkheid van een contractuele bepaling- geen antwoord 
geeft op de vraag wiens verwachting voorrang krijgt.17 Het komt dan toch weer aan op de 
omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid. Dat laat meerdere 
mogelijkheden open om een bepaling van een overeenkomst uit te leggen op een wijze die 
recht doet aan het rechtsgevoel. 
 
Het is hier niet de plaats diep in te gaan op de soms heftige discussies tussen de voorstanders 
van de normatieve uitleg en die van de historisch-psychologische uitleg.18 Heel, en daarmee 
te, kort samengevat concentreert de normatieve leer zich op het vaststellen van de 
rechtsbetekenis van de feitelijke handelingen van partijen, waarbij de goede trouw (thans: 
redelijkheid en billijkheid) een belangrijke rol speelt.19 De historisch-psychologische  
methode20 neemt bij de uitleg van een overeenkomst de subjectieve wil, de bedoeling, van de 
partij tot uitgangspunt. Daarbij kunnen de feitelijke handelingen van partijen een (sterke) 
aanwijzing zijn voor de bedoeling van partijen bij de overeenkomst. Die bedoeling, dus 
hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen heeft gestaan, is bij 
onduidelijkheid van de bewoordingen van de overeenkomst maatgevend voor de uitleg van de 
overeenkomst.21 Van Dunné, de voorvechter van de normatieve uitleg schrijft:  
‘Het gevaar van de feitelijke (of historisch-psychologische) methode, vaak niet te 
onderscheiden van de grammatikale uitleg, is dat de uitlegger te snel denkt dat hij al klaar is, 
namelijk wanneer hij aan woorden een (zinnige) betekenis weet te hechten die de gebruiker in 
gedachten had. Dan moet men maar afwachten of hij nog bereid is corrigerend op te treden 
met behulp van het beginsel van de goede trouw. Als men nu direkt, vanaf de eerste 
uitlegstappen de goede trouw hanteert, (…) loopt men dat gevaar niet, althans veel minder.’22 
 
Met enige overdrijving kan worden gezegd dat de normatieve uitlegmethode als uitgangspunt 
neemt dat de woorden nooit duidelijk zijn, en de overeenkomst, of een bepaling daarvan, 
vanaf het eerste woord gelezen moet worden door de bril van de redelijkheid en billijkheid,23 
terwijl de historisch-psychologische uitlegmethode vasthoudt aan hetgeen partijen werkelijk 
bedoelden overeen te komen. In deze laatste gedachtegang kan hetgeen is overeengekomen 
later door de redelijkheid en billijkheid wijzigingen ondergaan.24 Het verschil tussen de 

                                                 
17 A.C. van Schaik, Uitlegregels, WPNR 98/6311, p. 277. 
18 Zie onder meer P. van Schilfgaarde, Uitleg van rechtshandelingen, WPNR 97/6282 en de reactie daarop van P. 
Abas, De tardieve bekering van Van Schilfgaarde tot de normatieve uitleg, WPNR 97/6294, met reactie van Van 
Schilfgaarde. 
19 Zie over de normatieve uitleg: J. van Dunné, Normatieve uitleg van rechtshandelingen, Kluwer, Deventer 
1971. 
20 Ook deze term is door Van Dunné bedacht: a.w., zie p. 236 e.v. 
21 Zie bijv. HR 24 december 1993, NJ 1994, 215. 
22 J.M. van Dunné, Verbintenissenrecht, Deel I, contractenrecht, Kluwer, Deventer 1997, p. 186. 
23 De normatieve uitlegmethode is m.i. niet de heersende leer. De Hoge Raad lijkt meer gewicht toe te kennen 
aan de bewoordingen van een contract dan volgens de normatieve methode wenselijk is, zoals ik o.a. afleid uit 
HR 17 november 2000, NJ 2001, 349, hoewel het daar gaat om de uitleg van een testament. 
24 In deze zin Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 282. 



verschillende voorstanders is –zo meent Hartkamp m.i. terecht- van theoretische aard: in de 
praktijk zullen zij tot dezelfde uitkomsten komen.25 
 
3) Uitleg van de bepalingen van een CAO. 
 
a) partij 
 
De Haviltex-formule is goed toepasbaar bij de uitleg van contractsbepalingen waarover door 
individuele partijen voor zichzelf is onderhandeld, en waarbij hun individuele belangen en 
hun individuele begrip van de contractsbepalingen de inzet waren.26 Deze uitlegformule past 
goed bij het uitgangspunt van de relativiteit van de overeenkomst: zij schept slechts 
verbintenissen tussen de partijen die haar aangaan.27 In de literatuur wordt wel onderscheid 
gemaakt tussen ‘ontstaanspartijen’ en ‘toetredingspartijen’, waarbij de eerste de partijen zijn 
bij de overeenkomst en de tweede partijen die na de totstandkoming tot de overeenkomst 
toetreden.28 Voor beiden geldt dat zij door een bewuste handeling zijn toegetreden tot de 
overeenkomst. In die zin zijn beiden geen ‘derden’ bij de overeenkomst, maar partij. Voor de 
duiding van een CAO die tussen partijen bij de arbeidsovereenkomst geldt, zijn deze 
begrippen naar mijn mening minder betekenisvol, omdat een (gebonden) werkgever en 
werknemer geen ‘partij’ bij de door hun organisaties gesloten CAO worden. Dat blijkt wel uit 
het feit dat deze werkgever en werknemer geen nakoming van de obligatoire bepalingen van 
de CAO kunnen vorderen.29 Dit laat onverlet dat volgehouden kan worden dat de partijen op 
wiens rechtsrelatie de CAO van toepassing is, door hun lidmaatschap van een CAO-sluitende 
organisatie bewust hebben gekozen voor de toepasselijkheid van de bepalingen van een 
CAO.30 Om dezelfde reden gelden deze partijen, indien zij bij de arbeidsovereenkomst een 
CAO van toepassing verklaren, niet als toetredingspartij bij de CAO. Zij zouden kunnen 
worden beschouwd als ‘toepassingspartij’. Daarmee wordt het minder voor de hand liggend 
om de bedoeling van partijen bij de CAO deze ‘toepassingspartijen’ toe te rekenen. 
Overigens: zouden leden van contractsluitende organisaties wel als ‘toetredingspartij’ bij de 
CAO beschouwd moeten worden, dan was de normatieve werking van de Wet CAO 
overbodig geweest.  
 
Hoewel het relativiteitsbeginsel niet (langer) in de wet is opgenomen, ligt het (nog steeds) aan 
de regeling van de overeenkomst ten grondslag.31 Dat komt mede door de essentiële rol die de 
partijautonomie in het contractenrecht speelt. In de woorden van Du Perron: “Contractuele 
normen kunnen slechts berusten op de instemming van degenen die erdoor worden gebonden 
(art. 6:217)”.32 Deze contractuele normen zijn autonoom van aard. Daarnaast gelden 
heteronome normen. Deze laatste normen gelden onafhankelijk van de instemming van 
degenen die erdoor gebonden zijn. Met name wordt dan op de redelijkheid en billijkheid 
geduid, die partijen –ook als ze dat niet overeenkomen- toch ten opzichte van elkaar in acht 

                                                 
25 Asser/Hartkamp 4-II (2001), nr. 281. 
26 Bijna letterlijk: W.L. Valk, De grenzen van de Haviltexformule en de uitleg van algemene voorwaarden, 
NTBR 1994/5, p. 112. 
27 Zie art. 1376 oud BW: ‘.. overeenkomsten zijn alleen van kracht tusschen de handelende partijen’, als 
uitdrukking van het res inter alios acta-beginsel. Hierover: Asser-Hartkamp, 4-II (1997), nr. 382. 
28 C.E. du Perron, Overeenkomst en derden, Kluwer: Deventer 1999, p. 37 e.v. 
29 In deze zin: Tanja-van den Broek, a.w., p. 435 (noot 28). 
30 De gedachte is dan dat de individuele werknemer of –gever zijn individuele contractsvrijheid overdraagt aan 
zijn vakorganisatie, zie in deze zin W.J.P.M. Fase, CAO-recht en contractsvrijheid, Arbeid Integraal 2002, p. 
124. 
31 Parl. Gesch. Boek 6 (1981), p. 916-918. Hierover: Du Perron, a.w. p. 13. 
32 Du Perron, a.w., p. 15. 



dienen te nemen.33 Daarnaast gelden als voorbeeld van een heteronome norm de door de 
minister algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een CAO, terwijl de normatieve 
bepalingen van een CAO die op grond van art. 9 en 10 Wet CAO doorwerken in de 
arbeidsovereenkomst een gemengde grondslag kennen.34 Het onderscheid 
autonoom/heteronoom kan van belang zijn voor de uitleg van de bepaling van een CAO, 
omdat een heteronome contractuele norm niet zonder meer kan worden uitgelegd aan de hand 
van de bedoeling, de wil, van partijen die de overeenkomst hebben gesloten. De Haviltex-
formule biedt bij de uitleg van heteronome normen geen uitkomst, omdat partijen niet de 
bedoeling van de overeenkomstsluitende partijen kennen of moeten kennen. 
 
b) Grammaticale uitleg 
 
De Hoge Raad heeft dat kennelijk ingezien en voor de uitleg van bepaling van een CAO (of 
van een sociaal plan overeengekomen tussen werkgever en vakbond35) gekozen voor de 
grammaticale uitleg: 
‘Bij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst zijn de individuele werknemers niet 
betrokken, terwijl de individuele werkgever daarbij betrokken kan, maar niet hoeft te zijn. In 
het algemeen staan daarom aan de werknemers en de werkgever, op wie de overeenkomst 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 
collectieve arbeidsovereenkomst, de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele 
tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn’. 36  
 
In het algemeen is deze grammaticale interpretatieregel met instemming ontvangen,37 zij het 
dat deze regel al direct een aantal vragen opwierp. Eén ervan volgt uit de door de Hoge Raad 
tot uiting gebrachte gedachte dat het ontbreken van betrokkenheid bij de totstandkoming van 
de overeenkomst de grammaticale interpretatie met zich brengt.38 Dat wierp de vraag op of 
het voor de uitleg van een CAO-bepaling verschil maakt of een CAO-partij zich tot de rechter 
wendt met de vraag een CAO-bepaling uit te leggen, of een (niet bij de totstandkoming van de 
CAO betrokken) werknemer. Na een paar tegenstrijdige beslissingen van lagere rechters39 
heeft de Hoge Raad bepaald dat het niet kan worden aanvaard dat een in een Sociaal plan of 
CAO opgenomen beding op verschillende wijze zou moeten worden uitgelegd al naar gelang 
wie bij een geschil daaromtrent als wederpartij zou optreden, en vakvereniging dan wel een 
individuele werknemer.40 Ook als een vakvereniging die partij is bij de CAO als procespartij 
optreedt, geldt de grammaticale interpretatiemethode. Naar mijn mening ligt het voor de hand 
deze interpretatiemethode ook toe te passen op de diagonale bepalingen van een CAO, nu in 
veel gevallen een der partijen die de bepaling moet naleven, niet bij de totstandkoming is 
                                                 
33 M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het Europese privaatrecht, Kluwer, Deventer 1999, p. 181. 
34 Bijna letterlijk: Du Perron, a.w., p. 72.  
35 HR 26 mei 2000, JAR 2000/151 en NJ 2000, 473 (Akzo Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten). 
36 HR 17 september 1993, JAR 1993/234, NJ 1994, 173 (Gerritse/HAS) m.nt. PAS, en SMA 1994, p. 39 m.nt. 
M.M. Olbers, herhaald in HR 24 september 1993, JAR 1993/236 en NJ 1994, 174), (Hol/EIM) m.nt. PAS.  
37 Bijv. door M.M.H. Kraamwinkel, Grammaticale uitleg van horizontale cao-beplingen, SMA 1997, p. 401, 
L.AJ. Schut, CAO-recht langs de lijnen van geleidelijkheid, SMA 1998, p. 222, P.F. van der Heijden en G.J.J. 
Heerma van Voss, Kroniek van het sociaal recht, NJB 1995, afl. 10, p. 359. 
38 Zie onder meer R.P.J.L. Tjittes, De (on-)vrijheid van de rechter bij de uitleg van contracten, in T. Hartlief 
(red.), Brunnerbundel, Kluwer, Deventer 1994, p. 407, die het ‘betrokkenheids-criterium’ gebruikt voor een 
verschillende interpretatie. 
39 Zie voor kritiek op de verschillende interpretatie, afhankelijk van procespartijen, R.A.A. Duk, De Hoge Raad 
en uitleg van CAO’s, SMA 1998 11/12, p. 469. 
40 HR 26 mei 2000, JAR 2000/151 en NJ 2000, 473 (Akzo Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten). 



betrokken, terwijl voor de uitleg van obligatoire bepalingen van de CAO de Haviltex-formule 
kan gelden.41 Ik kom hierop straks terug, omdat de noodzaak tot eenduidige uitleg van 
bepalingen van een CAO naar mijn mening door de Hoge Raad van cruciaal belang wordt 
geacht bij de uitleg van CAO-bepalingen. 
 
c) Uitsluitend grammaticaal? Nee, zelfs soms helemaal niet. 
 
Een andere vraag was of bij de uitleg van CAO-bepalingen alleen maar mag worden gelet op 
de letterlijke bewoording van de bepaling (gelezen in het licht van de gehele tekst van de 
overeenkomst), of dat bij die uitleg ook andere elementen een rol kunnen spelen. Een aantal 
auteurs meent, of vreest, dat de grammaticale interpretatie als door de Hoge Raad bedoeld, 
andere elementen bij de interpretatie –uitzonderingen daargelaten- uitsluit.42 Een aantal 
auteurs benadrukken de woorden ‘in beginsel’ zoals die in de hiervoor geciteerde overweging 
van de Hoge Raad voorkomen, en bepleiten op grond daarvan dat uitzonderingen op de 
grammaticale interpretatie zich kunnen en moeten kunnen voordoen.43 Een enkele auteur 
meent dat de letterlijke interpretatie, voor zover aan de bewoordingen van een CAO-bepaling 
bijzonder hoge eisen worden gesteld, met name geldt als de werkgever aan die bepaling de 
bevoegdheid wil ontlenen de werknemer een zware sanctie op te leggen.44 Door met name de 
nadruk te leggen op de ruimte die de Hoge Raad in de interpretatiemethode laat door de 
woorden ‘in beginsel’, hebben meerdere A-G’s getracht een bres te slaan in de strikte 
grammaticale interpretatie van CAO-bepalingen.45 
 
De grammaticale uitleg is in de afgelopen 9 jaar vaste jurisprudentie geworden. Maar in zijn 
arresten van 31 mei 200246 en 28 juni 200247 is de Hoge Raad toch enigszins losgekomen van 
de grammaticale uitleg. In het arrest van 31 mei 200248 overweegt de Hoge Raad: 
‘Daarbij komt het niet aan op de bedoelingen van partijen bij de CAO, voor zover deze niet 
uit de CAO-bepalingen en de toelichting kenbaar zijn, maar op de betekenis die naar 
objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de CAO en de toelichtingen zijn 
gesteld. Bij deze uitleg kan onder meer acht worden geslagen op elders in de CAO gebruikte 
formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op 
zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.’ 
 
                                                 
41 In gelijke zin: S.F. Sagel, Grammaticale uitleg van CAO-bepalingen – een absoluut criterium?, ArbeidsRecht 
2000/1, nr. 6, p. 24. 
42 Onder meer: P.F. van der Heijden, Uitleg van CAO-bepalingen, ArbeidsRecht 1994/1, p. 4.  
43 Onder meer: C.G. Boot, Uitleg Sociaal Plan: objectieve uitleg, net zo als uitleg CAO-bepalingen, Nieuwsbrief 
BW 2000/20, p. 193, Sagel a.w., p. 25. 
44 R.P.J.L. Tjittes, Uitleg van CAO-bepalingen en arbeidstuchtrecht, Nieuwsbrief BW 1993/10, p. 110. 
45 Zie onder meer A-G Bakels voor HR 31 mei 2002, JAR 2002/153, eerder bijv. voor HR 20 mei 2000, JAR 
2000/151 (Akzo Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten), A-G Mok voor HR 21 december 2001, JAR 20012/20 
(Jaartsveld Wegenbouwbedrijf BV/SFB)  A-G Spier voor HR 28 juni 2002, JAR 2002/168 (Buijsman/Motel 
Akersloot BV) en laatstelijk A-G. Huydekoper voor het arrest van de Hoge Raad van 20 september 2002, JAR 
2002/249. In een voetnoot merkt de A-G op dat bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO als 
recht in de zin van art. 79 RO gelden, en dat dit voor hem reden is een andere, specifieke uitlegregel voor deze 
vorm van recht ter discussie te stellen. Vaak wordt daarbij verwezen naar S.F. Sagel, Grammaticale uitleg van 
CAO-bepalingen – een absoluut criterium?, ArbeidsRecht 2000/1, nr. 6, p. 24, die met nadruk op de woorden ‘in 
beginsel’ gewezen heeft.  
46 JAR 2002/153 (Stichting Ziekenhuis De Heel/Huisman cs.).  
47 JAR 2002/168 (Buijsman/Motel Akersloot BV).  
48 JAR 2002/153 (Stichting Ziekenhuis De Heel/Huisman cs.). Terecht merkt A-G Spier voor HR 20 december 
2002, JAR 2003/17 op dat de woorden ‘in beginsel’ hier niet terugkomen. Hij verbindt daar (m.i. evenzeer 
terecht) geen gevolgen aan. In de overweging van het arrest van 28 juni 2002 wordt op die woorden weer de 
nadruk gelegd. 



In het daarop volgende arrest van 28 juni 2002 handelt het om de uitleg van het woord 
‘uitsluitend’, zoals dat voorkomt in een CAO-bepaling die vastlegt dat werknemers die als 
hulpkrachten werkzaam zijn tegen het minimumloon, uitsluitend vrijdagmiddag na 17.00 uur, 
in de weekeinden en de schoolvakanties werkzaam mogen zijn. Een tweetal werknemers 
werkt een enkele keer ook op andere dan deze dagen. Het is de vraag of deze kleine 
uitzondering moet leiden tot een aanzienlijk hoger loon. Gelet op de grammaticale 
interpretatiemethode, waarbij ik er volledigheidshalve op wijs dat de werknemers stellen dat 
CAO-partijen inderdaad het woord ‘uitsluitend’ letterlijk als uitsluitend hebben bedoeld, 
lijken de werknemers een sterke zaak te hebben.49 Het woord ‘uitsluitend’ lijkt krachtens die 
interpretatiemethode in redelijkheid niet voor meer dan één uitleg vatbaar is. Of geldt dan 
toch dat ‘woorden nooit duidelijk zijn’? Het lijkt op het laatste: het cassatieberoep van de 
werknemers wordt verworpen. De Hoge Raad ‘herformuleert’ daartoe de interpretatieregel 
voor algemeen verbindend verklaarde bepalingen van een CAO als volgt:  
 
“In de onderdelen wordt terecht ervan uitgegaan dat bij de uitleg van bepalingen van een 
dergelijke CAO de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van die 
overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Anders dan in de onderdelen 
wordt betoogd, betekent dit echter niet – de woorden “in beginsel” duiden daarop – dat bij 
het bepalen van inhoud en strekking van een CAO-bepaling onder alle omstandigheden alleen 
mag worden gelet op de letterlijke (grammaticale) betekenis van de bewoordingen. 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, kan ook daaraan bij de uitleg betekenis worden 
toegekend.” 
 
Nadat de Hoge Raad nog eens de overwegingen van de rechtbank herhaalt, waarin de 
strekking van de CAO-bepaling uiteen wordt gezet, overweegt hij dat:  
‘deze strekking meebrengt dat het woord ‘uitsluitend’ in de definitie van hulpkracht niet naar 
de letter moet worden opgevat en dat ook bij een incidentele inzet buiten de voorgeschreven 
werktijden nog sprake kan zijn van een als hulpkracht te beschouwen werknemer’. 
 
De Hoge Raad stelt in deze overwegingen de grammaticale interpretatie voorop, maar biedt 
vervolgens ruimte om daarvan los te komen.Opmerkelijk is dat de Hoge Raad in de 
overwegingen van beide arresten melding maakt van de bedoeling van de partijen bij de CAO. 
Eerder merkte Stege op dat het er op lijkt dat het woord ‘bedoeling’ bij de uitleg van een 
CAO-bepaling door de Hoge Raad, haast angstvallig, wordt vermeden.50 Ook het gebruik van 
de woorden ‘objectieve maatstaven’ verdient aandacht. De Hoge Raad bekeert zich daarmee 
niet helemaal tot de objectieve uitleg (aan de hand van de Haviltex-formule) van bepalingen 
van een CAO, maar legt wel een relatie met die uitlegmethode. Het gaat –zo begrijp ik de 
overweging van de Hoge Raad- niet om wat partijen bij de CAO bedoelden, maar om hetgeen 
zij lijken te hebben bedoeld. Deze veronderstelde bedoeling moet uit de tekst van de CAO en 
de eventueel bij de CAO behorende toelichtingen worden afgeleid. In de laatst geciteerde 
overwegingen biedt de Hoge Raad de ruimte om op grond van de ‘aannemelijkheid’ van de 
rechtsgevolgen te kiezen tussen verschillende, op basis van de grammaticale 
interpretatiemethode, mogelijke interpretaties. Het gaat hier om het creëren van een 
billijkheidscorrectie, waaraan de voorwaarde wordt gesteld dat die past binnen de tekst van de 
uit te leggen CAO-bepaling. In die zin ‘buigt’ de Hoge Raad de interpretatieregel. 
                                                 
49 Zie mijn bijdrage aan JAR-Verklaard, 21 februari 2003. 
50 A. Stege, noot bij HR 3 september 1999, JAR 1999/195, Ondernemingsrecht 1999-16, p. 454. 



 
Misschien is het meest opmerkelijk dat de Hoge Raad die laatste voorwaarde zelf vrijwel 
meteen met voeten treedt. Hij verlaat de grammaticale uitleg geheel, nu –zo overweegt de 
Hoge Raad- deze uitlegmethode tot een resultaat leidt dat niet uit de strekking van de CAO-
bepaling zelf volgt. Ik kan het toestaan van uitzonderingen, waar de CAO-bepaling tekstueel 
zonneklaar is door het gebruik van het woord ‘uitsluitend’, niet anders beschouwen dan als 
het terzijde schuiven van de grammaticale uitleg. Het woord ‘uitsluitend’ laat grammaticaal 
niets aan duidelijkheid te wensen over, waarbij ik direct opmerk dat grammaticale 
duidelijkheid niet gelijk hoeft te zijn aan juridische duidelijkheid.51 Maar als voor de 
grammaticale interpretatiemethode dient te worden gekozen is het zelfs de vraag of het woord 
wel bloot kan staan aan enige interpretatie. Verlaat de Hoge Raad inderdaad de grammaticale 
uitleg of gaat het hier om een eenmalige gebeurtenis? Ik denk dat de door de Hoge Raad zelf 
geformuleerde ‘buiging’ van de interpretatieregel als uitgangspunt zal moeten dienen, en de 
vrije val die de Hoge Raad zichzelf daarna toestaat daarbinnen niet past. 
 
d) Toepassing buiten het arbeidsrecht: wel alleen grammaticaal? 
 
Buiten het arbeidsrecht wordt de grammaticale uitlegregel soms ook toegepast. In de literatuur 
is daartoe veelvuldig opgeroepen.52 In het kader van de zelfregulering is in art. 6:214 BW een 
regeling opgenomen die het mogelijk maakt een standaardregeling algemeen verbindend te 
verklaren en aldus een bredere werking te geven.53 Deze mogelijkheid is tot op heden geheel 
onbenut gebleven,54 zodat er over een regeling als daar bedoeld tot op heden geen 
interpretatiegeschillen hebben kunnen rijzen. In art. 15.36 van de Wet milieubeheer is bepaald 
dat ook overeenkomsten over een verwijderingsbijdrage algemeen verbindend kan worden 
verklaard. Beide regelingen hebben veel weg van die van de Wet AVV.55 Hoewel de 
mogelijkheid van de Wet milieubeheer wel –zelfs heel snel- heeft geleid tot overeenkomsten 
en tot algemeen verbindendverklaring56 daarvan, zijn ook hierover tot op heden geen (mij 
bekende) interpretatiegeschillen bekend. Ik neem aan dat de interpretatie van deze 
overeenkomsten identiek zal zijn aan die van de CAO.  
 
In het geval van toonderobligaties paste de Hoge Raad in een korte overweging de 
grammaticale interpretatie toe en verwees hij de Haviltex-formule naar de prullenbak.57 Van 
Schaik meent dat de grammaticale, objectieve methode vooral in beeld komt als het gaat om 
de uitleg van een rechtshandeling met een zekere derdewerking.58 In een geval waar 
onduidelijkheid was over een over te dragen onroerend goed overwoog de Hoge Raad:59 

                                                 
51 In deze zin ook A-G Mok voor HR 20 juni 1986, NJ 1986/811 (Nuyten/MC Discount Hilvarenbeek BV) 
52 Bijv. m.b.t. bankgaranties door Grosheide, a.w. p. 105.  
53 Zie voor principieel bezwaar tegen deze ontwikkeling: H. Cohen Jehoram, Wie geeft de burgerlijke wet? (rede) 
Kluwer, Deventer 1967. 
54 Het nut van deze regeling voor de arbeidsovereenkomst is besproken door T. van Peijpe, De 
arbeidsovereenkomst in het nieuwe vermogensrecht, in: P.F. van der Heijden (red.), De arbeidsovereenkomst en 
het NBW, Kluwer, Deventer 1991, p. 11 en p. 38. 
55 In deze zin ook: A.G.J. van Wassenaer, Invoering van standaardregelingen in de bouw –een zinvolle optie? 
Publikatie van de Vereniging voor Bouwrecht, nr. 21, Kluwer, Deventer 1993, p. 52.  
56 De eerste was de verwijderingsbijdrage voor auto’s 1994 (Stc. 1994, 92). 
57 HR 23 maart 2001, RvdW 2001, 66, (waarin de Hoge Raad overweegt:.(…) ‘zodat geen plaats is voor een 
maatstaf die, kort gezegd, berust op hetgeen partijen gelet op de omstandigheden van het geval over een weer 
van elkaar mochten begrijpen’, besproken door Tanja-van den Broek, a.w. p. 433/434). 
58 Van Schaik, a.w., p. 274. Hij schrijft dat de Haviltex-formule dan buiten toepassing blijft. 
59 HR 8 december 2000, NJ 2001, 350 (Stichting ‘Eelder Woningbouw’/Kammen), m.n. WMK. Eerder wees de 
Hoge Raad een vordering gebaseerd op de de tekst van de transportakte- af ten gunste van de werkelijke partij-
bedoeling, HR 22 april 1994, NJ 1994, 560 (Bouwmeester/van Leeuwen). 



‘Bij de beantwoording van die vraag komt het aan op de in de notariële akte van levering tot 
uitdrukking gebrachte partij-bedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte 
opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te 
leggen omschrijving van de over te dragen onroerende zaak.’ 
 
Opvallend is dat deze laatste maatstaf wel nadruk legt op de partij-bedoeling, in tegenstelling 
tot de grammaticale CAO-uitlegmethode, maar dat deze maatstaf wat de uitwerking betreft 
niet heel veel lijkt te verschillen van die, die voor de uitleg van CAO’s in de arresten Stichting 
Ziekenhuis De Heel/Huisman cs. en Buijsman/Motel Akersloot is gegeven. Zou er dan zelfs 
een duidelijk tendens te onderkennen zijn, in de richting van een gelijktrekking van de 
interpretatiemethode voor bepalingen van CAO’s met die van andere overeenkomsten 
waarvan de inhoud de rechtspositie van derden, die bij de totstandkoming van die 
overeenkomst niet betrokken zijn of worden, kan bepalen? Die mogelijkheid is niet 
uitgesloten en ligt nog open, concludeert A-G Bakels onder 2.5 voor het arrest van de Hoge 
Raad van 18 oktober 2002:60 
 
‘Weliswaar heeft de Hoge Raad, eveneens tamelijk kort geleden (volgt verwijzing naar HR 30 
november 2001, JOL 709 en 710, E.V.), beslist dat ten aanzien van de uitleg van een beding 
in algemene voorwaarden, bij de totstandkoming waarvan slechts de gebruiker betrokken kan 
zijn en niet degene tegen wie die voorwaarden worden ingeroepen, in zijn algemeenheid niet 
als juist kan worden aanvaard dat slechts de bewoordingen van de tussen partijen betwiste 
bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van deze algemene voorwaarden, beslissend 
zijn. Daarmee verwierp hij impliciet de opvatting dat de CAO-uitlegmethode steeds moet 
worden gevolgd als het gaat om 'gestandaardiseerde' c.q. door algemene voorwaarden 
beheerste overeenkomsten. Maar dusdoende liet hij de mogelijkheid open dat die 
uitlegmethode wel van toepassing kan zijn in geval van de uitleg van gestandaardiseerde 
teksten die (mede) tot strekking hebben de rechtspositie van derden te bepalen. Bij de 
beoordeling of dit inderdaad het geval is, dient te worden ‘gelet op de omstandigheden van 
het geval, zoals de aard van de overeenkomst, de verhouding tussen partijen daarbij en de 
omstandigheden waaronder de overeenkomst is gesloten’.(Volgt verwijzing naar 
Asser/Hartkamp 4-II, 2001, nr. 286, E.V.). 
 
In het arrest sloeg de Hoge Raad een hele andere weg in, waardoor dit punt zonder verdere 
bespreking kon blijven. Overigens lijkt me de gedachte dat niet de tekst van een beding dat 
voorkomt in een eenzijdig opgestelde algemene voorwaarden van doorslaggevend belang 
dient te zijn, voor de hand te liggen. Het beroep dat wordt gedaan op de leesvaardigheid en 
grammaticale kennis van de wederpartij (vaak een minder sterke partij) zal dan gevaarlijk 
groot zijn.61 
  
e) Wat als de grammaticale uitleg niet leidt tot een redelijke uitkomst 
 
In zijn conclusie voor het arrest van 18 oktober 2002 gaat de A-G (Bakels) vervolgens op een 
ander punt nader in. Het Hof heeft overwogen dat de ter discussie staande 
verzekeringsvoorwaarde duidelijk is en niet voor meerderlei uitleg vatbaar. Ook heeft het Hof 
overwogen dat de strekking van de bepaling niet kan afdoen aan zijn oordeel over de inhoud 

                                                 
60 (nog niet gepubliceerd) wel op www.rechtspraak.nl, HRLJN-nummer: AE7002  Zaaknr: C01/007HR 
(X/Nationale Nederlanden). 
61 Vergelijk Duk, a.w, p. 470, die niet inziet waarom de rechter het probleem als een soort cryptogram zou 
moeten zien. 



van de onderhavige overeenkomst en de daaraan door de eiser te ontlenen rechten. Daarmee 
lijkt de kous in cassatie af. Niet volgens de A-G, die concludeert: 
 
‘Deze redenering is op het eerste gezicht wellicht logisch sluitend; bij nader inzien is dat nu 
juist het probleem. De logica is immers een louter taalkundige en wie de CAO-maatstaf van 
de Hoge Raad aldus toepast, heeft die rechtspraak misverstaan, zoals het onder 2.4 van deze 
conclusie geciteerde arrest van 31 mei 2002 (JAR 2002/153, zie hiervoor E.V) leert. Bij de 
uitleg naar objectieve maatstaven van de onderhavige verzekeringsvoorwaarden komt mede 
betekenis toe aan het stelsel van de WAO en aan de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen 
waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.’ 
 
Uit deze wending blijkt het probleem van de grammaticale uitleg van bepalingen weer in 
volle omvang: toepassing van de (strikte) grammaticale interpretatie leidt soms tot een 
onbillijke uitkomst. Hoewel ik geen onbillijkheid ervaar bij een strikt grammaticale uitleg van 
het woord ‘uitsluitend’, in het geval van het arrest van 31 mei 2002,62 ziet de Hoge Raad die 
kennelijk wel en (daarom?) de mogelijkheid om binnen die interpretatiemethode dat woord 
toch een andere dan de letterlijke betekenis te geven.Uit het arrest waarvoor de A-G het 
hiervoor geciteerde concludeerde is af te leiden dat het Hof had geoordeeld dat de 
verzekeringsvoorwaarden duidelijk en niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Dit feitelijk 
oordeel –indien juist- brengt het probleem met zich dat aan enige andere uitleg sowieso niet 
meer kan worden toegekomen. De Hoge Raad overweegt immers in zijn arrest van 31 mei 
200263 dat mede gelet kan worden ‘op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de 
onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden.’ Maar een andere ‘op 
zichzelf mogelijk tekstinterpretatie’ deed zich kennelijk niet voor. Daarmee zou de oplossing 
van de A-G op drijfzand berusten: er was geen andere tekstinterpretatie mogelijk, zodat de 
vraag of die andere interpretatie een aannemelijker rechtsgevolg zou kunnen hebben, niet 
meer in beeld komt. De Hoge Raad gaat op deze problemen niet in. De Hoge Raad volgt het 
door de A-G ingenomen standpunt niet, maar komt met een Haviltex-achtige redenering en 
besluit dat als algemeen gezichtspunt heeft te gelden dat bij de beoordeling door de 
feitenrechter van de uit te leggen overeenkomst naar gelang van de omstandigheden mag 
meewegen dat een eenzijdig door de verzekeraar opgestelde polisvoorwaarde in geval van 
twijfel over de uitleg ervan in het nadeel van de verzekeraar en ten gunste van de verzekerde 
moet worden uitgelegd.64 Nu dat door het Hof verzuimd was, achtte de Hoge Raad de 
motivering van de beslissing door het Hof gebrekkig en werd de zaak gecasseerd.  
 
4 Het probleem van de uitleg van bepalingen van de CAO.  
 
a) Eenheid 
 
Waarom is de uitleg van normatieve en diagonale bepalingen van de CAO zo problematisch? 
Naar mijn mening is er maar één werkelijk problemen, dat vanuit verschillende invalshoeken 
kan worden benaderd. Het werkelijke probleem is dat de Hoge Raad de uit te leggen bepaling 
                                                 
62 Sterker nog, een drietal van de argumenten die de A-G opsomt om het woord anders te interpreteren komen 
me erg vergezocht voor, zie E. Verhulp, JAR-Verklaard 21 februari 2003. 
63 JAR 2002/153 (Stichting Ziekenhuis De Heel/Huisman cs.). 
64 Zie over de contra proferentum-regel: J.M. van Slooten, Uitleg optieregeling. Onduidelijkheid voor rekening 
werkgever, SR 2003-1, p. 24. Voor consumentenovereenkomsten is dit beginsel vastgelegd in art. 6:238 lid 2 
BW. In het arbeidsrecht wordt ook wel een beroep gedaan op deze regel, zie voor een vergeefse poging: 
conclusie A-G Spier voor 20 december 2002, JAR 2003/17, ‘Immers kan niet makkelijk worden aanvaard dat 
een werkgever/CAO-partij de vruchten zou plukken van een klaarblijkelijk niet bedoelde –en dus foutieve- 
formulering in de tekst.’ 



onder verschillende omstandigheden zoveel als mogelijk eenduidig wil uitleggen. Hoewel 
over de mate van de noodzaak daartoe discussie mogelijk is65, meen ik dat uit de rechtspraak 
van de Hoge Raad moet worden afgeleid dat hij die eenheid van uitleg als noodzakelijk 
beschouwt. Hoewel de Hoge Raad de noodzaak tot een ‘eenduidige uitleg’ nergens als 
hoofdprobleem benoemt, kan dat wel worden afgeleid uit het hiervoor genoemde arrest Akzo 
Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten.66 De Hoge Raad overweegt dat: 
 
‘niet kan worden aanvaard dat een in een Sociaal plan opgenomen beding op verschillende 
wijze zou moeten worden uitgelegd al naar gelang wie bij een geschil daaromtrent als 
wederpartij van ANF zou optreden, een vakvereniging dan wel een individuele (ex-) 
werknemer’ 
 
Eerder, in 1982, overwoog de Hoge Raad:67 
‘(…) dat het art. 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan de geldigheid van het ten 
processe bedoelde proeftijdbeding moet worden getoetst, in dezelfde zin moet worden 
geïnterpreteerd als het artikel dat in de voorafgaande periode algemeen verbindend was.’ 
 
De Hoge Raad is tenslotte ingesteld om de eenheid van de rechtsvinding door de lagere 
colleges te bewaken.68 Een duidelijke uitlegregel bevordert de rechtseenheid en daarmee de 
rechtszekerheid. De rechtszekerheid is juist in een rechtsgebied waar het vaak gaat om een 
zwakkere (ondergeschikte) partij ten opzichte van een sterke partij een belangrijk aspect bij de 
ongelijkheidscompensatie.69 De eenheid bij de uitleg van CAO-bepalingen wordt, zoals 
hierboven uiteengezet, met regelmaat in gevaar gebracht. Ik zie vier specifieke gevaren, 
waarvan sommige samenhangen. Deze zijn de variëteit van belanghebbenden die de rechter 
kan vragen een bepaling van een CAO uit te leggen, de variëteit in de wijze waarop de CAO 
van toepassing is op de arbeidsovereenkomst hetgeen voor de kenbaarheid van de bepalingen 
van de CAO van belang is, de aanzienlijke kans op onduidelijke CAO-bepalingen en het 
cassatiesysteem. 
 
b) Variëteit van belanghebbenden 
 
Allereerst is het gevaar van de grote variëteit van belanghebbenden die om een uitleg van 
bepalingen van CAO’s kan vragen. Op dit punt wijkt de CAO duidelijk af van de gemiddelde 
overeenkomst, waar over het algemeen alleen partijen zelf om een uitleg vragen. Volgens de 
hiervoor geciteerde overweging van het Akzo Nobel Fibers-arrest mag die variëteit, naar de 
opvatting van de Hoge Raad, niet tot verschillende interpretatiemethodes leiden. De 
onwenselijkheid om de uitleg van CAO-bepalingen afhankelijk te stellen van de partij die zich 
op die uitleg beroept blijkt ook wel uit het gegeven dat CAO-partijen kunnen kiezen (namens) 
wie ze de uitleg vragen. Bij verschillende vakbonden was het niet onbekend, weet ik ook uit 

                                                 
65 Zie R.A.A. Duk, De Hoge Raad en uitleg van CAO’s, SMA 1998 11/12, p. 470 en A. Stege, annotatie bij HR 
26 mei 2000, JAR 2000/151 (Akzo/FNV), ArA 2001/1, p. 56. 
66 HR 20 mei 2000, JAR 2000/151 (Akzo Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten). 
67 HR 28 mei 1982, NJ 1982, 544 (Samann/Pollan B.V.), vergelijkbaar: HR 12 november 1993, JAR 1993/272 
(Van Mechelen/St. Revalidatiecentrum Zuid-Oost Brabant). 
68 Deze taak lijkt niet aan veel discussie bloot te staan, zie bijv. M. Scheltema, De verwachting voor de toekomst, 
in: De Hoge Raad der Nederlanden, de plaats van de Hoge Raad in het huidige staatsbestel,  W.E.J. Tjeenk 
Willink, Zwolle 1988, p. 336. 
69 Zie in dit verband G. Hekkelman, Tekorten van het arbeidsrecht, N. Samsom, Alphen aan den Rijn (rede) 
1967, p. 17; ‘ (…) de gesignaleerde rechtsonzekerheid die toch al ruime marge voor de beleidsvrijheid van de 
ondernemingsleiding in de maatschappelijke werkelijkheid nog verder vergroot, zulks ten koste van de 
werknemer.’ 



ervaring, dat het soms –afhankelijk van de formulering van de tekst van de betreffende CAO-
bepaling- beter was om nakoming van een CAO-bepaling namens een individuele werknemer 
te vorderen dan daartoe namens de betreffende werknemersorganisatie over te gaan.70 
Dergelijke oneigenlijke tactieken moeten partijen bij de CAO niet worden toegestaan.  
 
In de rechtspraak van vóór 1994 nam de Hoge Raad bij de uitleg van bepalingen van de CAO 
in ogenschouw de aannemelijkheid dat partijen bij de CAO een bepaalde bedoeling hebben.71  
Deze aannemelijkheid behoefte niet zonder meer uit de tekst van de CAO te blijken. 
Overigens ging de Hoge Raad in 1993 met betrekking tot de nawerking van algemeen 
verbindend verklaarde CAO-bepalingen een stap verder: hij oordeelde dat voor het aannemen 
van die nawerking mede van belang is ‘de functie en het daarmee samenhangende loonniveau 
van de werknemer in het bedrijf’.72 Deze uitleg vindt plaats zonder acht te slaan op de persoon 
van partijen. Voor de uitleg van de inhoud van de bepalingen van een CAO zelf moet de 
grammaticale interpretatie worden toegepast. Voor de vraag of die bepalingen van toepassing 
zijn zou weer wel acht geslagen moeten worden op de persoon van partijen. Dergelijke 
overwegingen lijken bij een grammaticale interpretatie niet meer mogelijk: eenvoudiger 
denkbaar is –naar maatstaven van de huidige uitlegregel- om de aannemelijkheid van de 
rechtsgevolgen te betrekken in de overwegingen, als er meerdere interpretaties van de tekst 
mogelijk zijn. 
 
c) Variëteit in (kenbaarheid van) de bepalingen van een CAO 
 
Een ander gevaar voor de eenduidige uitlegging van CAO-bepalingen is de grote variëteit in 
geldingskracht en –bereik van dergelijke bepalingen. De rechter kan geroepen worden eerst 
een bepaling van een sociaal plan uit te leggen, vervolgens kan hij benaderd worden om 
diezelfde bepaling als CAO-bepaling uit te leggen en weer later kan diezelfde bepaling 
algemeen verbindend verklaard zijn. Het zou bevreemding wekken als deze gelijkluidende 
bepaling steeds anders zou worden uitgelegd. Door het introduceren van een eenduidige 
uitlegregel zou dit probleem in belangrijke mate voorkomen kunnen worden, waarmee de 
rechtszekerheid weer gediend is. Dat de Hoge Raad naar een uitleg, onafhankelijk van de 
‘toestand’ van de CAO (aangemeld krachtens lid 4 WLV of niet, algemeen verbindend 
verklaard of niet) streeft, blijkt duidelijk uit de jurisprudentie.73  
 
Ik schrijf voorzichtig ‘zou dit probleem in belangrijke mate voorkomen kunnen worden’, want 
ik twijfel er aan of dat altijd kan. Dat heeft te maken met het verschijnsel dat bij iedere 
geldingskracht verschillende documenten en toelichtingen behoren die, op grond van de door 
de Hoge Raad gegeven uitlegregel tot een verschillende interpretatie kunnen leiden. Eerder 
heb ik er op gewezen dat dit probleem onder meer bestaat omdat krachtens het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen, onder 4.3, toelichtingen op CAO-
bepalingen niet algemeen verbindend verklaard kunnen worden.74 Hierdoor kan een 
belangrijk verschil ontstaan bij de uitleg van de CAO-bepaling. Dit geldt voor bijvoorbeeld 
enkele algemeen verbindend verklaarde75 bepalingen van de CAO-Metalektro 2000-2002. In 
art. 4.9 CAO is bepaald dat de salarisschalen van art. 4.4 lid 10 niet gelden voor werknemers 
                                                 
70 zie bijv. Rb. Den Haag 6 april 1994, JAR 1994/114 (Heineken), Rb. Den Haag 5 oktober 1994, JAR 1994/420 
(Vleeschmeesters). 
71 Zie bijv. HR 20 juni 1986, NJ 1986/811 (Nuyten/MCDiscount Hilvarenbeek BV). 
72 HR 2 april 1993, JAR 1993/100 (Bongers/Kopieer Service Benelux BV). 
73 Zie bijv. HR 20 mei 2000, JAR 2000/151 (Akzo Nobel Fibers BV/FNV Bondgenoten), en de jurisprudentie, 
hierna onder punt e. genoemd. 
74 E. Verhulp, JAR-verklaard 21 februari 2003. 
75 Stc. 5 januari 2000, I.SZW, nr. 9465, avv tot 30 juni 2002. 



die ‘in omscholing in dienst’ worden genomen. In de toelichting staat echter dat het niet de 
bedoeling is dat deze werknemers een inkomen ontvangen dat lager ligt dan ‘bijvoorbeeld de 
salarisschaal voor salarisgroep 1 (art. 4.4 lid 10)’. Krachtens de algemeen verbindend 
verklaarde bepaling van de CAO kan de in omscholing in dienst genomen werknemer zonder 
bezwaar tegen het minimumloon zijn arbeid verrichten, uit de toelichting blijkt duidelijk dat 
dat niet de bedoeling is. Bij de uitleg van het algemeen verbindendverklaarde art. 4.9 CAO zal 
de toelichting strikt genomen geen rol kunnen spelen, nu de partijen die slechts de tekst van 
de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO hanteren, deze toelichting niet 
(kunnen) kennen. 
 
d) redactie van CAO-teksten 
 
Er wordt wel op gewezen dat CAO-partijen geen wetgevingsjuristen zijn, en daarom de 
letterlijke tekst van een CAO niet zonder meer de bedoeling van partijen weergeeft. Het gaat 
bij de tekst van de CAO ook niet alleen om juridische teksten, maar ook om teksten die een 
bepaald draagvlak moeten creëren bij de achterban en daar ‘goed’ moeten vallen. Het is niet 
altijd een goed idee om daar met een sterk juridisch gekleurde bril naar te kijken.76 Ook de 
wijze van totstandkoming van CAO’s –vaak onder grote tijdsdruk- verbetert de schriftelijke 
weergave van het overeengekomene niet, terwijl CAO-bepalingen tekstueel niet zelden de 
sporen van een compromis zullen dragen. Dat laatste leidt er toe dat een bepaling soms zo 
wordt geformuleerd dat beide partijen er iets anders in kunnen lezen, en daardoor er mee 
kunnen instemmen.77 Er is niets nieuws onder de zon: 
 
‘Men mag vertrouwen, dat voor de zorgeloosheid, waarmede tegenwoordig collectieve 
overeenkomsten worden geredigeerd, langzamerhand grooter zorg en nauwkeurigheid bij het 
stellen van die contracten in de plaats zal treden: en naarmate partijen zorgvuldiger op 
schrift brengen wat zij bedoelen, naar die mate zullen ook de rechtsgevolgen meer 
vaststaan.’, sprak Drucker al in 1906.78  
 
Ik kan niet goed nagaan of sindsdien van enige verbetering van de redactie sprake is, maar 
constateer dat de redactie van CAO-bepalingen tot op heden soms te wensen overlaat. We 
zullen het dus moeten doen met bepalingen die soms bewust, soms onbewust, niet duidelijk 
zijn en daarom uitgelegd moeten worden. 
 
e) Cassatietechniek: noodzaak tot eenheid? 
 
Alleen een algemeen verbindendverklaarde CAO-bepaling is recht in de zin van art. 79 RO. 
Die vaststelling is van belang omdat de Hoge Raad geen feiten mag toetsen: de uitleg van een 
overeenkomst is van feitelijke aard. Het komt daarbij aan op de waardering van de 
omstandigheden van het concrete geval, waaronder de tekst van de betreffende bepaling.79 In 

                                                 
76 J.F. Houwing wees al op de geringe waardering die sociale partners soms voor juristen hebben: verslag van de 
vergadering van de NVJ 1905, p. 31.‘Wat maakt deze quaestie zoo ontzettend moeilijk ? Vooral dit: dat wij die 
de regeling moeten maken in de regel niet voldoende de feiten kennen, en dat zij die de feiten kennen “maling 
hebben aan de juristerij”.’ Zie ook De Volkskrant 2 oktober 1997, Ontslag van 315 man…, waarin FNV-
vakbondsbestuurder Tom Koningh zegt: “Werkgevers dreigen steeds met de rechter als je wilt staken. Dat zijn 
van die knulletjes waar die ondernemers ’s avonds een borrel mee drinken. Veel vertrouwen heb ik niet in de 
uitspraak van zo’n bef.” 
77 Zie S.F. Sagel, Grammaticale uitleg van CAO-bepalingen –een absoluut criterium? ArbeidsRecht 2000/1, 6. 
78 A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I,  Belinfante, ’s Gravenhage, 1907, p. 499, zie ook p. 501 
waar de hoop op betere redactie nogmaals uitgesproken wordt. 
79 Vrijwel letterlijk Tanja-van den Broek, a.w. p. 435. 



cassatie kan wel aan de orde komen of de feitelijke rechter bij de waardering van de feiten de 
juiste maatstaf heeft aangelegd. In cassatie kan ook worden geklaagd over de motivering. Dit 
alles betekent dat indien de feitelijke rechter een bepaling van een CAO heeft uitgelegd, die 
uitleg in cassatie onaantastbaar is, indien de juiste maatstaf door de feitenrechter is toegepast. 
Slechts indien door de feitenrechten ‘blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting’, dan 
wel indien ‘een onbegrijpelijke uitleg’ is gegeven casseert de Hoge Raad dergelijke 
vonnissen/arresten.80 
 
De Hoge Raad kan alleen toekomen aan de uitleg van een bepaling van een CAO als die 
CAO-bepaling algemeen verbindend is verklaard. De Hoge Raad heeft zijn bevoegdheid iets 
uitgebreid. Indien een vonnis is gewezen in een (korte) periode dat de CAO niet algemeen 
verbindend verklaard was, maar de algemeen verbindendverklaring wel in de periode 
voordien en nadien is gegeven, en de betreffende bepalingen van die CAO voor en na die 
periode gelijkluidend zijn dient deze CAO voor wat betreft de uitleg als recht in de zin van 
art. 79 RO te worden beschouwd.81 Ook indien de algemeen verbindendverklaring slechts 
voor een korte periode geldt en verstreken is, maar de CAO tussen partijen blijft gelden, dan 
blijven de algemeen verbindende bepalingen gelden als recht in de zin van art. 79 RO.82 
Overigens geldt een CAO die eerst algemeen verbindend is verklaard na het tijdstip waarop 
de hoogste feitelijke instantie uitspraak heeft gedaan weer niet als recht in de zin van art. 79 
RO.83  
 
Dit dwingt de Hoge Raad, er vanuit gaande dat hij de eenheid van uitleg van CAO-bepalingen 
inderdaad als zwaarwegend punt beschouwt, een duidelijke regel te stellen, omdat veel van de 
interpretatiegeschillen als zijnde van feitelijke aard, zijn bevoegdheid te buiten gaan. Duk 
heeft er terecht op gewezen dat als men bij de uitleg van de CAO-bepaling, ook als deze 
algemeen verbindend verklaard is, de bedoeling van CAO-partijen relevant zou achten, dat 
een feitelijk onderzoek zou vergen dat de perken van de toetsing in cassatie te buiten gaat.84 
Duk acht dat zeker een argument om de partijbedoeling bij de uitleg buiten beschouwing te 
laten, maar niet één van doorslaggevende aard.  
 
f) De CAO als overeenkomst 

 
De juridische vormgeving van de CAO is ontegenzeggelijk die van een overeenkomst. 
Partijen bij de CAO onderhandelen over de inhoud van de verschillende bepalingen en voor 
zover het obligatoire bepalingen betreft, staat het overeenkomsten-karakter van de CAO 
buiten kijf. Dat is anders in het geval van de normatieve en diagonale bepalingen van een 
CAO. Deze is gesloten door partijen juist met de bedoeling om voor anderen dan partijen zelf 
te gelden. Hoewel de wettelijke regeling van doorwerking van de CAO zeker in aanvang als 
een overeenkomstenrechtelijke werd beschouwd, lijkt van dat standpunt steeds meer afstand 
te worden genomen. Duk meent dat als werkgever en werknemer zijn georganiseerd, er dan 
sprake is van een situatie waarin hun organisaties als hun vertegenwoordiger zijn opgetreden. 
Ook een ‘art. 14 Wet CAO werknemer’ zou –indien zich de toepasselijkheid van de CAO laat 
welgevallen- achteraf de vertegenwoordigingsconstructie aanvaarden.85 

                                                 
80 Zie bijv. HR 20 december 2002, JAR 2003/17 (FNV Bondgenoten/Recticel Nederland BV) P. Abas, a.w. p. 
831. 
81 HR 27 september 1991, NJ 1991/788 (Janssen/St. Psychiatrisch Centrum Venray). 
82 D.J. Veegens, Cassatie in burgerlijke zaken, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1989, p. 149. 
83 HR 2 november 1990, NJ 1991/25 (Luppes-Hup/Chr. Vereniging tot Verpleging van zieken). 
84 Duk, a.w., p. 470. 
85 Duk, a.w., p. 470. 



 
Het gaat mij te ver om een lid van een (CAO-sluitende) vakbond, in dienst van een gebonden 
werkgever, voor wat betreft de toerekening van de bedoeling van CAO-partijen als 
‘(toetredings-)partij’ bij de CAO te beschouwen, al dan niet op basis van een ledencontract.86 
De binding van een werknemer aan de bepalingen van een CAO vindt op soms zeer 
onvoorziene wijze plaats. Zo is de werkgever op grond van art. 7:655 lid 1 sub l BW verplicht 
de werknemer schriftelijk opgave te verstrekken van de toepasselijke CAO. Meestal wordt 
deze informatie in de arbeidsovereenkomst opgenomen, en daarmee wordt de toepasselijkheid 
van de CAO overeengekomen. De vraag of er wel een CAO wegens lidmaatschap van 
toepassing was op de arbeidsovereenkomst wordt daarmee bij voorbaat gepasseerd: door de 
mededeling in de arbeidsovereenkomst is de CAO onderdeel van de arbeidsovereenkomst en 
dus daarop van toepassing. Van de 25% van de werknemers die lid is van een vakbond is een 
groot deel uitsluitend lid vanwege de individuele belangenbehartiging die de vakbond 
verstrekt: dat deze vakbond een CAO afsluit is –zo deze werknemers dat al weten- bijzaak.87 
Er is dus nogal wat in te brengen tegen de gedachte dat de toepasselijkheid van de CAO 
gebaseerd is op een bewuste, daarop gerichte wil van partijen bij de arbeidsovereenkomst.88  
 
In rechterlijke beslissingen wordt soms als een automatisme een CAO van toepassing 
verklaard, ook indien van die toepasselijkheid geen sprake is.89 Opmerkelijk is dat zelfs de 
CAO-sluitende vakbond soms het spoor van de gelding van de CAO geheel bijster lijkt.90 Het 
meest voor de hand liggende argument om de werknemers en werkgevers die CAO-
bepalingen toepassen niet zonder meer in de ‘vertegenwoordigingsconstructie’, zoals bedoeld 
door Duk, te plaatsen, is gelegen in het doel van de algemeen verbindendverklaring van 
bepalingen van een CAO. Reeds eerder heb ik – onder verwijzing naar de parlementaire 
geschiedenis van de Wet AVV91-  betoogd dat de rechtvaardiging van de (door-)werking van 
algemeen verbindend verklaarde CAO’s niets met wilsovereenstemming, maar alles met het 
stellen van regels van doen heeft.92  
 
Het sluiten van CAO’s is verworden tot een regelgevende bezigheid: het is niet vreemd het 
resultaat –zeker voor wat betreft de uitleg door de rechter- meer in dat kader te bezien. Ik 
benadruk dat het voorgaande niet moet leiden tot de gedachte dat de uitleg van iedere CAO-
bepaling als recht in de zin van art. 79 RO moet worden beschouwd, maar tot het abstraheren 
van de partijbedoeling bij de uitleg van bepalingen van de CAO. 
 
5 Eén uitlegregel, en zo ja welke? 
 
Tijd om een eigen positie te bepalen. Naar mijn mening is het wenselijk om de uitleg van een 
bepaling van een CAO, van welke soort dan ook, of deze nu wel of niet is aangemeld als 
CAO, en of deze nu wel of niet krachtens algemeen verbindendverklaring geldt, zoveel als 
mogelijk met behulp van één methode van uitleg plaats te laten vinden. De redenen voor deze 
opvatting zijn in het voorgaande reeds uiteengezet. Zo geldt dat partijen bij de CAO het niet 
                                                 
86 Zie over ledencontracten onder meer J. van der Hulst, Het sociaal plan, Kluwer, Deventer (diss UvA) 1999, p. 
106 e.v. 
87 Zie H.T. van der Kolk, Heeft de vakbeweging nog toekomst? (to be or not to be) in, Stichting van de Arbeid, 
....En het overleg gaat voort, Den Haag 2002, p. 34. 
88 Zie hierover verder E. Verhulp, Maatwerk in het arbeidsrecht, oratie Vossiuspers UvA 2003, p. 18 
89 Zie Ktr. Bergen op Zoom 3 april 2002, JAR 2002/85, hierover E. Verhulp, JAR-Verklaard 6 september 2002, 
p. 6/7. 
90 Zie de conclusie van A-G Spier onder 3.19 voor Hoge Raad 8 februari 2002, JAR 2002/46 (Huls/Heisterkamp) 
91 Kamerstukken II 1936/37, 168, p. 6. 
92 E. Verhulp, Nawerking: het volle pond graag!, ArbeidsRecht 2002/10, nr. 52, p. 12/13. 



dient toe te komen de interpretatie te beïnvloeden door met procespartijen te variëren. 
Evenmin dient de interpretatie afhankelijk te zijn van de wijze waarop de (normatieve 
bepalingen van een) CAO geldt voor partijen bij de arbeidsovereenkomst. Nog los van de 
vraag of dat wel altijd te duiden is, rechtvaardigt een aanmelding krachtens art. 4 WLV of een 
algemeen verbindendverklaring op zich geen andere interpretatie.  
 
De strikte grammaticale uitleg als unieke uitlegregel voor CAO-bepalingen heeft veel 
duidelijkheid gebracht bij de uitleg van CAO-bepalingen. In vrijwel alle gepubliceerde 
rechtspraak over dit onderwerp van de afgelopen negen jaar wordt deze regel niet alleen 
genoemd, maar ook toegepast. Dit leidt tot een grote mate van voorspelbaarheid van de 
rechterlijke beslissingen. 
 
Een belangrijk nadeel van de door de Hoge Raad gegeven grammaticale interpretatieregel, 
zeker zoals in oorsprong geformuleerd door de Hoge Raad, is dat deze weinig mogelijkheden 
tot verfijning kent, terwijl die soms wel nodig kan zijn. Een van de voorbeelden daarvan is te 
vinden in het arrest van de Hoge Raad van 20 december 2002, waarin de A-G concludeerde 
tot vernietiging omdat de werkgever anders de vruchten zou plukken van een klaarblijkelijk 
niet bedoelde –en dus foutieve- formulering van de tekst.93 De Hoge Raad wijst in het arrest 
van 18 oktober 200294 de met glans geboden kans om de grammaticale interpretatie te 
verlaten van de hand en ontwijkt daarmee de vraag of die interpretatie verlaten is, terwijl een 
aantal arresten die indruk wekken. Dat maakt de zaken niet overzichtelijker. Nu lijkt het er op 
dat de Hoge Raad, afhankelijk van de door hem zelf ervaren bevrediging van het rechtsgevoel 
bij de uitkomst, kiest voor een methode van interpretatie. Zoals Van Schellen al jaren geleden 
constateerde:  
‘In het arsenaal van rechtsvindingsmethoden is zo’n variatie ontstaan dat de Hoge Raad soms 
lijkt op een juridisch laboratorium waar alle mogelijke theorieën op deugdelijkheid worden 
beproefd.’95  
 
Naar mijn mening is het beter één interpretatiemethode te omarmen, maar daarin wat ruimte 
te laten ook met andere dan alleen grammaticale overwegingen rekening te houden, dan een 
strikte waarop onverwachte uitzonderingen mogelijk blijken, of vele verschillende 
interpretatiemethoden waarvan de toepasselijkheid mede afhangt van de (aanvaardbaarheid 
van de) uitkomst. Deze gedachte betekent dat het voor de hand ligt om bij de uitleg van CAO-
bepalingen meer met het systeem van collectieve arbeidsvoorwaarden binnen de sector 
rekening te houden dan thans gebeurd. In de woorden van Koopmans: 
 
‘(…) je moet de arbeidsvoorwaarden uit die cao dus interpreteren in het licht van het stelsel 
van arbeidsvoorwaarden waartoe zij behoren. Dat betekent dat je bijvoorbeeld ook moet 
kijken naar eerdere cao’s: zijn er wijzigingen opgetreden, hoe werd het toen uitgelegd, is het 
deel van de onderhandelingen geweest e.d. En je moet misschien ook letten op andere cao’s in 
andere bedrijfstakken, waar soortgelijke regels gelden met soortgelijke doelen.’ 
 
Reeds eerder96 is er voor gepleit de grammaticale uitlegregel uit te breiden en in navolging 
van  het Hof Amsterdam te overwegen:  

                                                 
93 JAR 2003/17 (FNV Bondgenoten/Recticel Nederland BV) 
94 (nog niet gepubliceerd) wel op www.rechtspraak.nl, HRLJN-nummer: AE7002  Zaaknr: C01/007HR 
(X/Nationale Nederlanden), zie ook 3 e. 
95 J. van Schellen, Wat leert de Hoge Raad, oratie, Kluwer, Deventer 1983, p. 22 
96  S.F. Sagel, Grammaticale uitleg van CAO-bepalingen –een absoluut criterium? ArbeidsRecht 2000/1, 6, en 
Tanja-van den Broek, a.w., p. 433, die deze aanvulling op de interpretatieregel steunen. 



‘De bijzondere aard van CAO-bepalingen (…) staat er niet in aan de weg deze bepalingen 
mede naar hun kennelijke strekking en maatschappelijke betekenis uit te leggen’.97  
 
Deze toevoeging aan de grammaticale interpretatieregel biedt naar mijn mening meer 
perspectief op een billijke interpretatie, die recht doet aan de beleving van betrokkenen, een 
redelijke mate van voorspelbaarheid behoudt en de mogelijkheid biedt tot 
billijkheidscorrectie, waar nodig, zonder de grammaticale interpretatiemethode, met al zijn 
verdiensten, geheel overboord te zetten. 
 
 
 
 
  
 

                                                 
97 Hof Amsterdam 31 oktober 1996, JAR 1996/246.  
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