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Procederen over contractsuitleg

De Haviltexnorm als bewijsregel

S.N. Temme*

1 Inleiding

In zijn arresten van 19 januari 2007 en 29 juni 2007 heeft de Hoge Raad 
geoordeeld dat de rechter, in geval van contractsuitleg met toepassing van 
de Haviltexnorm en de norm van DSM/Fox,1 onder omstandigheden kan 
komen tot een voorlopige contractsuitleg overeenkomstig de taalkundige 
betekenis van een bepaling en dat de rechter vervolgens mag beoordelen 
of degene die een andere uitleg voorstaat voldoende heeft gesteld om tot 
bewijs te worden toegelaten.2

Uit deze arresten lijkt te volgen dat de Haviltexnorm niet alleen als mate-
rieelrechtelijke norm moet worden toegepast als maatstaf voor contracts-
uitleg, maar dat die norm ook een bewijsregel of ten minste een aanwijzing 
voor bewijslevering bevat. Contractspartijen dienen thans mogelijk ook 
rekening te houden met een bewijsrechtelijke Haviltexnorm, zowel in de 
fase van contractsluiting als in een latere procedurele fase.

2 De Haviltexnorm

De Haviltexnorm, in beginsel een materieelrechtelijke norm, is een uitvloei-
sel van de wilsvertrouwensleer. Grondslag van de norm is dat bij de uitleg 
van een contract telkens alle omstandigheden van het concrete geval van 
beslissende betekenis zijn, welke omstandigheden worden gewaardeerd 
naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen.3 
De Haviltexnorm schrijft dan ook voor dat de vraag hoe in een schriftelijk 
contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte 
laat die moet worden aangevuld, niet kan worden beantwoord op grond 

* S.N. Temme is advocaat bij Baker & McKenzie te Amsterdam.
1 HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 (Haviltex) en HR 20 februari 2004, NJ 2005, 493 (Pensioen-

fonds DSM/Fox). In het navolgende wordt gesproken van Haviltex of de Haviltexnorm, 
waaronder ook de norm uit het arrest van 20 februari 2004 moet worden begrepen. Zie 
recent over contractsuitleg ook C.E. Drion en E. van Wechem, Kroniek van het vermogens-
recht, NJB 2008, p. 934-939.

2 HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 (Meyer Europe/PontMeyer) en HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 
(Derksen/Homburg) m.nt. M.H. Wissink. 

3 Vergelijk Asser-Hartkamp 4-II (2005), nr. 279 e.v.
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van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat 
contract. De norm bepaalt dat het voor de beantwoording van die vraag 
aankomt op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 
redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te 
dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.
In het arrest DSM/Fox oordeelde de Hoge Raad dat de Haviltexnorm en de 
(meer) objectieve cao-norm geen tegengestelde normen zijn voor contracts-
uitleg, maar dat zij vloeiend in elkaar overgaan.4 Contractsuitleg volgens 
de Haviltexnorm kan aldus in meer of mindere mate objectiverend zijn. 
Dit blijkt ook al uit eerdere jurisprudentie waarin een contract objectief 
moest worden uitgelegd, omdat er niets was gesteld dat naar het oordeel 
van de rechter aanleiding had gegeven tot een (meer) subjectieve uitleg.5 De 
rechtspraak lijkt er dan ook op te duiden dat toepassing van de Halviltex-
norm objectief geschiedt, tenzij voldoende is gesteld om te komen tot een 
 subjectieve toepassing.6 Uit het arrest DSM/Fox bleek dat de Haviltexmaat-
staf bovendien objectiever moet worden toegepast naarmate de belangen 
van derden meer bij de overeenkomst zijn betrokken.7

Algemeen wordt aangenomen dat zowel bij een objectieve als subjectieve 
uitleg van een beding verschillende factoren van belang zijn.8 Bij objectieve 
uitleg zijn dat factoren als de taalkundige betekenis van de tekst van dat 
beding (gelezen in het licht van het gehele document), de objectief kenbare 
bedoeling van partijen, het gevolg van uitleg in de ene of andere zin en de 
aannemelijkheid daarvan, terwijl het bij een subjectieve uitleg meer gaat 
om de subjectieve bedoeling van partijen met de uit te leggen bepaling. In 
de Haviltexnorm ligt besloten dat het relatieve gewicht van de objectieve 
dan wel subjectieve factoren afhangt van de omstandigheden van het 
geval.9

4 Zie HR 20 februari 2004, NJ 2005, 492, r.o. 4.5. De cao-norm is door de Hoge Raad geformu-
leerd in HR 17 september 1993, NJ 1994, 173 en HR 24 september 1993, NJ 1994, 174.

5 Zie bijvoorbeeld over de uitleg van verzekeringspolissen HR 11 oktober 2002, NJ 2003, 416 en 
HR 16 april 1999, NJ 1999, 666, en over de uitleg van notariële aktes HR 8 december 2000, NJ 
2001, 350 en HR 13 juni 2003, NJ 2004, 251. 

6 Daarmee is vanzelfsprekend niet gezegd of subjectieve normtoepassing uiteindelijk ook 
leidt tot een andere uitleg van de bepaling dan objectieve toepassing.

7 Zie ook de noot van M.H. Wissink onder HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576, die opmerkt dat 
processueel een meer objectieve toepassing volgt indien partijen zich ter onderbouwing 
van hun standpunten over de uitleg van het contract alleen beroepen op objectief kenbare 
omstandigheden, omdat de rechter zijn oordeel op die omstandigheden zal baseren. Bij 
een meer objectieve toepassing van de Haviltexnorm wegens de bij het contract betrokken 
belangen van derden spreekt hij over een materieel objectieve toepassing.

8 Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008, p. 810 
e.v., die het in dit verband vooral heeft over het door de rechter toe te kennen gewicht van 
de verschillende objectieve en/of subjectieve elementen.

9 Zie bijvoorbeeld R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen, Kluwer 1994, p. 140 
en Asser-Hartkamp 4-II (2005), nr. 286a. 
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3 Toepassing van de Haviltexnorm in HR 29 juni 2007 
en HR 19 januari 2007

Tot voor kort had in de jurisprudentie te gelden dat een objectieve dan wel 
subjectieve contractsuitleg overeenkomstig de Haviltexnorm afhangt van 
de vraag of al dan niet feiten en omstandigheden gesteld zijn die nopen of 
aanleiding geven tot een subjectieve toepassing.10 De recente arresten van 
de Hoge Raad duiden echter op een andere toepassing van de Haviltex-
norm.
In bepaalde categorieën gevallen wordt blijkens die arresten, ongeacht het-
geen ter onderbouwing van een bepaalde uitleg is gesteld en ongeacht de 
beoordeling van die stellingen, in beginsel zonder meer objectief uitgelegd, 
waarbij bovendien louter betekenis wordt toegekend aan het objectieve 
aanknopingspunt van de taalkundige betekenis van de bepaling. Andere 
uitlegfactoren worden in die gevallen in beginsel niet meegewogen, 
laat staan voor de uitleg relevant geacht. Volgens de Hoge Raad wordt bij 
 contractsuitleg onder bepaalde omstandigheden immers als uitgangspunt 
beslissend gewicht toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkun-
dige betekenis van die woorden, gelezen in het licht van de overige, voor 
de uitleg relevante bepalingen van de overeenkomst. In beide uitspraken 
wordt voor de uitleg aan geen ander objectief aanknopingspunt gewicht 
toegekend dan de taalkundige betekenis van de relevante bepaling.11

De overwegingen van de Hoge Raad in zijn recente arresten geven de feiten-
rechter thans aldus de vrijheid om in elk geval in soortgelijke gevallen te 
kiezen voor een in beginsel taalkundige uitleg van een contractsbepaling. 
De rechter lijkt in die gevallen weliswaar ook te kunnen kiezen voor regu-
liere toepassing van de Haviltexnorm en bovendien kan hij na vaststelling 
van de in beginsel taalkundige uitleg alsnog toekomen aan een ‘volledige’ 
Haviltextoepassing,12 maar dat hóeft hij niet te doen. Hij kan de zin die par-
tijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan een 
bepaling mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten in beginsel louter de taalkundige betekenis 
van die bepaling laten zijn. Dit sluit niet aan bij de Haviltexnorm zoals deze 

10 Tenzij de belangen van derden bij de overeenkomst betrokken zijn en de Haviltexnorm 
dientengevolge objectiever wordt toegepast. Zie ook voetnoot 7.

11 In het arrest van 19 januari 2007 wordt daarvoor ook gekeken naar de tekst van de bepa-
ling in een concept van de overeenkomst. Weliswaar kan ook bij reguliere toepassing van 
de Haviltexnorm de tekst van de bepaling beslissend blijken te zijn, maar niet dan nadat 
de verschillende van belang zijnde factoren zijn meegewogen bij vaststelling van de uitleg 
(zie ook Asser-Hartkamp 4-II (2005), nr. 286 en 286a).

12 Zie ook M.H. Wissink in zijn noot onder HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 (onder 6). Volgens Wis-
sink hangt die keuze van de rechter niet alleen samen met het soort geval, maar ook met 
het in concreto gevoerde partijdebat.
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decennialang is begrepen, te weten dat voor contractsuitleg nu juist niet 
uitsluitend naar de tekst van de overeenkomst moet worden gekeken.13

Bovendien lijkt die recente toepassing van de Haviltexnorm consequenties 
te hebben voor de stelplicht- en bewijslastverdeling tussen partijen in der-
gelijke gevallen. De partij die zich beroept op het rechtsgevolg van een con-
tractsbepaling volgens (de meest voor de hand liggende) taalkundige uit-
leg lijkt haar stellingen over die uitleg immers niet te hoeven bewijzen. De 
hoofdregel van bewijslastverdeling zou in die gevallen van contractsuitleg 
niet opgaan. Hooguit kan worden gesteld dat het bewijs van de stellingen 
over de taalkundige contractsuitleg is gelegen in de tekst van het contract 
zelf. Dit lijkt echter geen werkelijk bewijs van die stellingen te zijn, maar 
een cirkelredenering; de uitleg van de contractsbepaling is de louter tekstu-
ele, want het is de tekst van die contractsbepaling die deze uitleg met zich 
meebrengt.14

4 Bewijslastverdeling: de hoofdregel en hoofd
uitzonderingen ex artikel 150 Rv

De in artikel 150 Rv vervatte hoofdregel van bewijslastverdeling luidt als 
volgt: de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde 
feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten. De bewijs-
lastverdeling is ingevolge artikel 150 Rv slechts anders indien een dergelijke 
andere verdeling voortvloeit uit enige bijzondere regel of uit de eisen van 
redelijkheid en billijkheid. Aan de bewijslast gaat de stelplicht vooraf van 
de feiten die tot het rechtsgevolg leiden waarop die partij zich beroept.15

13 Vergelijk ook C.E. Drion en E. van Wechem, Kroniek van het vermogensrecht, NJB 2008,  
p. 935-939. Zij wijzen er bijvoorbeeld in het kader van een normatieve benadering van con-
tractsuitleg op dat de rechter ook moet onderzoeken wat partijen hadden behoren te begrij-
pen, mede in verband met de aard en de strekking van de overeenkomst. Die normatieve 
benadering lijkt onlangs door de Hoge Raad te zijn omarmd in zijn arrest van 19 oktober 
2007, LJN BA7024. Drion en Van Wechem merken op dat minder duidelijk is wat de Hoge 
Raad met die uitlegbenadering wil, maar dat wel duidelijk is dat primair tekstuele uitleg 
tussen professionele partijen aan een opmars bezig is. Ook zij hebben echter twijfels over 
hoe die uitleg precies is in te passen in het uitlegsysteem van Haviltex en DSM/Fox.

14 Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008,  
p. 810 e.v. Hij wijst erop dat we moeten onderscheiden tussen twee vragen: het bewijs van 
het bestaan van een overeenkomst en het bewijs van de inhoud van de overeenkomst. 
Hij merkt vervolgens op dat de inhoud van de overeenkomst moet worden bewezen door 
het bewijzen van omstandigheden die de beoogde inhoud ondersteunen, en dat voor deze 
bewijslast geldt dat degene die zich beroept op een bepaalde verbintenis, deze zal moeten 
bewijzen. Aan een beroep op een bepaalde verbintenis is vanzelfsprekend een bepaalde 
uitleg inherent.

15 Zie ook W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 49. Voor de eiser is dit gedefini-
eerd als de verplichting tot het in de dagvaarding vermelden van de eis en de gronden daar-
van (art. 11 lid 2 aanhef en sub d Rv); voor de gedaagde als de verplichting tot het nemen van 
zijn met redenen omklede conclusie van antwoord (art. 128 lid 2 Rv).

VRA_1_2008_5.indd.indd   8 28-7-2008   16:32:42

Dit artikel uit Vermogensrechtelijke Analyses is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker



VrA 2008 / 1

9

De eerste uitzondering op de hoofdregel ex artikel 150 Rv ziet op bijzondere 
rechtsregels waaruit een afwijkende bewijslastverdeling voortvloeit. Dit 
betreft zowel wettelijke regels als ongeschreven rechtsregels. De tweede 
uitzondering ziet op die gevallen, waarin een bijzondere rechtsregel (voort-
vloeiend uit de redelijkheid en billijkheid) ontbreekt, maar de eisen van 
redelijkheid en billijkheid toch meebrengen dat de bewijslast niet volgens 
de hoofdregel dient te worden verdeeld.16 Een andere verdeling van de 
bewijslast is in feite steeds een omkering van de bewijslast.17

De bewijslast betreft in beginsel slechts de gestelde en te bewijzen feiten. 
Artikel 149 lid 1 Rv (tweede zin) bepaalt immers dat feiten of rechten die 
door de ene partij zijn gesteld en door de wederpartij niet of onvoldoende 
zijn betwist, door de rechter in beginsel als vaststaand moeten worden 
beschouwd. Indien een partij zich beroept op de rechtsgevolgen van een 
niet of onvoldoende betwist feit, hoeft zij dat feit in beginsel dus niet te 
bewijzen.18

5 Bewijslastverdeling: andere bijzondere regels ter 
zake van bewijslastverdeling

Behalve een omkering van de bewijslast is er een aantal andere uitzonde-
ringen op de hoofdregel van (i) de reguliere stelplicht van feiten ter onder-
bouwing van de vordering of het verweer en (ii) de daarop volgende bewijs-
last van die gestelde feiten, voor zover deze rechtsgevolg hebben waarop de 
steller zich beroept.
Een eerste uitzondering betreft het wettelijk of rechterlijk vermoeden. 
Een vermoeden houdt in dat uit een vaststaand feit het bestaan van een 
 onbewezen of onbekend feit wordt afgeleid. De wettelijke vermoedens 
worden onderscheiden in onweerlegbare en weerlegbare vermoedens. Ten 
aanzien van het rechterlijk vermoeden kan worden onderscheiden in het 
feitelijk en het jurisprudentieel vermoeden. Het feitelijk vermoeden betreft 
een vermoeden naar aanleiding van een voorlopige waardering van het 
aanwezige bewijsmateriaal, en wordt aldus gehanteerd in een individu-
eel geval. Een jurisprudentieel vermoeden betreft een door de Hoge Raad 
ontwikkelde bewijsregel met een algemeen karakter, geformuleerd als ver-
moeden, welke regel geldt voor bepaalde soorten gevallen.19 Een jurispru-

16 Zie hierover W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 1992, p. 53 e.v.
17 Zie ook Pitlo/Hidma & Rutgers, Bewijs, Kluwer 2003, nr. 30.
18 Dit geldt uiteraard niet indien het rechtsgevolgen zijn die niet ter vrije bepaling van par-

tijen staan. 
19 Zie hierover W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 87 e.v.
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dentieel vermoeden kan ook zijn geformuleerd zonder dat uitdrukkelijk van 
het woord vermoeden wordt gesproken.20

Het bestaan van een vermoeden leidt niet tot omkering van de bewijslast, 
maar de partij ten gunste van wie het vermoeden werkt, is in eerste instan-
tie wel van zijn bewijslast ontheven. Tegen het door middel van een wet-
telijk weerlegbaar vermoeden en een rechterlijk vermoeden vastgestelde 
feit kan bewijs worden geleverd, waarbij opgemerkt moet worden dat het 
gaat om de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs. In geval van een 
onweerlegbaar vermoeden is bewijs van iedere tegenstrijdige stelling niet 
mogelijk.21

Als tweede uitzondering bestaat in bepaalde gevallen een verzwaarde stel-
plicht. Die verzwaarde stelplicht ligt op de wederpartij van degene op wie 
de bewijslast rust, omdat die wederpartij in dat geval wordt geacht meer 
dan de andere partij over relevante feitelijke gegevens te beschikken. De 
verzwaring houdt in dat meer dan gebruikelijk feitelijke gegevens moeten 
worden verschaft ter motivering van de betwisting van de stellingen van de 
andere partij om die andere partij aanknopingspunten te verschaffen voor 
haar eventuele bewijslevering. Een verzwaring van de stelplicht betreft 
aldus geen omkering van de bewijslast. De bewijslast blijft overeenkomstig 
artikel 150 Rv bij degene die de stellingen heeft geponeerd. Indien de par-
tij met de verzwaarde stelplicht aan die plicht echter niet voldoet, gelden 
de stellingen van de andere partij als onvoldoende betwist en worden deze 
derhalve op de voet van artikel 149 lid 1 Rv door de rechter als vaststaand 
beschouwd.22

6 Bewijslastverdeling en de Haviltexnorm in 
HR 19 januari 2007 en HR 29 juni 2007

De ontwikkeling dat de Haviltexnorm steeds meer objectiverend wordt 
toegepast,23 lijkt thans gepaard te gaan met een uitbreiding van die norm 
tot het gebied van het bewijsrecht in geval van contractsuitleg. Hiervoor is 
reeds vermeld dat het grote belang dat aan de taalkundige betekenis wordt 
gehecht (vooralsnog) slechts geldt in bepaalde gevallen van contractsuitleg. 
Dit betreft in ieder geval de gevallen waarin het gaat om:
– professionele contractspartijen;

20 Zie W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 105 en verwijzingen aldaar.
21 Zie verder bijvoorbeeld Veegens-Wiersma, Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken, 

Tjeenk Willink 1973, p. 52 e.v. en W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 37 en 
89.

22 Zie verder ook W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 1992, p. 60 e.v.
23 Zie ook M.H. Wissink, Uitleg volgens Haviltex of de CAO-norm? Over een vloeiende over-

gang en de noodzaak om toch te kiezen, WPNR 6579 (2004), p. 407 e.v.
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– een commerciële transactie;
– (juridisch) deskundige bijstand voor beide partijen; en
– een omvangrijk en gedetailleerd contract met een entire agreement 

clause; óf
– een vaststellingsovereenkomst.24

In elk geval in die gevallen – in hoeverre toepassing van de Haviltexnorm 
als in die arresten nog wordt uitgebreid is vooralsnog immers onbekend25 – 
lijkt degene die zich op de grammaticale uitleg beroept zijn stelling ook bij 
betwisting niet te hoeven bewijzen.
Maar valt in de recente arresten van de Hoge Raad nu ook werkelijk een 
bijzondere regel of aanwijzing voor afwijkende stelplicht- of bewijslastver-
deling te lezen? Voor beantwoording van die vraag dient in de eerste plaats 
te worden bezien welke partij zich in beide gevallen nu precies op welke 
rechtsgevolgen van welke stellingen beriep, en vervolgens hoe de bewijs-
last, en dus het bewijsrisico, tussen partijen werd verdeeld.

7 HR 29 juni 2007

In de procedure inzake Derksen/Homburg vorderde de Derksen-groep een 
verklaring voor recht dat artikel 8a van de tussen partijen gesloten vast-
stellingsovereenkomst zo moest worden uitgelegd dat haar onder bepaalde 
omstandigheden de helft van een control premium toekwam. Uit het arrest 
blijkt dat de Homburg-groep de stelling van de Derksen-groep over de uitleg 
van artikel 8a in de procedure heeft betwist. Volgens de rechtsoverwegin-
gen 3.1 en 3.2 van de Hoge Raad heeft de Homburg-groep immers een andere 
uitleg van de bepaling voorgestaan, waardoor ervan kan worden uit gegaan 
dat zij de stelling van de Derksen-groep dat artikel 8a op een bepaalde 
manier moet worden uitgelegd in de procedure gemotiveerd heeft betwist.
Op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv droeg de Derksen-groep de 
bewijslast van die stelling. Voorzover die stelling was betwist, diende zij 
deze dan ook te bewijzen (art. 149 lid 1 Rv). Uit de relevante overwegingen 
van het hof lijkt echter te volgen dat het er in het kader van contractsuitleg 
volgens de Haviltexnorm niet zo veel toe deed of de Homburg-groep de stel-
ling ter zake van de contractsuitleg al dan niet had betwist. Het hof over-
weegt immers allereerst dat de uitleg van een contractsbepaling dient te 
geschieden aan de hand van de Haviltexmaatstaf, waarbij ingevolge het 
DSM/Fox-arrest de taalkundige betekenis die de bewoordingen in het maat-

24 Zie HR 29 juni 2007, r.o. 4.1.3 en HR 19 januari 2007, r.o. 3.4.3. 
25 Voorlopig is echter nog geen sprake van een uitbreiding naar andere gevallen. Zie HR 19 

oktober 2007, NJ 2007, 565 (Vodafone/ETC), r.o. 3.4, naar welk arrest ook C.E. du Perron ver-
wijst in zijn noot onder HR 2 februari 2007, NJ 2008, 104.
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schappelijk verkeer normaal gesproken hebben, vaak van groot belang is. 
Vervolgens stelt het hof vast dat uit de tekst van artikel 8a van de vaststel-
lingsovereenkomst niet rechtstreeks volgt dat de Derksen-groep recht heeft 
op de helft van de control premium. De stellingen van de Derksen-groep ter 
onderbouwing van een andere (meer subjectieve) uitleg van de bepaling 
buiten beschouwing latend, oordeelt het hof dat bij de uitleg vooralsnog 
beslissend gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis daarvan, en dat 
aldus in beginsel de taalkundige betekenis heeft te gelden.26 De Hoge Raad 
bevestigde de juistheid van dit oordeel.27

8 HR 19 januari 2007

Dat een eventuele betwisting van een taalkundige uitleg er mogelijk inder-
daad niet zo veel toe doet, blijkt ook uit het eerdere arrest van 19 januari 
2007. Meyer Europe vorderde in die procedure onder meer veroordeling 
van PontMeyer tot betaling van een door Meyer Europe betaalde aanslag 
vennootschapsbelasting. Meyer Europe stelde dat haar voormalige doch-
ter PontMeyer, waarmee zij destijds een fiscale eenheid vormde en die voor 
de aanslag een reservering had getroffen, haar het bedrag van die aanslag 
diende te vergoeden. PontMeyer verweerde zich tegen die vordering met 
een beroep op een vrijwaringsclausule ten aanzien van de vennootschaps-
belasting in een share purchase agreement tussen Meyer Europe (en haar 
moedervennootschap) en WPH, welk beding door PontMeyer als derde was 
aanvaard. Op grond van die bepaling zou de aanslag volgens PontMeyer ten 
laste van Meyer Europe dienen te blijven.
Meyer Europe stelde zich vervolgens op het standpunt dat de tekst van het 
beding niet weergaf wat tussen partijen is overeengekomen. Meyer Europe 
werd belast met het bewijs van die stelling over een afwijkende bedoeling 
van partijen bij de share purchase agreement. Het afwijzende vonnis van de 
rechtbank werd door het hof in stand gelaten.
Ten aanzien van Meyer Europe’s klacht in cassatie over de bewijslastverde-
ling heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het hof geenszins had miskend dat 
Meyer Europe in beginsel recht had de door haar betaalde vennootschaps-
belasting op PontMeyer te verhalen en dat PontMeyer de bewijslast droeg 
van de feiten waarop zij haar, in de visie van het hof kennelijk: bevrijdende, 
verweer baseerde (de uitleg van het hiervoor omschreven beding). Even-
min had het hof volgens de Hoge Raad miskend dat van Meyer Europe aldus 
alleen tegenbewijs mocht worden gevergd.28

26 Zie r.o. 4.5 e.v. van het hof (geciteerd in de conclusie van D.W.F. Verkade bij HR 29 juni 2007, 
NJ 2007, 576).

27 Zie HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576, r.o. 4.1.3.
28 Zie HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575, r.o. 3.5.3.
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Ofschoon op PontMeyer de bewijslast van haar stelling omtrent de uitleg 
van de bepaling rustte, bleek echter niet nodig dat zij haar stelling ook zou 
bewijzen. Er mocht immers als uitgangspunt beslissend gewicht worden 
toegekend aan de meest voor de hand liggende taalkundige betekenis van 
die bepaling.

9 De Haviltexnorm als leidraad voor bewijslast
verdeling

Wat volgt nu uit een vergelijking van beide arresten? De Derksen-groep en 
PontMeyer hebben gemeen dat zij ter onderbouwing van hun stellingen, de 
Derksen-groep als eiser en PontMeyer als gedaagde, een beroep doen op een 
contractuele bepaling volgens hun uitleg daarvan, terwijl ook op beide de 
bewijslast van die stelling rust. De Derksen-groep doet echter een beroep op 
een bepaling volgens een subjectieve uitleg en dient haar stelling te bewij-
zen, terwijl PontMeyer een beroep doet op een objectieve, zuiver taalkun-
dige uitleg en haar stelling niet hoeft te bewijzen.
In het ene geval krijgt de wederpartij van degene die zijn stelling moet 
bewijzen het voorshandse voordeeltje van taalkundige uitleg, en worden 
de stellingen van degene op wie de bewijslast rust die tot een andere uitleg 
zouden kunnen leiden vooralsnog feitelijk genegeerd. In het andere geval 
wordt de wederpartij van degene die zijn stelling moet bewijzen, opgeza-
deld met de verplichting tot het leveren van tegenbewijs.
Uit de arresten volgt dat in de hiervoor genoemde omstandigheden een 
tweedelige toepassing van de Haviltexnorm kan gelden.29 In het eerste deel 
zijn slechts die bepaalde omstandigheden van belang en geldt in beginsel 
een uitleg overeenkomstig de taalkundige betekenis van de uit te leggen 
bepaling. In dat eerste deel lijkt geen sprake te zijn van werkelijke toetsing 
aan de Haviltexnorm,30 en voorzover sprake is van toetsing aan die norm, 
lijkt in elk geval irrelevant te zijn wie nu precies wat stelt en betwist. De 
rechter hoeft hoogstens marginaal te haviltexen en mag voorshands zon-
der meer taalkundig uitleggen. Aan het tweede deel van de toepassing van 
de Haviltexnorm wordt pas toegekomen indien door degene die een andere 
uitleg wenst te zien, daartoe genoeg wordt of is gesteld. Pas in die fase wordt 

29 Vergelijk T.H.M. van Wechem, Het regent weer Haviltex, Contracteren 2007, p. 70-71. Vol-
gens Van Wechem wordt door de Hoge Raad een bewijsrechtelijke drempel ingebouwd.

30 Zie ook M.H. Wissink die in zijn noot onder HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 opmerkt dat de 
Hoge Raad in de twee arresten niet specificeert hoe de rechter Haviltex moet toepassen, 
maar aanvaardt dat de rechter een voorlopige uitleg baseert op bepaalde door partijen aan-
gedragen omstandigheden. 
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een zuiver taalkundige uitleg (mogelijk) verlaten door waardering van alle 
stellingen en omstandigheden en wordt werkelijk gehaviltext.31

Bij die toepassing van de Haviltexnorm gaat de hoofdregel van bewijslast-
verdeling niet op. Duidelijk is in elk geval dat bij het eerste deel van deze 
toepassing niet zonder meer geldt dat wie stelt ook moet bewijzen. De partij 
die zich ter onderbouwing van haar vordering op een contractueel beding 
beroept, hoeft de feiten en omstandigheden ter onderbouwing van haar 
uitleg van dat beding immers niet te bewijzen. Ook bij reguliere toepassing 
van de Haviltexnorm geldt echter, overeenkomstig de hoofdregel van arti-
kel 150 Rv, dat de partij die haar vordering onderbouwt met een beroep op 
een zeker beding, de bewijslast draagt van de feiten en omstandigheden die 
leiden tot de door die partij gewenste uitleg van dat beding.32

In het eerste deel van toepassing van de norm heeft daarentegen zonder 
enig bewijs een taalkundige uitleg van het beding te gelden, zij het na toet-
sing aan de randvoorwaarden, zoals professionele contractspartijen en een 
commerciële transactie. Het is duidelijk dat dit geen reguliere Haviltex-
toepassing is. De bijzondere (bewijs)regel die hieruit mogelijk kan worden 
afgeleid, is dat een contractsbepaling bij aanwezigheid van de genoemde 
randvoorwaarden in beginsel conform de taalkundige betekenis wordt uit-
gelegd.
Bovendien zal in het tweede deel van de toepassing van de Haviltexnorm, 
voor zover aan dat deel al wordt toegekomen, de bewijslast van de andere 
uitleg dan de taalkundige, of van de omstandigheden die leiden tot een der-
gelijke andere uitleg, altijd rusten op de partij die deze andere uitleg bepleit. 
Een volledig reguliere Haviltextoepassing zal het na een door de rechter 
gemaakte keuze voor de in beginsel taalkundige uitleg aldus niet meer wor-
den, althans niet in bewijsrechtelijke of processuele zin. De partij die zich 
op een taalkundige uitleg beroept, hoeft haar stellingen te dien aanzien 
immers niet te bewijzen indien de feitenrechter kiest voor de in beginsel 
taalkundige uitleg, hoezeer ook op grond van de hoofdregel ex artikel 150 

31 Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008, p. 814. 
Na zijn stelling dat tekst én bedoeling relevant zijn, merkt hij op dat de rechter zich voors-
hands mag baseren op de tekst mits hij vervolgens ook bewijs van de bedoeling toelaat. 
Daarbij geldt ten minste voor deze gevallen het voorbehoud dat daartoe voldoende moet 
zijn gesteld.

32 Zie voor een vrijwel letterlijke verwoording van dit uitgangspunt bijvoorbeeld Hof Leeu-
warden in r.o. 13, opgenomen in HR 20 mei 1994, NJ 1994, 574. Zie ook Hof Leeuwarden 13 
september 2006, SES 2007, 127, r.o. 20. Dat bij reguliere Haviltextoepassing in beginsel de 
hoofdregel van art. 150 Rv heeft te gelden, ook in het geval dat een partij zich op een taal-
kundige, of althans objectieve uitleg beroept, blijkt voorts uit HR 8 december 2006, RvdW 
2006, 1146, r.o. 3.9. Zie ook lagere rechtspraak, zoals Ktr. Middelburg 25 oktober 2004, LJN 
AR8440, r.o. 4.1 en 4.5.
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Rv de bewijslast op haar zou rusten, zoals het geval zou zijn indien die partij 
zich op de rechtsgevolgen van een beding volgens haar uitleg beroept.33

Uit deze normtoepassing kan geen bijzondere regel worden gedestilleerd 
die omkering van de bewijslast voorschrijft als bedoeld in artikel 150 Rv. De 
ene keer rust de bewijslast immers op degene die deze ook op grond van de 
hoofdregel zou hebben (de Derksen-groep). De andere keer wordt de bewijs-
last niet omgekeerd, maar wordt wel de stellende partij (PontMeyer) ontsla-
gen van de bewijslast die uit hoofde van artikel 150 Rv op haar zou rusten, 
terwijl haar wederpartij wordt belast met het tegenbewijs.

10 De Haviltexnorm als jurisprudentieel vermoeden?

De bewijsrechtelijke figuur die de meeste overeenkomsten vertoont met 
toepassing van het eerste deel van de Haviltexnorm is het jurispruden- 
tieel vermoeden.34 Een jurisprudentieel vermoeden betreft immers een door 
de Hoge Raad ontwikkelde bewijsregel met een algemeen karakter, gefor-
muleerd als vermoeden, welke regel geldt voor bepaalde soorten geval-
len. Door de Hoge Raad is thans tweemaal geoordeeld dat, indien bepaalde 
omstandigheden aanwezig zijn, voorshands mag worden aangenomen dat 
een taalkundige contractsuitleg heeft te gelden. De gelding van een taal-
kundige uitleg, of het vermoeden dat een dergelijke uitleg heeft te gelden, 
wordt afgeleid uit het feit dat bepaalde omstandigheden gebleken zijn.
Uit het voorgaande blijkt dat het bewijs dat in het eventuele tweede deel 
van toepassing van de Haviltexnorm dient te worden geleverd van  tweeërlei 
aard is. Afhankelijk van het verloop van de procedure kan het gaan om 
bewijs, maar ook om tegenbewijs. Dit roept overigens meteen de vraag op of 
uit de besproken arresten wel een jurisprudentieel vermoeden kan worden 
afgeleid. In geval van een vermoeden, ook een jurisprudentieel vermoeden, 
is immers het leveren van tegenbewijs mogelijk.35 De Hoge Raad zal hierover 
duidelijkheid moeten geven. Mogelijk zal blijken dat het in de hier bespro-
ken gevallen gaat om een werkelijk vermoeden en dat het derhalve per defi-
nitie gaat om tegenbewijs in plaats van bewijs.
Het is wat voorbarig om reeds nu te stellen dat de arresten een algemeen 
geldende bewijsregel tot het aannemen van een jurisprudentieel vermoe-
den bevatten. Vaststaat echter in ieder geval wel dat een professionele con-

33 Vergelijk ook M.H. Wissink in zijn noot in NJ 2007, 576, die vermeldt dat indien alsnog 
wordt gehaviltext in elk geval de bewijsrechtelijke kaarten al zijn geschud. 

34 Vergelijk ook de conclusie van D.W.F. Verkade (4.11) bij HR 29 juni 2007.
35 Zie W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 89 en 105. Zie ook T.F.E. Tjong Tjin 

Tai, Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008, p. 811, die daarentegen stelt 
dat het bij een vermoeden gaat om de gelegenheid tot het leveren van bewijs, en niet om 
tegenbewijs. Hij lijkt dit af te leiden uit dezelfde vindplaats als in deze noot genoemd. 
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tractspartij er verstandig aan doet rekening te houden met de huidige ont-
wikkelingen in de toepassing van de Haviltexnorm.

11 Bewijs en tegenbewijs

Alvorens daartoe enkele aanbevelingen te doen, dient nog te worden stil-
gestaan bij de mogelijke relevantie van de aard van het bewijs. Zoals gezegd, 
kan het zowel gaan om bewijs als om tegenbewijs.
Van tegenbewijs is sprake in geval van bewijslevering door een partij tegen 
een door haar wederpartij te bewijzen feit dat de rechter op grond van de 
reeds gebleken feiten en omstandigheden voorshands bewezen of aan-
nemelijk heeft geacht.36 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor het slagen 
van tegenbewijs tegen een naar het oordeel van de rechter afdoende bewe-
zen feit, voldoende is dat dit bewijs door het tegenbewijs wordt ontzenuwd.37 
Wanneer van die ontzenuwing sprake is, zal in het concrete geval door de 
rechter moeten worden beoordeeld.
Bij wettelijke en jurisprudentiële vermoedens zal het tegenbewijs in de 
regel moeten bestaan uit het bewijs van het tegendeel van het feit – en dus 
niet om ontzenuwing van het bewijs van dat feit – dat langs de weg van 
het vermoeden bij voorbaat in het proces als vaststaand heeft te gelden. De 
aan het tegenbewijs te stellen eisen zijn hoger, daar die vermoedens niet op 
bewijsmiddelen zijn gebaseerd en zij de norm die aan het vermoeden ten 
grondslag ligt juist beogen te versterken.38

De kwalificatie van de aard van het bewijs dat wordt verlangd, is aldus niet 
onbelangrijk: niet alleen de beoordeling of het gaat om bewijs of tegen-
bewijs, maar ook of het gaat om regulier tegenbewijs of om het zwaardere 
bewijs van het tegendeel. Om welk type bewijs van het laatstgenoemde 
onderscheid het gaat in de hier besproken gevallen van contractsuitleg, 
wacht eveneens op nadere uitleg van de Hoge Raad en zal samenhangen 
met het oordeel of de tekstuele uitleg geldt als voorshands bewezen of aan-
nemelijk (ontzenuwing als tegenbewijs), of als voorshands vaststaand op 
grond van een bijzondere bewijsregel (bewijs van het tegendeel).

12 Aanbeveling voor de contractsluitende fase: de 
bewijsovereenkomst

Gezien de huidige ontwikkelingen in de toepassing van de Haviltexnorm 
dient de professionele contractspartij er nog meer dan voorheen op bedacht 

36 Zie W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 109.
37 Zie HR 2 mei 2003, NJ 2003, 468. In HR 4 mei 1900, W. 7449, werd zelfs nog gesproken van 

ontzenuwen of verzwakken. 
38 Zie W.D.H. Asser, Bewijslastverdeling, Kluwer 2004, p. 89 en 111.
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te zijn dat zij zich gesteld kan zien voor een geschil over de uitleg van het 
door haar gesloten contract. Zij kan zich hier in twee fasen op voorbereiden. 
Zo is in de eerste plaats voorbereiding in de contractsluitende fase moge-
lijk.
Een entire agreement clause biedt de partij die zekerheid wenst over de 
wijze van contractsuitleg daarbij geen soelaas. Een dergelijk beding bakent 
immers slechts het object van de contractsuitleg af tot louter het contract, 
maar het regelt niet hoe de in dat contract neergelegde afspraken moeten 
worden uitgelegd.39 Door echter in het contract een bewijsovereenkomst 
op te nemen, al dan niet naast een entire agreement clause, ondervangen 
 partijen die afwezigheid van een uitlegregeling.40

In een bewijsovereenkomst maken partijen met het oog op een mogelijk 
 proces contractuele afspraken omtrent hun bewijspositie, met dien ver-
stande dat bijvoorbeeld bepaalde bewijsmiddelen worden uitgesloten, 
dwingende bewijskracht aan een bepaald bewijsmiddel wordt toegekend of 
een afwijkende verdeling van de bewijslast wordt overeengekomen, al dan 
niet met beperking of uitsluiting van tegenbewijs.41 Indien wordt overeen-
gekomen dat tot het bewijs van een feit slechts één bepaald bewijsmiddel 
is toegelaten, ligt het voor de hand dat aan dit bewijsmiddel tevens dwin-
gende bewijskracht wordt toegekend en bovendien tegenbewijs tegen het 
bewijs door dat bewijsmiddel wordt uitgesloten.42

Het is ingevolge artikel 153 Rv geoorloofd om een bewijsovereenkomst te 
sluiten voorzover deze betrekking heeft op feiten waaraan het recht gevol-
gen verbindt die ter vrije bepaling van partijen staan. Dit zal in geval van 
een commerciële transactie vrijwel steeds het geval zijn. De bewijsovereen-

39 Zie ook de noot van M.H. Wissink in NJ 2007, 576 (onder 8). Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, 
Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008, p. 811, die het contract niet meer 
noemt dan een bewijsmiddel voor de inhoud van de overeenkomst waartegen andere 
bewijsmiddelen zijn toegelaten en dat een entire agreement clause geen andere bewijsmid-
delen uitsluit. 

40 Een bewijsovereenkomst kan worden opgenomen in algemene voorwaarden. Bedacht 
moet worden dat de bewijsovereenkomst in dat geval getoetst kan worden aan art. 6:233 
BW. Zie ook T.F.E. Tjong Tjin Tai, Bewijs van de (inhoud van de) overeenkomst, NJB 2008, p. 
811-812, die eveneens wijst op de mogelijkheid van een bewijsbeding en een eerste aanwij-
zing geeft voor de inhoud daarvan. Vergelijk ook C.E. Drion, De innovatieve contractenma-
ker en de bewijsovereenkomst, NJB 2004, p. 17. Hij noemt daarin eveneens de mogelijkheid 
van de bewijsovereenkomst in verband met contractsuitleg. Zie over processuele contract-
vrijheid en bewijsovereenkomsten voorts B.T.M. van der Wiel, De bewijsovereenkomst, 
WPNR 6480 (2002), p. 221 e.v.

41 Zie Pitlo/Hidma & Rutgers, Bewijs, Kluwer 2003, nr. 36 en Asser-Hartkamp 4-II (2005), nr. 28 
e.v.

42 Een bewijsovereenkomst die tegenbewijs uitsluit, geldt ingevolge art. 7:900 lid 3 BW als 
vaststellingsovereenkomst (zie Asser 5-IV (2004), nr. 260).
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komst blijft buiten toepassing op de gronden die zijn vermeld in het Burger-
lijk Wetboek.43

Professionele partijen kunnen aldus in een contract een bewijsovereen-
komst opnemen of als aanvulling op een reeds bestaand contract een der-
gelijke overeenkomst sluiten, die inhoudt dat het bewijs van de contracts-
bepalingen louter wordt bewezen door de taalkundige betekenis van de 
tekst daarvan, waarbij tegenbewijs wordt uitgesloten. Dit laat weliswaar 
geen ruimte meer voor een subjectieve uitleg van de contractsbepalingen 
naderhand, doch om zekerheid te hebben over de uitleg van een contract 
kan een dergelijke bewijsovereenkomst uitkomst bieden.

13 Aanbeveling voor de processuele fase

Voor reeds bestaande contracten waarin een dergelijke bewijsovereenkomst 
niet is opgenomen of contracten die niet met een dergelijke bewijsovereen-
komst zijn aangevuld, geldt eens temeer dat de partij die een subjectieve – 
althans objectieve, maar niet zuiver taalkundige – uitleg van een contracts-
bepaling voorstaat, voldoende dient te stellen om die uitleg te bewijzen. Dit 
geldt ook indien dit niet de partij is die zich als eerste ter onderbouwing van 
haar standpunten op de uit te leggen bepaling heeft beroepen. Kort gezegd: 
ook de gedaagde dient zijn uitleg voldoende te onderbouwen en te kunnen 
bewijzen. In het geval onvoldoende wordt gesteld, loopt die partij het risico 
niet te worden toegelaten tot bewijs. Vanzelfsprekend dient voor die stellin-
gen ook een voldoende specifiek bewijsaanbod te worden gedaan.
Een en ander geldt ook voor het geval een partij uiteindelijk wordt belast met 
het tegenbewijs tegen de taalkundige uitleg. De partij die te weinig heeft 
gesteld in het kader van haar verweer hoeft door de rechter niet te worden 
toegelaten tot tegenbewijs. De rechter is voorts niet verplicht ambtshalve 
tegenbewijs toe te laten, zodat ook moet worden gedacht aan het doen van 
een aanbod tot tegenbewijs.44 Aan dit aanbod mag overigens niet de eis wor-
den gesteld dat het voldoende gespecificeerd is.45

Het is geen nieuwe aanbeveling voor de processuele fase om voldoende te 
stellen. In elke procedure is het uiteraard voor beide partijen raadzaam, zo 
niet noodzakelijk, voldoende te stellen. Voor de hier besproken gevallen 
geldt echter dat partijen thans rekening moeten houden met een voors-
hands tekstuele uitleg, terwijl zij eerder wellicht uitgingen van een ruimere 
uitlegbenadering en (echte) Haviltextoepassing.

43 Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het geval dat een beroep op het bewijsbeding 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

44 Zie HR 19 december 1949, NJ 1950, 51.
45 Zie Pitlo/Hidma & Rutgers, Bewijs, Kluwer 2003, nr. 33 en W.D.H. Asser, Bewijslastverde-

ling, p. 112 en de verwijzingen naar jurisprudentie aldaar. 
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Juist de procespartij die slechts mogelijk het standpunt van een subjectieve 
of niet louter taalkundige uitleg van een contractsbepaling moet gaan 
 innemen, dient hierop bedacht te zijn. Zoals de Haviltexnorm thans kan 
worden toegepast, zal zij die uitleg immers naar alle waarschijnlijkheid 
moeten bewijzen, al dan niet in de vorm van tegenbewijs.
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