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Perspectieven op de uitleg 
van overeenkomsten

Reinout Wibier1

De rechtspraak van de Hoge Raad geeft een prachtig abstract model van de wijze waarop contracten moeten 

worden uitgelegd. De werkelijkheid is echter nooit geheel in dat model te vangen. Partijen zullen er soms 

goed aan doen om niet te twisten over het model, maar over wat zich heeft afgespeeld.

1. Inleiding
In het NJB van 13 juli 2018 geeft Lodewijk Valk een 
 heldere analyse van de problematiek van de uitleg van 
rechtshandelingen.2 In deze bijdrage zou ik vanuit mijn 
perspectief een aantal gezichtspunten aan die analyse wil-
len toevoegen. Zij draagt niet zozeer het karakter van een 
reactie op genoemde bijdrage, ik heb daarop niets aan te 
merken, maar veeleer die van een voetnoot daar bij.

2. Niet de uitlegmethode, maar wat is 
 afgesproken is doorslaggevend
Valk geeft een analyse van de rechtspraak van de Hoge 
Raad. Die rechtspraak geeft bepaalde uitlegregels. De 
Haviltex-norm op grond waarvan bij de uitleg van een 
overeenkomst geen zuiver taalkundige benadering moet 
worden gevolgd, maar gelet moet worden op de zin die 
partijen over en weer aan het overeengekomene moch-
ten toekennen en hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar 
mochten verwachten. Daarnaast staat de cao-norm waar-
bij de bewoordingen van de bepaling uit te leggen naar 
objectieve maatstaven in het licht van de gehele overeen-
komst in beginsel doorslaggevend zijn. Volgens het 
arrest DSM/Fox3 bestaat er niet zozeer een tegenstelling 
tussen beide normen, maar is sprake van een vloeiende 
overgang. Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn 
alle omstandigheden van het concrete geval, gewaar-
deerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid meebrengen, van beslissende betekenis, aldus 
de Hoge Raad in DSM/Fox. 

De twee uitlegnormen verschillen bijvoorbeeld door-
dat meer of minder belang wordt gehecht aan de taalkun-
dige betekenis van de tekst van het contract of doordat 
meer of minder aandacht mag worden besteed aan subjec-
tieve factoren, zoals verklaringen en gedragingen over en 
weer van partijen en hetgeen zij over en weer van elkaar 
mochten verwachten op basis van die verklaringen en 
gedragingen. Meestal gaat het daarbij om logische conse-
quenties die zijn verbonden aan de totstandkoming van de 
overeenkomst. Een cao bindt vooral mensen die niet zelf 

daarover hebben onderhandeld. Het ligt dan voor de hand 
dat de tekst belangrijker is dan wat zich in het onderhande-
lingsproces heeft voorgedaan. En doordat de overgang tus-
sen beide normen vloeiend is, hoeft van grote verschillen 
in uitleg bij het hanteren van de ene dan wel de andere 
norm, lang niet altijd sprake te zijn.

De hier beschreven normering van de uitleg van 
overeenkomsten lijkt in de eerste plaats tot de rechter 
gericht, die bij de oplossing van het geschil over de uitleg 
van een contract een toetsingskader behoeft. De rechter 
kan aanknopingspunten gebruiken bij de zoektocht naar 
wat precies is overeengekomen. De normering van de uit-
leg van overeenkomsten kan hem bovendien helpen bij de 
motivering van zijn beslissing. Voor partijen bij een over-
eenkomst is echter in de eerste plaats van belang wat er 
nu precies is afgesproken. Welke methode de rechter moet 
hanteren om dat te achterhalen is pas in de tweede plaats 
van belang. 

Een voorbeeld. Wanneer partijen in hun contract 
hebben geschreven dat verkoper maandelijks een partij 
spaghetti zal leveren aan koper tegen betaling van € 2500 
kan zelfs wanneer dat contract taalkundig, althans naar 
objectieve maatstaven moet worden uitgelegd (omdat het 
bijvoorbeeld een modelcontract van de branchevereniging 
is) naar Nederlands recht de conclusie zijn dat niet is afge-
sproken dat spaghetti moest worden geleverd, maar dat 
het om macaroni gaat. En dat niet € 2500 moet worden 
betaald, maar $ 1000. Een getuigenverhoor zou bijvoor-
beeld kunnen uitwijzen dat partijen per abuis model A, 
het spaghetticontract, uit de la hebben getrokken, terwijl 
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zij eigenlijk model B, het macaronicontract, op het oog 
hadden.4 Of dat het bedrag van € 2500 was blijven staan 
in een eerder gebruikte versie van het contract maar dat 
het de bedoeling was geweest om dit bedrag te verande-
ren in $ 1000. Dat zou ook kunnen volgen uit een besten-
dige gedragslijn tussen partijen, waarbij vanaf dag 1 
macaroni werd geleverd tegen betaling van $ 1000. 

Wie zich in geval van een geschil dan blindstaart op 
de uitlegmethode zou hier wellicht tot de (mijns inziens 
onjuiste) conclusie kunnen komen dat de taalkundige uit-
legmethode hier noopt tot de conclusie dat spaghetti geen 

macaroni kan zijn. In die redenering wordt de uitlegme-
thode tot overkoepelende norm verheven terwijl zij slechts 
een hulpmiddel is om de feiten te achterhalen. Wanneer 
uit de feiten en omstandigheden blijkt dat partijen spa-
ghetti schrijven terwijl ze macaroni bedoelen, is minder 
relevant langs welke weg dit resultaat bij de rechter wordt 
bereikt. (Variant 1: het afwijzen van de taalkundige uitleg, 
ondanks het feit dat het een standaardcontract betreft; 
variant 2: ondanks die taalkundige uitlegmethode een 
andere conclusie trekken op basis van overige feiten en 
omstandigheden). De discussie tussen partijen zou zich 
dan ook niet moeten toespitsen op de te hanteren uitleg-
methode, maar op wat er zich precies tussen partijen heeft 
afgespeeld. Ik heb de indruk dat dit in de praktijk, zowel in 
de advisering als in processtukken, nog wel eens omge-
keerd is, wellicht mede doordat er tijdens de studie veel 
aandacht wordt besteed aan die uitlegmethoden. 

Er is nog een reden om het belang van de uitlegme-
thode te relativeren. Stel dat de uitkomst is dat de con-
tractsbepaling inderdaad naar objectieve maatstaven 
moet worden uitgelegd. Valt ‘glutenvrije spaghetti’ dan 
juist wel of juist niet onder de spaghetti-bepaling? Ener-
zijds is glutenvrije spaghetti geen ‘echte spaghetti’ omdat 
het niet van tarwe is gemaakt (maar meestal van mais), 
anderzijds staat op een pak glutenvrije spaghetti wel dat 
het ‘spaghetti’ is. Leidt een taalkundige uitleg nu tot de 
ene of tot de andere conclusie? Het antwoord is dat de 
vaststelling van de uitlegmethode in een geval als dit 
überhaupt weinig bijdraagt aan de oplossing van het 
geschil. In een casus als dit zullen andere factoren veel 
relevanter zijn. Bijvoorbeeld of de glutenvrije spaghetti 
eenmalig werd geleverd (omdat er geen gewone spaghetti 
voorradig was) en de vraag of de glutenvrije variant een 
volwaardig alternatief is.

Wanneer partijen twisten over de vraag of het con-
tract betrekking heeft op de levering van spaghetti of 
macaroni lijkt een debat over de door de rechter te hante-
ren uitlegmethode daarom niet altijd even zinvol. Voor de 
partij die het standpunt inneemt dat ‘spaghetti’ eigenlijk 
‘macaroni’ betekent is het vooral zaak om bewijs te leve-
ren door middel van getuigen of ander middelen dat dit 
uit de rechtsverhouding tussen partijen volgt. En hetzelf-
de geldt voor de partij die het standpunt inneemt dat ‘spa-
ghetti’ gewoon ‘spaghetti’ betekent. Uiteraard kan die laat-
ste partij op voorhand wellicht iets meer achterover 
leunen. Wie beweert dat het woord ‘spaghetti’ eigenlijk 
macaroni betekent heeft nu eenmaal meer uit te leggen. 
Maar dat neemt niet weg dat het onderliggende geschil 
tussen partijen niet ziet op de juridische vraag naar de 
door de rechter te hanteren uitlegmethode. Het zou dan 
ook goed zijn wanneer partijen bij een geschil minder de 
nadruk leggen op die methode, en meer op de onderlig-
gende, feitelijke vraag naar wat zij nu precies hebben afge-
sproken.

3. Hoge Raad arresten geven een gestileerde 
versie van de werkelijkheid
Een ander aspect van uitlegkwesties hangt samen met het 
bijzondere karakter van arresten van de Hoge Raad. Als 
advocaat ben ik maar bij een handjevol zaken betrokken 
geweest die het tot een arrest van de Hoge Raad hebben 
geschopt. Bij elk van die zaken deed zich echter het won-
derlijke fenomeen voor dat ik het gevoel kreeg dat de 
Hoge Raad over iets heel anders had geoordeeld dan waar-
over het in die zaken eigenlijk ging. Wanneer het arrest 
vervolgens werd gepubliceerd en voorzien van een anno-
tatie die de betekenis van het arrest voor de rechtsontwik-
keling besprak, leek de afstand tussen arrest en de door 
mij behandelde zaak alleen maar groter te zijn geworden. 
Een advocaat opereert in een commerciële omgeving 
waarin allerlei belangen en persoonlijke dynamieken spe-
len. Er worden tactische afwegingen gemaakt door partij-
en, soms politieke spelletjes gespeeld, commerciële en 
andere belangen afgewogen en de feiten spelen vrijwel 
altijd een veel grotere rol in het verloop van een zaak dan 
de strikte juridische analyse. Bij de Hoge Raad is dit vaak 
juist omgekeerd. Ons hoogste rechtscollege opereert van-
uit een duidelijk door de cassatiemiddelen omkaderd per-
spectief en daarmee vanuit een soort papieren werkelijk-
heid die niet altijd in overeenstemming hoeft te zijn met 
de echte werkelijkheid (wat die ook precies moge zijn). 

Van die werkelijkheid wordt nog verder geabstra-
heerd door het wettelijke kader waarbinnen de Hoge 
Raad opereert. Hij is geen feitenrechter, maar casseert 
alleen bij schending van het recht of verzuim van vor-
men. Bovendien gebruikt hij de wet als leidraad, wat 
opnieuw zijn vrijheid in de te nemen beslissingen 
beperkt. Het gevolg is dat de abstracte, juridische wereld 
die uit een arrest van de Hoge Raad kan worden afgeleid 
verschilt van de context waarin partijen met elkaar heb-
ben gehandeld, omdat nu juist van veel van die context 
wordt geabstraheerd. De overzichtelijke (zij het com-
plexe) systematiek van de uitleg van rechtshandelingen 
zal altijd tekortschieten als het gaat om de beteugeling 
van de dynamische, feitelijke werkelijkheid. In die werke-
lijkheid kan het zo zijn dat partijen heel andere dingen 
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bedoelen dan zij opschrijven, omdat zij nu eenmaal 
ongelukkige woordkeuzen doen, of omdat zij zich bedie-
nen van jargon dat alleen voor hen begrijpelijk is. 

Het mooie aan het flexibele Nederlandse privaat-
recht en de uitleg en invulling daarvan door de Hoge 
Raad is dat het rekening houdt met deze weerbarstig-
heid van de werkelijkheid. De Hoge Raad is zich er van 
bewust dat hij wordt geconfronteerd met een onvolledig 
beeld van de werkelijkheid. Bij de uitleg van een overeen-
komst zijn alle omstandigheden van het geval relevant, 
gewaardeerd naar maatstaven van redelijkheid en billijk-
heid. Precies die benadering maakt het dat partijen zo 
min mogelijk worden belemmerd in hun vrijheid dat 
overeen te komen wat het beste past bij hun concrete 
omstandigheden en (economische) wensen. Maar het 
betekent ook dat een Hoge Raad-arrest beperkte waarde 
heeft als het gaat om het vaststellen van wat rechtens is 
tussen twee partijen die met elkaar gecontracteerd heb-
ben. In die rechtsverhouding is alles wat gebeurd, gezegd 
en opgeschreven is relevant, niet slechts dat wat daar 
van overblijft als hun zaak in het keurslijf van een 
rechtszaak is geduwd.

Wie zich beklaagt over de onzekerheid die zoiets 
meebrengt en om die reden meer duidelijkheid van de 
Hoge Raad of feitenrechter verlangt, doet er volgens mij 
goed aan het adagium ‘be careful what you wish for’, ter 
harte te nemen. Het is best denkbaar dat de Hoge Raad 
zou oordelen dat een schriftelijk contract tussen profes-
sionele partijen alleen nog maar objectief-taalkundig 
mag worden uitgelegd en dat omstandigheden die niet 
kenbaar zijn uit de schriftelijke vastlegging van hun 
rechtsverhouding geen betekenis hebben. En zelfs is 
denkbaar dat de Hoge Raad een verdergaande rol op zich 
zou nemen bij het vaststellen van wat die objectieve uit-
leg precies met zich meebrengt in een concreet geval. 
Maar zijn die partijen daarmee werkelijk beter af dan het 
huidige systeem? Ik denk het niet. Wat (misschien) aan 
rechtszekerheid zou worden gewonnen, wordt niet alleen 
direct aan flexibiliteit weer ingeleverd. Een dergelijke 
benadering zou bovendien miskennen dat ook tussen 
professionele partijen de weerbarstige werkelijkheid niet 
in een objectief geformuleerd contract kan worden 
gevangen, ook al denken die partijen daar zelf soms 
anders over.

4. Bijna niemand leest een contract totdat er 
een geschil ontstaat
Een ander interessant fenomeen is dat contracten soms 
pas voor de eerste keer aandachtig worden bestudeerd 
wanneer er al een geschil over is ontstaan. Hoewel ik 
enigszins chargeer, is er zelfs in gevallen waarin advoca-
ten een contract opstellen en uitonderhandelen toch ook 
wel een kern van waarheid in deze uitspraak gelegen. Het 
onderhandelingsproces rond de precieze bewoordingen 
van het contract is zelden iets waar partijen zich intensief 
mee bemoeien. Het is veelal advocatenwerk en partijen 
hebben meestal wel wat anders te doen dan zich bezig te 
houden met wat voor hen slechts een noodzakelijke, maar 
vaak hinderlijke bijzaak is. En dan heb ik het alleen nog 
maar over de contracten waaraan in de totstandkomings-
fase veel aandacht wordt besteed. De meeste overeenkom-
sten die worden gesloten, worden waarschijnlijk, net als 

de licentievoorwaarden van software die moeten worden 
geaccepteerd om met het relevante programma te kun-
nen werken, nauwelijks gelezen. 

Zolang alles goed gaat tussen partijen, leiden con-
tracten daardoor vaak een sluimerend bestaan. Of het nu 
gaat om standaardcontracten die ongewijzigd worden 
ondertekend of om tot in detail uitonderhandelde over-
eenkomsten, zolang partijen gewoon zaken met elkaar 
doen en alles goed gaat, blijft het schriftelijke contract in 
de archiefkast opgeborgen. Dat is maar goed ook. In een 
samenleving als de onze, waarin iedereen weliswaar een 
zelfstandig individu is, maar daarbij op allerlei manieren 
afhankelijk is van door anderen geleverde goederen en 
diensten (bakker, loodgieter, internetprovider, automon-
teur, water- en energieleverancier, pakketbezorger, zorg-
verlener, huishoudelijke hulp, hypotheekverstrekker, werk-

4. Vergelijk par. 2 van de noot van T.F.E. Tjong Tjin Tai onder HR 25 november 2016, NJ 
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gever, bank, verzekeraar, verhuurder, enz.) zou het leven 
ondraaglijk worden wanneer iedereen elkaar voortdurend 
met de op de onderlinge relaties toepasselijke contractsbe-
palingen om de oren zou slaan. 

Pas wanneer er een geschil ontstaat, en dat is geluk-
kig relatief zeldzaam gelet op het enorme aantal contrac-
ten waarop de diensten die wij dagelijks afnemen zijn 
gefundeerd,5 wordt het contract ter hand genomen, naar 
advocaten opgestuurd en geanalyseerd met het oog op 
de oplossing van het geschilpunt. Die advocaten gaan 
het contract vervolgens uitpluizen en van een voor hun 
cliënt zo gunstig mogelijke interpretatie voorzien. Daar-
bij is het vaak zo dat het geschil dat ontstaat nu juist 
iets is dat niet met zoveel woorden in het contract is 
geregeld en dat door (de adviseurs van) partijen ten tijde 
van het sluiten van het contract niet werd voorzien. Ware 
dat anders, dan hadden partijen in hun contract immers 
wel een oplossing opgenomen voor het potentiële 
geschilpunt. Bovendien heeft de ontwikkeling tussen 
partijen die op basis van het contract zaken met elkaar 
hebben gedaan meestal niet stilgestaan. Zeker wanneer 
er enige tijd is verstreken tussen de schriftelijke vastleg-
ging van het contract en het ontstaan van het geschil, is 
best denkbaar dat de rechtsverhoudingen tussen partij-
en inmiddels heel anders liggen dan uit het lezen van 
het contract kan worden afgeleid. In het contract kan 
staan dat er drie keer per week peren worden geleverd, 
in de praktijk kan gebleken zijn dat vier keer per week 
veel praktischer is. En zo kunnen zich talloze wijzigingen 
hebben voorgedaan die niet formeel zijn vastgelegd in 
een gewijzigd, schriftelijk contract. Ook om die reden is 
het denkbaar dat het schriftelijk contract eigenlijk nau-
welijks nog de werkelijke rechtsverhoudingen tussen par-
tijen beschrijft. 

Dat betekent dat het beeld dat door uitleg van de 
tekst van de overeenkomst een oplossing voor het 
geschilpunt kan worden gevonden, wellicht niet altijd 
even realistisch is. Advocaten bedenken interpretaties 
die suggereren dat ze een oplossing van het geschilpunt 

opleveren, maar die interpretaties zijn vaak bij partijen 
niet opgekomen toen ze het contract sloten en pas 
bedacht nadat het geschil al in de wereld was. En 
geschillen die bij de rechter belanden zijn uit de aard 
der zaak die geschillen die partijen niet zelf hebben 
kunnen oplossen. In zoverre zijn het ook nog eens atypi-
sche geschillen. Er is immers geen enkele ondernemer 
die liever procedeert, dan dat hij de kwestie met zijn 
contractspartij oplost. In geschillen die het tot een rech-
ter brengen zal dus meestal ook sprake zijn van ver-

stoorde verhoudingen waarbij bovendien weinig hoop 
bestaat om nog langer zaken met elkaar te kunnen 
doen. In plaats van de samenwerkingsmodus, waarin 
partijen in redelijkheid met elkaar omspringen, elkaar 
soms uitstel gunnen en niet op alle slakken zout leggen, 
treedt de vechtmodus in, waarin er veel minder ruimte 
is voor redelijke oplossingen en waarin relatief onbenul-
lige zaken plotseling als principieel kunnen worden 
ervaren.

De door advocaten en partijen zelf na het ontstaan 
van het geschil aangedragen interpretaties van het con-
tract zullen dan ook soms nieuw zijn en niet een uitleg 
van wat er is afgesproken toen er van een geschil nog 
geen sprake was. En daar komt nog bij dat een (schrifte-
lijk) contract uit de aard der zaak een complexe werkelijk-
heid probeert te vangen, die niet te vangen is in een 
geschrift, laat staan in een contract. Wanneer het contract 
leemten bevat, treedt de rechter niet zozeer op als uitleg-
ger van dat contract, maar eerder als aanvullend wetgever 
tussen partijen. Uiteraard is het contract dan de belang-
rijkste leidraad en zal de rechter proberen een oplossing 
te vinden die aansluit bij hetgeen partijen wel hebben 
geregeld en misschien zelfs een uitspraak doen waarbij 
net wordt gedaan alsof partijen de kwestie wel hadden 
geregeld. Maar vaak ook zal de rechter niet anders kun-
nen dan een redelijke oplossing aandragen die niet zozeer 
uit het contract als wel uit de algemene beginselen van 
redelijkheid en billijkheid volgt.

5. Wat is een objectieve of taalkundige  
uitleg?
Is het uiteindelijk wel vol te houden dat teksten een objec-
tieve of taalkundige betekenis hebben? Als ik mijn vrouw 
vraag een flink glas alcohol voor mij in te schenken, weet 
zij dat ik daarmee Spa rood bedoel. De juiste uitleg van 
mijn opmerking is daarmee dat ik een verzoek tot het 
inschenken van een glas Spa aan mijn vrouw doe. Een der-
de (zoals een rechter) die mijn mededeling moet uitleg-
gen zal niet snel tot die conclusie komen. Niet omdat de 
taalkundige betekenis van mijn mededeling duidelijk is, 
niemand zal menen dat ik vraag om een glas pure alcohol, 
maar omdat de woorden ‘een glas alcohol’ doorgaans niet 
worden gebruikt door iemand die doelt op een glas Spa. 
De uitleg dat ik wodka of whiskey wil drinken ligt dan 
waarschijnlijk meer voor de hand, hoewel het weer lastig 
is om vast te stellen welke alcoholische drank bedoeld 
wordt. Ondertussen is die uitleg wel verkeerd, want ik 
bedoel echt Spa.

En wat helpt een taalkundige uitleg mij bij de vraag 
of een kruk met rug- en armleuningen onder het contrac-
tuele begrip ‘stoel’ mag worden gevat of niet? Sluit de taal-
kundige uitleg uit dat een dergelijke kruk onder het 
begrip stoel valt, of brengt die taalkundige uitleg juist 
mee dat stoel in de betekenis van zetel (alles waarop geze-
ten kan worden) moet worden gelezen? Misschien ligt een 
van deze twee interpretaties wel meer voor de hand, maar 
het is volgens mij een illusie om te denken dat met de 
conclusie dat een begrip taalkundig of objectief moet wor-
den uitgelegd, ieder geschil beslecht is. 

Daar komt nog bij dat niet alleen de rechtsverhou-
ding tussen partijen, maar ook de taal zelf dynamisch is. 
Zo is denkbaar dat een contract dat in 1992 werd gesloten 
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en bepaalt dat leveranties niet zullen plaatsvinden op 
‘religieuze feestdagen’ in 1992 betekende dat alleen op 
christelijke feestdagen geen leveranties zullen plaatsvin-
den, maar in 2018 dat leverantie ook uitblijven als het Sui-
kerfeest wordt gevierd. Wanneer in 2018 voor het eerst 
een geschil ontstaat over de vraag of dat inderdaad het 
geval is, welke objectieve of taalkundige betekenis geeft 
dan de doorslag? De vaststelling dat het contract taalkun-
dig moet worden uitgelegd (of juist niet) brengt ons in 
ieder geval weinig verder bij het oplossen van een derge-
lijk geschil. Ook in die zin moet het belang van de te han-
teren uitlegmaatstaf worden gerelativeerd.

6. Conclusie
Mijn doelstelling was een voetnoot te plaatsen bij het 
belang van de door de rechter te hanteren uitlegmethode. 
Wat mijn gezichtspunten laten zien is dat het niet altijd 
even nuttig is voor contracts- en procespartijen om zich 
in de eerste plaats het hoofd te breken over de vraag wel-
ke uitlegmethode nu precies zou moeten worden gehan-
teerd door de rechter. Daarvoor zijn in ieder geval twee 
redenen aan te wijzen: 
(i) belangrijker dan de uitlegvraag is de meer op de feiten 
gerichte vraag wat er nu precies werd afgesproken tussen 
partijen, althans wat hun precies rechtsverhouding, zoals 
deze zich gedurende de looptijd van het contract heeft 
ontwikkeld, meebrengt; en 
(ii) de vaststelling van een uitlegmethode zal niet altijd 
leiden tot een oplossing van het geschil tussen partijen 
omdat ook de taalkundige uitleg niet altijd tot een een-
duidige oplossing leidt. 

Dat geldt te meer voor hen die bezig zijn met het 
opstellen van een contract. Niet de in een eventueel 
geschil te hanteren uitlegmethode moet de nadruk krij-
gen, maar de feitelijke vraag wat men nu precies met 
elkaar wil afspreken. En partijen doen er goed aan te 
beseffen dat het vaak onmogelijk zal zijn om alle onzeker-
heden en nuances van hun rechtsverhouding in woorden 
te vatten. Dat kan er soms wellicht toe leiden dat het 
beter is om het schriftelijke contract kort te houden en 
alleen de hoofdlijnen vast te leggen en de rest over te 

laten aan de praktijk. Ook denkbaar is dat partijen zich 
concentreren op de vraag op welke wijze een eventueel 
conflict over het contract het beste kan worden opgelost. 
Daarbij denk ik aan het aanwijzen van een of meer 
experts die geacht kunnen worden een oordeel te geven of 
vormen van arbitrage of bindend advies.

De rechtspraak van de Hoge Raad geeft een prachtig 
abstract model van de wijze waarop contracten moeten 
worden uitgelegd. De werkelijkheid is echter nooit geheel 
in dat model te vangen. Partijen zullen er soms goed aan 
doen om niet te twisten over het model, maar over wat 
zich heeft afgespeeld. De Hoge Raad formuleert het zelf 
als volgt: ‘Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn tel-
kens van beslissende betekenis alle omstandigheden van 
het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid meebrengen.’6  

5. Neem alleen al de energievoorziening. De 

consument heeft een contract met een of 

meerdere energieleverancier(s), en een 

netwerkbeheerder. Die partijen hebben 

contracten met hun financiers, met andere 

energieleveranciers, met producenten van 

De door advocaten en partijen zelf 

na het ontstaan van het geschil 

aangedragen interpretaties van  

het contract zullen soms nieuw  

zijn en niet een uitleg van wat er is 

afgesproken toen er van een geschil 

nog geen sprake was

energie, met onderhoudsbedrijven, met 

technici, IT-staf, enz., enz. Al deze contrac-

ten zijn noodzakelijk om ons moderne leven 

te laten verlopen zoals het verloopt.

6. HR 20 februari-2004, NJ 2005/493, 

m.nt. C.E. du Perron (DSM/Fox), r.o. 4.5.


