
LEERSTUKKEN

Het regent weer Haviltex

(HR 29 juni 2007, C05/285HR en HR 13 juli 2007,
C06/089HR)

De wijze waarop een bepaling uit een overeenkomst wordt uitge-
legd, geschiedt overeenkomstig de Haviltex-formule en de door
de Hoge Raad geformuleerde aanvullingen daarop. In het kort
komt het er op neer dat de rechter probeert te achterhalen wat
partijen in het licht van hun verklaringen en gedragingen redelij-
kerwijs over en weer van elkaar mochten verwachten, ingebed in
het kader van de redelijkheid en billijkheid. De wijze waarop de
rechter tot zijn oordeel komt, lijkt – meer dan in het verleden het
geval was – door de Hoge Raad impliciet te worden gereguleerd.
Niet doordat de Hoge Raad concreet aangeeft op welke wijze de
rechter dient te oordelen, maar omdat de Hoge Raad toestaat dat
het bewijsrecht wordt gebruikt om de wederpartij die de schijn
van de meest voor de hand liggende betekenis van de bewoordin-
gen in de overeenkomst tegen zich heeft, te laten aantonen dat de
bedoeling van de partijen een andere is dan de betekenis die in de
in redelijkheid niet mis te verstane contractswoorden, is omsloten.
Die benadering is echter geen automatisme. In zijn arrest van 19
januari van dit jaar (besproken in Contracteren 2007, p. 19) gaf de
Hoge Raad al aan het eens te zijn met de conclusie van het hof in
die zaak. Het Hof had namelijk geoordeeld dat bij toepassing van
Haviltex, gezien de aard van de transactie, de omvang en gedetail-
leerdheid van het contract, de wijze van totstandkoming ervan en
de in de overeenkomst opgenomen ‘entire agreement clause’, als
uitgangspunt beslissend gewicht dient te worden toegekend aan
de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van die
woorden, gelezen in het licht van de overige, voor de uitleg rele-
vante bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. Niet
geheel duidelijk was bij dit arrest of de rechter eerst mede aan de
hand van de Haviltex-formule dient vast te stellen op welke
manier hij de overeenkomst moet uitleggen en zich daarbij moet
laten leiden door een aantal objectief meetbare gegevens zoals de
aard van de overeenkomst, de wijze van totstandkoming enzo-
voort, of dat de rechter naar aanleiding van deze feitelijke omstan-
digheden in beginsel dient te ‘haviltexen’ volgens een (meer)
objectieve methode. Het hierna besproken arrest van 29 juni bor-
duurt hierop voort en scherpt aan.

HR 29 juni 2007, C05/285HR
In het kort ging het geschil over het volgende. Partijen in cassatie
hebben op 24 april 1996 een vaststellingsovereenkomst gesloten,
met daarin opgenomen de volgende bepaling:

‘8a. Indien de prioriteitsaandelen Uni-Invest NV [verweerders]
zullen verlaten, zal [verweerders] ten behoeve van [eiseressen]
bedingen dat de verkrijger een bod doet op alle aandelen Uni-
Invest NV die [eiseressen] op dat moment direkt of indirekt in
haar bezit heeft voor een prijs die gelijk is aan de prijs waarvoor de
verkrijger gewone aandelen Uni-Invest NV van [verweerders]
verwerft. [eiseressen] doet afstand van haar recht op levering van
49% van de aandelen in [B] BV.’

In een fax van 3 april 1997 schreef de advocaat van eiseressen een
brief aan verweerster dat aan deze bepaling de gedachte ten
grondslag ligt dat een verkrijger een hogere prijs over zal hebben
voor de aandelenpakketten van [verweerders] en [eiseressen]
indien hij tegelijkertijd de prioriteitsaandelen verkrijgt en dat die
meerwaarde pro rata parte ten goede behoort te komen aan [eise-
ressen]. Uitgangspunt bij artikel 8a is geweest dat aan de priori-
teitsaandelen als zodanig de nominale waarde werd toegekend. Op
die voorwaarde namelijk was verweerster bereid afstand te doen
van haar recht op levering van 49% van de aandelen in [B] BV,
zoals dan ook aan het slot van artikel 8a van de vaststellingsover-
eenkomst is bepaald. 
Verweerster was het met die benadering oneens en antwoordde
hierop dat nergens in de vaststellingsovereenkomst staat en ook
nooit is overeengekomen dat eiseressen zouden meedelen in de
meerwaarde die bereikt wordt bij de verkoop van aandelen.
Bedoeld was immers duidelijk te maken dat eiseressen, onder
bepaalde voorwaarden, gebruik zouden kunnen maken van een
bod van een derde op aandelen Uni-Invest N.V. Hierbij dient in
ogenschouw te worden genomen dat de vaststellingsovereenkomst
volgens verweerster een contract betrof waarin stond aangegeven
dat eiseressen voor de ooit door haar geïnvesteerde ƒ 60 miljoen
een bedrag van ƒ 72 miljoen terugkregen en dat daarmee alle
belangen waren gescheiden. 

Eiseressen hebben onder meer aan hun vordering ten grondslag
gelegd dat verweerster de ‘control premium’ (de waarde die de aan
de prioriteitsaandelen in Uni-Invest verbonden zeggenschaps-
rechten vertegenwoordigen boven de nominale waarde van die
aandelen, hoe eerstgenoemde waarde ook wordt gerealiseerd) op
grond van artikel 8a van de vaststellingsovereenkomst van 24 april
1996, zonodig met toepassing van artikel 6:248 lid 1 BW, met eise-
ressen dienen te delen.
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In cassatie klaagden eiseressen over hofs oordeel dat inhield dat uit
de tekst van artikel 8a niet rechtstreeks volgde dat eiseressen recht
hebben op de control premium bij verkoop door verweersters van de
prioriteitsaandelen, omdat dit niet met zoveel woorden in de over-
eenkomst was opgenomen. Volgens het hof komt aan de taalkundi-
ge uitleg van artikel 8a in beginsel veel betekenis toe, omdat het
hier gaat om een beding in een vaststellingsovereenkomst die is
aangegaan tussen twee gelijkwaardige professionele partijen en die
betrekking heeft op een zuiver commerciële transactie, terwijl
bovendien vaststaat dat die partijen voor, bij en na het aangaan van
de vaststellingsovereenkomst zijn bijgestaan door deskundige
raadslieden en dat het concept van de overeenkomst is geredigeerd
door de advocaat van eiseressen. Volgens het hof bestaat er slechts
aanleiding af te wijken van de in redelijkheid niet mis te verstane
bewoordingen van artikel 8a voor zover eiseressen stellen en bewij-
zen dat gelet op de omstandigheden van het onderhavige geval aan
die bewoordingen een afwijkende betekenis toekomt.

Met dit oordeel zou – volgens eiseressen – Haviltex verkeerd zijn
toegepast doordat het resultaat van de taalkundige uitleg van arti-
kel 8a voorop werd gesteld en daarmee eiseressen werden belast
met de stelplicht en het bewijs van een afwijkende betekenis, zon-
der reeds bij die taalkundige uitleg acht te slaan op de door [eise-
ressen] beargumenteerde context van dat artikel en op de overige
essentiële stellingen van eiseressen.

Deze klacht vond geen gehoor bij de Hoge Raad. Het stond het
hof – volgens ons hoogste rechtscollege – vrij om in dit geval, dat
wordt gekenmerkt door de hiervoor vermelde factoren – waaron-
der met name de aard van de overeenkomst (een vaststellingsover-
eenkomst inzake een zuiver commerciële transactie), en het feit
dat partijen bij de totstandkoming daarvan werden bijgestaan door
(juridisch) deskundige raadslieden –, vooralsnog zonder een
inhoudelijke beoordeling van de in het onderdeel bedoelde stellin-
gen van [eiseressen], te komen tot een voorshands gegeven oordeel
aangaande de uitleg van artikel 8a en vervolgens te beoordelen of
[eiseressen], de partij op wie hier de bewijslast rust, voldoende
had gesteld om tot bewijs te worden toegelaten. 

HR 13 juli 2007, C06/089 HR
In het hiervoor aangehaalde arrest van 13 juli jl. moest de Hoge
Raad oordelen over de vraag of het hof terecht een beroep van de
verzekeraar op een uitsluiting in zijn verzekeringspolis had geho-
noreerd. In de verzekeringspolis was een beroep uitgesloten van
verzekeringnemer als werkgever voor schade veroorzaakt door
ondergeschikten bij gebruik in zijn dienst van een motorrijtuig
dat niet aan hem toebehoort of aan hem is toevertrouwd.

De werkgever die als uitzendbureau (en formele werkgever) de
werknemer bij een opdrachtgever had gestationeerd, zag zich voor
het zich altijd voordoende probleem geplaatst, dat die werknemer
wel onder de reikwijdte van de dekking valt, behalve voor zover
het de schade met motorrijtuigen betreft omdat die motorrijtui-
gen nimmer aan het uitzendbureau zullen toebehoren. Strikte
toepassing van de regels als hiervoor geformuleerd in het arrest
van 29 juni, zou ogenschijnlijk meebrengen dat de verzekeringne-
mer het nakijken zou hebben, er staat namelijk geen uitzondering
in de uitsluitingsclausulering opgenomen voor deze situatie. Toch
komt de Hoge Raad tot het oordeel dat hofs oordeel niet in stand
kan blijven en wel om de volgende reden.

Volgens de Hoge Raad valt uit de literatuur en rechtspraak af te
leiden dat met de formulering van de uitsluitingen in aansprake-
lijkheidspolissen ter zake van het gebruik van motorrijtuigen
wordt beoogd de dekking die de AVB- en WAM-polissen bieden
zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de dekking van WAM-ver-
zekeringen, zodat er zo min mogelijk overlappingen of lacunes in
de dekking bestaan. Tegen die achtergrond klaagden volgens de
Hoge Raad de onderdelen terecht over de verwerping door het hof
van het betoog van Excellent (het uitzendbureau) dat de door
AXA (verzekeraar) voorgestane uitleg van de uitsluiting dat voor
een uitzendbureau als Excellent een risico zoals zich dat in deze
zaak heeft verwezenlijkt en waarvoor WAM-polissen geen dek-
king bieden, onverzekerbaar is.

Opvallend
De wijze waarop Haviltex moet worden toegepast, ontwikkelt zich
tot een specialisme met een hoge mate van gedetailleerdheid.
Algemene statements lijken vooralsnog niet mogelijk, de arresten
betreffen slechts algemene inzichten ter verdere nuancering. Ik
meen dat in ieder geval de aard van de overeenkomst een schar-
nierpunt is bij toepassing van Haviltex. Dit verklaart ook dat bij
toepassing van dezelfde Haviltex-norm bij diverse type overeen-
komsten tot een andere manier van toepassing van die norm kan
worden gekomen. Overnameovereenkomsten en vaststellingsover-
eenkomsten lijken gezien hun aard om een meer taalkundige bena-
dering te vragen dan een verzekeringsovereenkomst, temeer ook
omdat veelal bij de afsluiting van de twee als eerst genoemde over-
eenkomsten aan beide zijden juristen betrokken zullen zijn. Maar
ook hier geldt: het is geen automatisme. Dit algemene gezichts-
punt verdient wellicht weer uitzondering in het geval van een klei-
ne bedrijfsovername (aandelenoverdracht) in het MKB waarbij
geen jurist (behalve de notaris) betrokken is geweest.
Wat het arrest van 29 juni in het bijzonder (meer) inzichtelijk
maakt, is dat de strijd niet alleen gaat over de uitleg van de bepa-
lingen, maar zich tevens toespitst op de stelplicht en de bijbeho-
rende bewijslast. Daarmee wordt binnen de vaststelling van de
materiele rechtspositie van partijen op grond van een materieel
juridische methode (Haviltex) een bewijsrechtelijke drempel inge-
bouwd die van invloed is op het materieelrechtelijke resultaat. Het
beïnvloedt immers de equality of arms van partijen. De stellingen
van de partij die de in redelijkheid niet mis te verstane bewoor-
dingen van de contractsbepaling ‘tegen zich heeft’ wordt opgeza-
deld met de stelplicht van een andersluidende betekenis. Het
voordeel van de twijfel van de ene betekenis boven die van de ande-
re wordt daarmee naar die partij verlegd. Het louter stellen van
een aantal factoren die tot een in beginsel taalkundige uitleg lei-
den, is voldoende om de buit van de beoogde taalkundige uitleg
binnen te halen zonder dat er een materiële onderbouwing hoeft
plaats te vinden van de argumenten van die betekenis. Op zich
bevreemdt dat, omdat daarmee de facto het signaal wordt afgege-
ven dat de partij die een andersluidende uitleg van de gemaakte
afspraken betoogt, daarmee in beginsel als chicaneur wordt afge-
schilderd. Dit terwijl vele juristen er meester in zijn om aan clau-
sules een andere ‘objectieve’ betekenis toe te dichten dan die de
oorspronkelijke contractspartij(en) bij aangaan van het contract
voor ogen stond…
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