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JAR Verklaard 
 
inleiding 
 
Op 2 december 2002 werd de halfjaarlijke bijeenkomst, waarin de ontwikkelingen in de 
jurisprudentie van de afgelopen periode werd besproken onder de naam JAR-Verklaard, 
gehouden.   
 
De uitzendovereenkomst (en het concurrentiebeding) 
 
De uitzendovereenkomst heeft de afgelopen periode volop in het nieuws gestaan. Aanleiding 
voor de publiciteit was de beslissing van het Gerechtshof ’s Gravenhage van 29 november 
2002 (JAR 2002/293). In deze casus handelde het om het automatiseringsbedrijf CMG, dat 
onder toepassing van bijlage B van het ontslagbesluit1 toestemming had gevraagd om de 
arbeidsovereenkomst met een fors aantal (98) werknemers op te zeggen. Deze Bijlage B 
voorziet in de mogelijkheid tot afwijking van het anciënniteitbeginsel in die zin dat onder 
omstandigheden niet de duur van de arbeidsovereenkomst maar het (niet) vervullen van een 
opdracht doorslaggevend is voor de verlening van de toestemming. Deze Bijlage B heeft als 
aanhef: “In geval van een ontslagverzoek vanwege bedrijfseconomische redenen dat is 
ingediend door een uitzendwerkgever, als bedoeld in art. 7:690 BW, gelden bijzondere 
regels.” Het CWI had dat verzoek ingewilligd omdat het van mening is dat de werknemers in 
dienst van CMG een uitzendovereenkomst met hun werkgever hadden. CMG zelf stelde zich 
op het standpunt dat zij geen uitzendwerkgever is, maar dat Bijlage B naar analogie diende te 
worden toegepast. Een tweetal vakbonden verzette zich tegen de toepassing van Bijlage B, en 
vorderden in kort geding CWI te gebieden de toestemmingsaanvragen te beoordelen aan de 
gebruikelijke regels van anciënniteit. De Voorzieningenrechter had deze vordering afgewezen 
(JAR 2002/198), waartegen de bonden tevergeefs appelleerden. Ook het Hof oordeelde dat 
het voldoende aannemelijk is dat de consultants, in dienst van CMG, hun werkzaamheden 
verrichten ‘onder toezicht en leiding van de opdrachtgever’, terwijl ook overigens (in 
voldoende mate) bleek te zijn aan de voorwaarden die aan een uitzendovereenkomst worden 
gesteld.  
Voor een beoordeling van deze beslissingen moet naar mijn mening worden teruggegrepen 
naar de parlementaire geschiedenis van de wet Flexibiliteit en zekerheid. Een van de 
uitgangspunten van het kabinet luidde: “het kabinet wenst voorts een einde te maken aan de 
twijfel die ook bij de uitzendbranche bestaat inzake de aard van de rechtsrelatie tussen 
uitzendbureau en uitzendkracht.”2 De STAR dacht daar anders over: “De Stichting is van 
mening dat arbeid, verricht in het kader van uitzending, in het algemeen arbeid is die verricht 
wordt in dienstbetrekking uit arbeidsovereenkomst.3 Het kabinet meende kennelijk dat die 
duiding niet zo evident was. Uit de MvT op art. 7:690 BW blijkt dat de bedoeling van de 
wetgever met de invoering van het artikel is geweest om de uitzendovereenkomst als een 
arbeidsovereenkomst te definiëren4 Het gaat hier dan wel een bijzonder soort 
arbeidsovereenkomst, hetgeen onder meer blijkt uit de toepasselijkheid van art. 7:691 BW. 
Waar het mij om gaat is dat de bedoeling van de wetgever niet zozeer is geweest om een reeds 
als arbeidsovereenkomst gedefinieerde overeenkomst tevens als uitzendovereenkomst te 
bestempelen, maar veeleer om een uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst te kunnen 
bestempelen. Dit sluit niet uit dat een evidente arbeidsovereenkomst niet tevens een 
                                                 
1 Opgenomen in T & C Arbeidsrecht, p. 665 
2 STAR-nota Flexibiliteit en Zekerheid, p. 19, Kuip & Scholtens, Parl Gesch. Flexwet, p. 889.  
3 Zie noot 2, . p. 20 resp. 926 
4 Kamerstukken II 1996/97, 25 263 nr. 3, p. 9, Kuip & Scholtens, Parl. Gesch. Flexwet, p. 935 



uitzendovereenkomst kan zijn, maar naar mijn mening zal dat eerder als uitzondering bedoeld 
zijn. In ieder geval geeft de totstandkomingsgeschiedenis van art. 7:690 BW geen voeding aan 
de gedachte dat de bijzondere regeling voor de uitzendovereenkomst een ruime toepassing 
verdient. 
Ondertussen laat de praktijk die bredere toepassing wel zien. Zo nam het Hof te Amsterdam 
(14 februari 2002, JAR 2002/65) aan dat de arbeidsovereenkomst tussen een interimmanager 
en zijn werkgever als een uitzendovereenkomst te bestempelen is. Daaraan verbond het Hof 
de consequentie dat de werkgever zich niet op het tussen de werkgever en werknemer 
gesloten concurrentiebeding kon beroepen. Naar mijn mening is deze laatste beslissing 
onjuist. Beter is de beslissing van de kantonrechter te Amsterdam van 20 augustus 2002, JAR 
2002/213, die in een geval waar zonder meer sprake was een uitzendovereenkomst, die een 
concurrentiebeding, dat de werknemer (uitsluitend) verbood bij de inlener in dienst te treden 
geldig achtte. Nu er kennelijk ruimte zit in de definitie van de uitzendovereenkomst biedt deze 
voor de praktijk mogelijkheden. Als het juist is dat een werkgever die zijn werknemers in 
dienst neemt om elders onder toezicht en leiding de arbeid te verrichten met deze werknemers 
een uitzendovereenkomst heeft, dan geldt op deze arbeidsovereenkomst krachtens art. 7:691 
lid 1 BW de kettingregeling van art. 7:668a BW pas nadat in 26 weken arbeid is verricht, en 
kan worden bedongen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt als de inlener de 
werknemer niet langer onder zijn toezicht en leiding wil laten werken.  
 
Voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst/uitzendovereenkomst 
 
Voor veel misverstanden heeft de ABU-CAO gezorgd. In deze CAO, die van toepassing is op 
ruim 90% van alle uitzendovereenkomsten is gebruik gemaakt van de ruimte die artikel 7:691 
lid 2 BW biedt. In dit laatste artikel is geregeld dat bedongen kan worden dat de 
arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt indien de inlener niet langer de 
terbeschikkingstelling van de uitzendkracht wenst. In art. 9 lid 6 van de ABU-CAO is bepaald 
dat indien  de werknemer zich ziekmeldt, dit wordt beschouwd als een verzoek van de inlener 
om de uitzendkracht niet langer ter beschikking te stellen. Als deze bepaling past binnen het 
systeem van de wet (naar mijn mening is dat niet het geval5) betekent dat, dat iedere 
ziekmelding van de uitzendkracht een extra arbeidsovereenkomst toevoegt aan de ketting van 
art. 7:668a BW. Door de ziektemelding immers eindigt de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege, als de uitzendkracht na herstel zijn arbeid weer hervat, is dat een nieuwe 
arbeidsovereenkomst. De uitzendwerkgever zelf heeft geen last van een extra schakel in de 
ketting van art. 7:668a BW. Voor hem geldt de kettingregeling pas na anderhalf jaar, 
krachtens art. 7:691 lid 1 BW en de ABU-CAO. De extra schakel in de ketting kan wel een 
probleem zijn voor de inlener, die de uitzendkracht zelf in dienst neemt en als opvolgend 
werkgever van de uitzendwerkgever moet worden beschouwd. Als deze werkgever de 
uitzendkracht/werknemer slechts tijdelijk in dienst wenst te nemen, is zorgvuldig tellen een 
vereiste. Uitzendovereenkomsten die aan de tijdelijke arbeidsovereenkomst zijn 
voorafgegaan, dienen dan mee te tellen in de ketting van art. 7:668a BW, krachtens het 
tweede lid. Voor de inlener, die geen uitzendwerkgever is, geldt de regeling van art. 7:668a 
BW vanaf de eerste dag dat de werknemer in dienst treedt. Gaat aan die indiensttreding bij de 
inlener één uitzendovereenkomst vooraf, dat is die uitzendovereenkomst schakel 1 in de 
ketting, en de arbeidsovereenkomst tussen de inlener, thans werkgever, en de uitzendkracht, 
thans gewoon werknemer, schakel 2. Blijkt de uitzendkracht gedurende de 
uitzendovereenkomst zich eenmaal ziek te hebben gemeld, dan is die uitzendovereenkomst 
van rechtswege geëindigd en daarna weer voortgezet op grond van een nieuwe 

                                                 
5 E. Verhulp, SR 2000 



uitzendovereenkomst, zodat de uitzendperiode als twee schakels meetelt. Heeft de 
uitzendkracht zich drie keer ziekgemeld, dan is de ene uitzendovereenkomst in drie 
uitzendovereenkomsten uiteengevallen. De inlener die deze uitzendkracht zelf op grond van 
een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst neemt,  sluit aldus de vierde tijdelijke 
arbeidsovereenkomst op een rij, welke arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten 
voor onbepaalde tijd. In de praktijk is het dus zaak goed op te passen. De kantonrechter te 
Breda werd met deze gang van zaken geconfronteerd door een uitzendkracht die stelde dat 
met de inlener (Esso) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zou zijn ontstaan. De 
kantonrechter wijst de op de hiervoor uiteen gezette redenering gestoelde vorderingen van de 
werknemer af, in een vonnis van 1 mei 2002, JAR 2002/124. Daartoe ontwikkelt de 
kantonrechter de opvatting dat Esso zich kan beroepen op de ABU-CAO en kan profiteren 
van de daarin opgenomen uitzonderingen, hetgeen mij een onjuiste gedachte lijkt, alleen al 
gelet op de werkingssfeer van die ABU-CAO.  De kantonrechter had de vordering van de 
werknemer naar mijn mening eenvoudiger kunnen afwijzen door in het geheel geen 
arbeidsovereenkomst met de inlener aan te nemen. De werknemer stelde dat met de inlener 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan omdat de inlener de 
werknemer/uitzendkracht na het einde van de uitzendperiode, op 1 januari 2001, gedurende 
twee dagen had toegelaten op het werk en pas op 3 januari 2001 aan de uitzendkracht had 
medegedeeld dat zij hem niet in dienst zou nemen. Ik meen dat het onder de gegeven 
omstandigheden het gedurende twee dagen laten doorwerken van een uitzendkracht, zonder 
dat aan die arbeid een uitzendovereenkomst ten grondslag ligt, niet kan leiden tot de conclusie 
dat er dan sprake is van een arbeidsovereenkomst met de inlener. Zoals de Hoge Raad in zijn 
arrest van 5 april 2002, JAR 2002/100 duidelijk maakte is beslissend voor het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst of uitzendkracht en inlener zich daartoe jegens hebben verbonden. 
Daarvan was geen sprake, dus van een arbeidsovereenkomst (laat staan één voor onbepaalde 
tijd) met de inlener kan m.i. geen sprake zijn.  
 
Een tijdelijke arbeidsovereenkomst volgend op een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd 
 
De kantonrechter te Zwolle werd geconfronteerd met een werkneemster die in voorlopige 
voorziening een beroep deed op de Ragetli-regel. De beslissing van de kantonrechter (JAR  
2002/197) geeft aanleiding tot verschillende opmerkingen, waarbij ik aanteken dat in de 
procedure onvoldoende was gesteld om tot toepassing van de regel te concluderen. De 
wetgever heeft de zogenaamde Ragetli-regel opgenomen in art. 7:667 leden 4 en 5 BW. Kort 
samengevat komt het er op neer dat als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet 
zorgvuldig tot een einde is gekomen, de daarop volgende tijdelijke arbeidsovereenkomst 
tussen dezelfde partijen niet van rechtswege kan eindigen. Het niet zorgvuldig eindigen heeft 
de wetgever met de woorden “rechtsgeldige opzegging of door ontbinding door de rechter” tot 
uitdrukking gebracht. Achterliggende gedachte is dat als de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd door de wijze van beëindiging is ‘afgerekend’, er geen reden is die 
arbeidsovereenkomst opnieuw ‘in rekening te brengen’ bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het begrip ‘rechtsgeldige opzegging’ kan eenvoudig 
tot misverstanden leiden. Naar mijn mening moeten deze woorden zo worden uitgelegd dat 
slechts indien de werknemer de opzegging niet heeft kunnen vernietigen er sprake van een 
rechtsgeldige opzegging is. Ook een beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd met wederzijds goedvinden kan door de werknemer worden vernietigd op 
grond van een wilsgebrek. Is daarvan sprake, dan is naar mijn mening6 geen sprake van een 

                                                 
6 Anders: Van der Grinten 1999, p. 188 



rechtsgeldige opzegging als bedoeld in art. 7:667 lid 4 BW. Daarbij is niet van belang of de 
termijn waarbinnen de werknemer de vernietiging van de opzegging/beëindiging kan inroepen 
reeds is verstreken: het concluderen tot een niet-rechtsgeldige opzegging staat los van de 
feitelijke vernietiging van de opzegging door de werknemer. Indien daarover anders 
geoordeeld wordt, leidt dat er toe dat de werknemer om te voorkomen dat er rechtsgeldig is 
opgezegd binnen zes maanden de vernietiging (op grond van art. 9 BBA) van de opzegging 
dient in te roepen. In het geval aansluitend op de opzegging van de arbeidsovereenkomst een 
tijdelijke arbeidsovereenkomst is gesloten, zou de werknemer zich dan kunnen beroepen op 
twee arbeidsovereenkomsten. De eerste is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die 
door de vernietiging van de opzegging niet is geëindigd de tweede is de tijdelijke 
arbeidsovereenkomst, die door de vaststelling dat de daaraan voorafgaande 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet rechtsgeldig is geëindigd niet meer van 
rechtswege kan eindigen. Dat kan de bedoeling niet zijn geweest. Daarenboven zou een 
andere dan mijn opvatting er toe leiden dat indien de werknemer eerst na zes maanden na de 
opzegging tot de conclusie komt dat de opzegging niet rechtsgeldig is geweest, de 
aansluitende tijdelijke arbeidsovereenkomst altijd van rechtswege eindigt.   
In deze zaak (JAR 2002/197) ging het om een werkneemster die stelde een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met het uitzendbureau te hebben gehad, welke 
arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig zou zijn opgezegd, waarna ze aansluitend in dienst was 
getreden, voor bepaalde tijd, bij de inlener. Op grond van het vijfde lid van art. 7:667 BW zou 
dan de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigen. Nu de 
werkneemster onvoldoende had gesteld waaruit bleek dat de door haar gestelde feiten juist 
waren, kon haar vordering eenvoudig worden afgewezen. De lering die uit deze zaak kan 
worden getrokken is dat het van groot belang is de aard van de arbeidsovereenkomst tussen 
uitzendkracht en uitzendwerkgever na te gaan, alsmede de wijze van beëindigen daarvan, 
alvorens de uitzendkracht op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst te nemen. 
 
Uitleg van CAO-bepalingen 
 
Bij de uitleg van bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde CAO wordt sinds 1993 
doorslaggevende betekenis toegekend aan de bewoordingen daarvan en van de eventueel 
daarbij behorende toelichting, gelezen in het licht van de gehele tekst van de overeenkomst. 
De achterliggende gedachte is dat de gebruikelijke methode om arbeidsovereenkomsten uit te 
leggen (ontleend aan het Haviltex-arrest), waarbij mede gelet moet worden op hetgeen 
partijen hebben bedoeld, bij de uitleg van CAO-bepalingen niet goed toepasbaar is. Partijen 
die de CAO dienen toe te passen zijn tenslotte over het algemeen niet betrokken bij de 
totstandkoming daarvan. Deze grammaticale interpretatie volgde de Hoge Raad nog in zijn 
arrest van 31 mei 2002, JAR 2002/153. De Hoge Raad meende dat een bij de uitleg van 
bepalingen van de algemeen verbindend verklaarde CAO in aanmerking te nemen 
omstandigheid vormt “de – door de van een toelichting voorziene vermelding van de 
vervallenverklaring kenbare – omstandigheid dat in een vroegere Uitvoeringsregeling een 
afzonderlijk artikel  ten aanzien van overgangssituaties als de onderhavige was opgenomen.” 
Maar een maand later raakte de Hoge Raad toch enigszins los van de grammaticale uitleg. In 
zijn arrest van 28 juni 2002, JAR 2002/168 dient de Hoge Raad zich opnieuw uit te laten over 
de uitleg van bepalingen van een algemeen verbindend verklaarde CAO. De A-G breekt in 
zijn conclusie voor dit arrest een lans voor een niet al te strikte toepassing van de 
grammaticale interpretatie, en de Hoge Raad volgt zijn redenering. De Hoge Raad formuleert 
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.” 
 
Het ging i.c. om een tweetal werknemers die  werkzaam waren als hulpkracht. De Horeca-
CAO bepaalt dat een overeenkomst als hulpkracht slechts kan worde gesloten met 
werknemers die “uitsluitend als vakantiewerker tijdens de vakanties van het dagonderwijs 
en/of op vrijdag vanaf 17.00 uur en/of op zaterdag en zondag die werkzaamheden uitvoert 
(..)”. Deze hulpkrachten verdienen het minimumloon. De twee werknemers stelden dat zij 
buiten deze werktijden te werk werden gesteld, de ene werknemer een dagdeel per maand, de 
andere twee dagdelen per maand. Zij meenden aldus niet als hulpkrachten maar (mede gelet 
op de door hen verrichte werkzaamheden) als wijklopers te moeten worden aangemerkt, met 
daaraan verbonden een aanzienlijk hoger loon. De rechtbank stelde dat deze afwijking van de 
krachtens de CAO voorgeschreven werktijden als incidenteel kon worden aangemerkt en geen 
inschaling als wijkloper kon rechtvaardigen. De werknemers beriepen zich in cassatie op de 
letterlijke tekst van de CAO, waarbij zij er op wezen dat de letterlijke interpretatie van het 
woord “uitsluitend” tot de conclusie moest leiden dat hun vorderingen voor toewijzing gereed 
lagen. Om een viertal –met uitzondering van de laatste naar mijn mening ondeugdelijke – 
redenen stelt de A-G in zijn conclusie voor dit arrest (JAR 2002, p. 878) dat er weinig reden 
is om de regel zo letterlijk te interpreteren dat iedere overschrijding van werktijden of –dagen 
meebrengt dat de hulpkracht als gewoon werknemer met een aanzienlijk hoger loon dient te 
worden aangemerkt. De A-G stelt dat de hulpkrachten door regelmatig langzaam te werken, 
of door van dienst te ruilen, en daarmee de door de CAO gestelde werktijden te overschrijden, 
het zelf in de hand zou hebben van ‘status’ te  veranderen. Ik zou menen dat de werkgever van 
zijn directiebevoegdheid gebruik dient te maken om de uitvoering van dergelijke pogingen 
van de werknemer te voorkomen, en dat overigens als blijkt dat een werknemer uitsluitend 
met het oog op ‘statusverandering’ ruilt of traag werkt het door hem daarmee beoogde 
rechtsgevolg kan worden ontzegd. Ik vind het niet eenvoudig in te zien hoe de door de A-G 
geschetste eerste drie omstandigheden tot de door hem voorgestane interpretatie dwingen. 
Bij de hiervoor geciteerde overweging van de Hoge Raad passen nog een paar 
kanttekeningen. Ten eerste valt op de werknemers zich in deze zaak beroepen op de bedoeling 
van CAO-partijen (p. 873), terwijl ook de rechtbank aandacht besteedt aan die bedoeling. Uit 
het arrest blijkt niet dat de door de werknemers weergegeven bedoeling van CAO-partijen 
wordt betwist, zodat ik aanneem dat die bedoeling hun standpunt steunt. Kennelijk kan dan de 
bedoeling van CAO-partijen die naar objectieve maatstaven volgt uit de CAO-bepalingen een 
andere zijn dan CAO-partijen zelf menen dat ze hebben bedoeld. Ik betwijfel of een dergelijke 
toepassing de duidelijkheid en de eenduidigheid van de interpretatiemethode ten goede komt. 
Ten tweede valt op de Hoge Raad een zwaar gewicht toekent aan mogelijke toelichtingen bij 
CAO-bepalingen. Het Toetsingkader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen, 
onder  4.3 onder 1, bepaalt dat eventuele toelichtingen op de CAO niet algemeen verbindend 
kunnen worden verklaard. Om die toelichting dan te weet te komen dient u te beschikken over 
de (niet algemeen verbindend verklaarde) oorspronkelijke tekst van de CAO. Het verdient 
aanbeveling om bij twijfel over de uitleg van een algemeen verbindend verklaarde bepaling 
van een CAO over het CAO-boekje te beschikken. Het is evenwel de vraag of een toelichting 



die wel in de oorspronkelijk tekst is opgenomen, maar niet in de algemeen 
verbindendverklaarde CAO, de wederpartij mag worden tegengeworpen. Ik twijfel daarover, 
omdat het de vraag is of die wederpartij van die toelichting op de hoogte kon zijn. Nu het nog 
steeds bestaat dat een aantal CAO-partijen auteursrecht op de CAO-tekst voorbehouden, is die 
toelichting niet zonder meer toegankelijk en kenbaar. 
 
In zijn conclusie voor het arrest van de Hoge Raad van 20 spetember 2002, JAR 2002/249 
gaat A-G. Huydekoper nader in op de kwestie van de interpretatie van bepalingen van een 
algemeen verbindend verklaarde CAO. In een voetnoot merkt de A-G op dat nu bepalingen 
van de algemeen verbindend verklaarde CAO als recht in de zin van art. 79 RO gelden, 
hetgeen voor hem reden is een andere, specifieke uitlegregel voor deze vorm van recht ter 
discussie te stellen. Hij schrijft: “Het ligt immers in de rede om in dat geval de algemene 
regels van rechtsvinding toe te passen die bij de regels van rechtsregels ingang hebben 
gevonden, en niet een bijzondere uitlegregel als de onderhavige.” Ik kan dit standpunt goed 
volgen. Er is toch weinig praktisch verschil te ontdekken tussen een wettelijke regeling, die 
zonder de (directe) betrokkenheid van werkgever en werknemer tot stand komt, doch die zij 
wel dienen toe te passen, en een bepaling van een algemeen verbindend verklaarde CAO. 
Waarom dan op deze regelingen wel verschillende interpretatietechnieken moeten worden 
losgelaten is niet eenvoudig in te zien.  
 
Tenslotte nog een opmerking over het risico van onduidelijkheid in een collectieve regeling. 
Het is de vraag of het risico van de onduidelijkheid van een CAO zonder meer voor rekening 
van de werkgever kan worden gebracht. De rechtbank te Haarlem, zo blijkt uit JAR 
2002/153, (p. 770) meende van wel maar motiveerde dat niet. De Hoge Raad is op deze 
kwestie niet nader ingegaan. In een vonnis van 16 oktober 2002, JAR 2002/275 overweegt de 
kantonrechter (boven het vonnis zoals in de JAR is opgenomen is slechts vermeld: Rechtbank 
Utrecht en de naam van de rechter, maar uit het procesverloop leid ik af dat dit een procedure 
in een arbeidszaak in eerste aanleg is) te Utrecht dat onduidelijkheden of onvolkomenheden in 
een optieregeling niet ten nadele van de werknemer dienen te komen. Daarbij speelt een 
belangrijke rol dat de werkgever deze regeling zelf heeft opgesteld, waarbij de kantonrechter 
de werkgever (m.i. terecht) artt. 7:655 en 611 BW voorhoudt. Of een zelfde redenering opgaat 
voor het risico van onduidelijkheid in bepalingen van de (algemeen verbindend verklaarde) 
CAO betwijfel ik, nu de werkgever ter zake – tenzij het een ondernemings-CAO betreft- in 
beginsel geen doorslaggevend invloed heeft op de inhoud van de CAO-bepalingen. 
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