
  

 

 

Tilburg University

Vuistregels voor een redelijke opzegtermijn

de Hoon, M.W.

Published in:
Nederlands Juristenblad

Publication date:
2010

Document Version
Peer reviewed version

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
de Hoon, M. W. (2010). Vuistregels voor een redelijke opzegtermijn. Nederlands Juristenblad, 85(21), 1338-
1345.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/19b2d54f-eeef-4d0d-8c46-a7daccc638d3


1 
 

Vuistregels voor een redelijke opzegtermijn  

M.W. de Hoon 
 

1. Inleiding 
 

“De schaduw van het recht  is effectiever wanneer recht en rechtspraak meer voorspelbaar zijn.” Aan het 
woord  is onze  (demissionaire) Minister van Justitie, die op 24 februari  jl. twee rapporten over geschillen 
van  burgers  en  het Midden  en  Klein  bedrijf  aanbood  aan  de  Tweede  Kamer.1  Concreet  betekent  de 
uitspraak van de Minister dat onderhandelende partijen sneller samen tot een oplossing kunnen komen als 
ze een goed beeld hebben van de  factoren die bij een beslissing een  rol  spelen en de wijze waarop de 
factoren  gewogen  moeten  worden.  Een  terrein  waar  op  dit  punt  nog  verbetering  mogelijk  is,  is  de 
opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.2 Een samenwerking die voor onbepaalde duur is 
aangegaan, kan eenzijdig worden opgezegd, mits een redelijke termijn in acht wordt genomen. Dit is waar 
het  leerstuk  ‘opzegging  van  duurovereenkomsten’  in  een  notendop  op  neerkomt.  Toch  is  het  in  een 
concrete situatie van opzegging vaak moeilijk in te schatten wat nu precies de rechtsgevolgen zijn. Is deze 
opzegging wel rechtsgeldig? Is de termijn die in acht genomen is wel redelijk? Onduidelijkheid is er vooral 
als partijen zelf geen afspraken hebben gemaakt over de eenzijdige beëindiging van de samenwerking.3  
  In de literatuur is vooral aandacht besteed aan de vraag of een overeenkomst ook zonder een goede 
reden opzegbaar is.4 De aandacht lijkt te worden gevoed door de vrees dat partijen tot in lengte van jaren 
aan elkaar vast zitten. Deze vrees is begrijpelijk, maar, zo zal ik betogen, niet terecht.5 Kort en bondig komt 
het er op neer dat een goede compensatie (een compensatie die naar objectieve maatstaven als redelijk 
gezien kan worden) in de praktijk veel belangrijker is dan de grond voor opzegging.6 Een groter probleem is 
in mijn ogen dan ook dat we nog maar weinig zicht hebben op de vraag wanneer een compensatie naar 
objectieve maatstaven gezien kan worden als redelijk.  

Eerder  is  er  in  de  literatuur  een  globale  indicatie  gegeven  voor  de  opzegging  van 
distributieovereenkomsten, gebaseerd op de duur van de overeenkomst.7 Wat nog ontbreekt is inzicht in 
de achterliggende argumenten aan de hand waarvan een verdere nuancering aangebracht kan worden. 
Deze nuancering  is zinvol omdat een berekening op basis van de duur van de overeenkomst nogal eens 
een te grofmazige uitkomst geeft. De hierna volgende, uit rechtspraak en  literatuur afgeleide, vuistregels 
voorzien in die lacune. Ze gelden in bijzonder voor onbenoemde zakelijke overeenkomsten afgesloten voor 

                                                                 
 Mw. Mr. Dr. M.W.  de Hoon  is  universitair  hoofddocent  privaatrecht  aan  de Universiteit  van  Tilburg  en  rechter‐
plaatsvervanger bij Rechtbank ‘s‐Hertogenbosch. Met dank aan Prof. T.F.E. Tjong Tjin Tai, Mr. Dr. R.M. Wibier en Prof. 
J.M. Barendrecht voor waardevolle opmerkingen bij een eerdere versie. 
1 Zie de brief van 24 februari 2010. De rapporten zijn afkomstig van het WODC. De eerste betreft een vervolg op het in 
2003  verschenen  ‘Geschilbeslechtingsdelta: Geschilbeslechtingsdelta  2009, Over  verloop  en  afloop  van  (potentieel) 
juridische  problemen  van  burgers,  B.C.J.  van  Velthoven  &  C.M.  Klein  Haarhuis.  Het  tweede  rapport  is: 
Geschilbeslechtingsdelta  midden‐  en  kleinbedrijf.  Over  het  optreden  en  afhandelen  van  (potentieel)  juridische 
problemen in het midden‐ en kleinbedrijf 2009, M.T. Croes & G.C. Maas. 
2 Zie voor de onzekerheid over de rechtspositie van de opgezegde distributeur T. de Mönnink, Een distributeur is in de 
regel beter af dan een handelsagent. Rechtsonzekerheid vs. een duidelijk wettelijk kader, NJB 2009, p. 1888‐1896.  
3 Maar ook als partijen wel afspraken hebben gemaakt, kan het  (bij hoge uitzondering) voorkomen dat bijvoorbeeld 
een afwijkende opzegtermijn in acht genomen moet worden omdat de overeengekomen termijn gegeven de concrete 
omstandigheden  tot  onaanvaardbare  resultaten  leidt,  zie  voor  een  voorbeeld  Hof  ’s‐Hertogenbosch,  9  september 
2008, NJF 2009/120 (Diesel Technic A.G/Diesel Technic Nederland B.V.).  
4 Zie hiervoor in het bijzonder G.J.P. de Vries, Opzegbaarheid van overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Kwestie van 
contractvrijheid, NJB 2007, p. 2356‐2362 en A.J. Verdaas, De opzegbaarheid van duurovereenkomsten: een pleidooi 
voor contractsvrijheid, WPNR 2002/6501, p. 599‐605 en WPNR 2002/6502, p. 626‐631.  
5  In vergelijkbare  zin onlangs  J.G.B. Pikkemaat, Latour/De Bruijn en de ontbinding van duurovereenkomsten, Trema 
2010, p. 37‐40.  
6 Tot eenzelfde conclusie komt Visscher, die een mooi totaaloverzicht geeft en een veel (lagere) rechtspraak verwerkt: 
M.H. Visscher, De opzegging van onbenoemde duurovereenkomsten: een korte beschouwing, V&O 2007, p. 110‐113 
7
 J.M. Barendrecht & G.R.B. van Peursem, Distributieovereenkomsten, 1997, p. 153‐157 en F.M. Smits, Opzegging van 
distributieovereenkomsten.  Tekortschietend  jurisprudentierecht, Adv.bl.  1993,  p.  371.  Zie  over  deze  richtlijnen  ook 
G.J.P. de Vries, Opzegtermijnen, BWJK 20 (2004), p. 87‐106.  
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een onbepaalde duur. Omdat de vraag wat een redelijke opzegtermijn is niet los gezien kan worden van de 
aard  en  de  aard  en  functie  van  opzegging,  volgt  eerst  een  korte  introductie  over  dit  onderwerp. Ook 
besteed ik kort aandacht aan de vrijheid van partijen om zelf afspraken over opzegging te maken.  
 

2. Opzegging als equivalent van nakoming 
 
De aard en  functie van opzegging  laat zich het beste omschrijven door opzegging af te zetten  tegen het 
andere  instrument om een overeenkomst eenzijdig  te beëindiging: ontbinding. De  toegevoegde waarde 
van  opzegging  naast  ontbinding  is  dat  opzegging  de mogelijkheid  biedt  om  duurovereenkomsten  voor 
onbepaalde tijd eenzijdig te beëindigen ook zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming 
(vgl.  artikel  6:265  BW)  of  een  onvoorziene  omstandigheid  (vgl.  artikel  6:258  BW).8 Opzegging  biedt  de 
mogelijkheid  duurovereenkomsten  niet  tot  in  het  oneindige  voort  te  laten  duren.  Typerend  voor 
duurovereenkomsten  voor  onbepaalde  tijd  is  immers  dat  zij  niet  kunnen  eindigen  door  nakoming.9 
Opzegging van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd is om die reden als het ware het equivalent voor 
nakoming van eenmalige transacties.10  

Soms  refereren wettelijke  (en  contractuele) bepalingen  aan  een opzegging om dringende  redenen, 
waarbij dringende redenen ofwel in de sfeer van een tekortkoming in de nakoming liggen, ofwel in de sfeer 
van  onvoorziene  omstandigheden.11  Deze  mogelijkheden  tot  opzegging  zijn  inwisselbaar  met  de 
mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 6:258 BW of artikel 6:265 BW. Dit is een 
atypische invulling van opzegging. De ‘normale’ opzegging heeft niets met dringende redenen van doen. 12 
Voor  de  normale  opzegging  zijn  de  redenen  om  op  te  zeggen  in  beginsel  niet  van  belang. Wel  dient 
rekening gehouden te worden met de belangen van de opgezegde partij om zich aan te passen aan de op 
handen  zijnde  veranderingen, wat  in  concrete  vaak betekent dat  er  een  redelijke  termijn  in  acht moet 
worden genomen. Toch heeft de vraag of voor opzegging van duurovereenkomsten een goede reden nodig 
is, veel aandacht gekregen in de literatuur.13  

Die aandacht is te verklaren door eerder gewezen rechtspraak van de Hoge Raad.14 Het begon in 1966, 
waar  aan  de  opzegging  van  een  gebruiksrecht  van  woonruimte,  vanwege  het  groot  gebrek  aan 
woongelegenheid en werkruimte, de eis werd gesteld dat zij slechts kon plaatsvinden als er  ‘stringente’ 
redenen  voor  waren.  In  1977  wees  de  Hoge  Raad  een  arrest  over  de  opzegging  van  een 
medewerkingsovereenkomst, die het  ziekenfonds op grond van de wet verplicht was aan  te gaan. Deze 
was opzegbaar bij, kortweg, dringende redenen. Daarna volgde  in chronologische volgorde de opzegging 
van  wederom  een  gebruiksrecht  van  woon‐  en  werkruimte,  een  noteringsovereenkomst  met  een 
beursgenoteerde  onderneming  en  een  distributieovereenkomst  met  een  wijnhandelaar.  Van  deze 
uitspraken  is alleen  in het  laatste geval  (de wijnhandelaar) sprake van een normale marktwerking.  In de 
andere  gevallen  bestond  er  een  wettelijke  (Ziekenfonds)  of  feitelijke  (VEH/CSM)  verplichting  een 
overeenkomst te sluiten of waren er woon en werkbelangen in het spel die vergelijkbaar zijn met die van 
huurders  en  werknemers,  die  al  sinds  jaar  en  dag  een  bijzondere  bescherming  genieten.  Dat  deze 
overeenkomsten  niet  op  te  zeggen  zijn  tenzij  sprake  is  van  een  tekortkoming  in  de  nakoming  of  een 

                                                                 
8  Aldus  ook  A.  Hammerstein  &  J.B.M.  Vranken,  Beëindigen  en  wijzigen  van  overeenkomsten.  Een  horizontale 
vergelijking, Monografieën Nieuw BW, Deventer: Kluwer 2003, nr. 14; Van der Putt‐Lauwers, Opzegging en annulering 
–  contracten  zijn  van  tijdelijke  makelij,  in:  Barendrecht,  Chao‐Duivis  en  Vermeulen  (red),  Beginselen  van 
contractenrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 113‐129.   
9  Dit  verklaart  ook  waarom  overeenkomsten  voor  bepaalde  tijd  in  beginsel  niet  opgezegd  kunnen  worden,  een 
uitgangspunt  dat  niet  alleen  in  Nederland,  maar  ook  in  de  ons  omringende  landen  algemeen  aanvaard  is.  Zie 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010, 6‐III (Algemeen overeenkomstenrecht), nr 408. 
10 Deze gedachte heb  ik verder uitgewerkt  in mijn proefschrift, zie M.W. de Hoon, Conflictbeheersing bij opzegging, 
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2005, p. 58 e.v. 
11 Zie voor een overzicht van wettelijke gronden De Hoon 2005, p. 18‐19. 
12 Vergelijk bijvoorbeeld het Duitse recht, waar men een systematisch onderscheid maakt tussen de gewone opzegging 
(ordentliche  Kündigung)  en  een  buitengewone  opzegging  (auβerordentliche  Kündigung).  De  auβerordentliche 
Kündigung komt geheel overeen met onze opzegging om dringende redenen.  
13 Zie voor een overzicht Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010, 6‐III (Algemeen overeenkomstenrecht), nr 408. 
14
 HR 15 april 1966, NJ 1966/302  (Sanders/Sanders); HR 16 december 1977, NJ 1978/156  (Ziekenfonds); HR 21 april 

1995, NJ 1995/437 (Kakkenberg/Kakkenberg); HR 25  juni 1999, NJ 1999/602 (VEH/CSM) en tenslotte HR 3 december 
1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn). 



3 
 

onvoorziene  omstandigheid,  is  heel  goed  verdedigbaar  zonder  dat  de  normale  aard  en  functie  van 
opzegging in het gedrang komt.15  

In het enige arrest waar van een normale marktwerking sprake was  (Latour/De Bruijn)  laat de Hoge 
Raad  de  vraag  of  voor  opzegging  dringende  redenen  nodig  zijn  in  het midden.  In  dit  arrest werd  een 
samenwerking  tussen  een wijnhandelaar  (Latour)  en  een distributeur  (De Bruijn) na  ruim honderd  jaar 
opgezegd, met  inachtneming van een  termijn van een  jaar.  In  tweede aanleg oordeelde het Hof dat de 
overeenkomst in beginsel opzegbaar was, maar dat alle omstandigheden een rol spelen. In dit geval achtte 
het Hof de overeenkomst niet opzegbaar, kort gezegd, omdat van een redelijke grond voor de opzegging 
niet gebleken was. Het hiertegen geformuleerde cassatiemiddel  is stevig geformuleerd; het zet  in op een 
absolute  opzegbaarheid  van  distributieovereenkomsten,  omdat  de  in  het  handelsverkeer  benodigde 
flexibiliteit dit vereist. De Hoge Raad gaat hier niet  in mee en overweegt dat bij het ontbreken van een 
wettelijke  of  contractuele  regeling  de  vraag  of  de  opzegging  in  een  concreet  geval  het  beoogde 
rechtsgevolg heeft gehad beantwoord moeten worden aan de hand van de  redelijkheid en billijkheid  in 
verband met de omstandigheden van het geval. Daarna vervolgt de Hoge Raad:  
 

‘Ook  indien  uit  de  aard  van  een  specifieke  distributie‐overeenkomst  zou  volgen  dat  zij  in  beginsel 
zonder meer opzegbaar is, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete 
omstandigheden  van  het  geval  meebrengen  dat  opzegging  slechts  tot  beëindiging  van  de 
overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat’.16 

 
Het  arrest  heeft  veel  stof  doen  opwaaien  over  een  principiële  opzegbaarheid  die  de  Hoge  Raad  ten 
onrechte zou hebben ontkend. De vrees  is dat partijen tot  in  lengte van  jaren aan elkaar vast zitten. De 
vrees is in mijn ogen niet terecht. Uit de lagere rechtspraak gewezen na Latour/De Bruijn blijkt dat het in 
acht nemen van een redelijke termijn voor opzegging normaal gesproken voldoende tegemoet komt aan 
de belangen van de opzegde partij.17 Uitzonderingen doen zich zelden voor. De uitzonderingssituaties die 
zich  voordoen  zijn  bovendien  goed  in  te  passen  in  het  rechtssysteem.  Alleen  als  er  geen  normale 
marktwerking  is  door  een  wettelijke  of  feitelijke  verplichting  om  te  contracteren,  als  er  bijzondere 
wettelijke regimes (denk aan huur en arbeid) gelden, of als er strijd is met mededingingsrechterlijke regels 
zijn de gronden voor opzegging van wezenlijk belang.18 Het leerstuk ‘misbruik van recht’ (artikel 3:13 BW) 
fungeert sluitpost om de laatste uitzonderingen te plaatsen.19  
 

3. Contractuele vrijheid 
 
Bij  de  toepassing  van  de  onderstaande  vuistregels  is  het  van  belang  in  het  oog  te  houden  dat  de 
contractuele vrijheid om  zelf afspraken  te maken over de opzegging van duurovereenkomsten over het 
geheel genomen groot is. Concreet betekent dit dat de vuistregels niet zonder meer van toepassing zijn als 
er een contractuele afspraak is gemaakt over de lengte van de in acht te nemen opzegtermijn. Dit is slechts 
anders als op grond van dwingendrechtelijke regels een andere termijn in acht genomen dient te worden, 
of  als  een  beroep  op  overeengekomen  termijn  naar  maatstaven  van  redelijkheid  en  billijkheid 
onaanvaardbaar is (artikel 6:248 lid 2).  
  Zo bevat de wet bijvoorbeeld dwingendrechtelijke bepalingen voor de agentuurovereenkomst  inzake 
de minimaal  in  acht  te  nemen  termijn. Hiervan mag  afgeweken worden, maar  niet  ten  nadele  van  de 
agent.  20 Wat betreft de beperkende werking van  redelijkheid en billijkheid geldt een  strenge maatstaf. 
Alleen als de termijn in de gegeven omstandigheden tot onaanvaardbare resultaten leidt, kan een rechter 

                                                                 
15 Zie ook De Vries 2004 en De Vries 2007. 
16 HR 3 december 1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn), r.o. 3.6. 
17 Zo ook M.H. Visscher 2007, p. 112.  
18 Voor een voorbeeld waarin een opzegging  in strijd met het mededingingsrecht werd geacht  is Rb. Leeuwarden 4 
oktober 2006,  LJN AY9814  (A Tweewielercentrum Blokker/Batavus).  In deze  zaak beëindigde Batavus de  langdurige 
distributieovereenkomst onder druk van een grote marktspeler  in de  fietsendetailhandel. Zie hiervoor  J.E. Brink‐van 
der  Meer  &  A.J.  van  der  Vegt,  Beëindigen  van  duurovereenkomsten.  Evaluatie  van  (recente)  jurisprudentie  en 
literatuur, Contracteren 2007, p. 96.  
19  Denk  aan  de  zeer  bijzondere  situatie waarin  opzegging  gebruikt wordt met  geen  ander  doel  dan  de  ander  te 
schaden, zie voor voorbeelden in deze lijn Visscher2007, p. 111, zie eveneens De Hoon 2005, p. 195‐196. 
20 Voor de huur van bedrijfsruimte  is artikel 7:293 BW van belang, voor de agentuurovereenkomst artikel 7:437 BW 
(waarbij het overigens niet uitmaakt of de agent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is).  
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een  langere dan wel een kortere termijn vaststellen.  21 Of er  in een concreet geval aanleiding  is om een 
andere  termijn  te  laten  gelden,  hangt  onder meer  af  van  de maatschappelijke  positie  en  onderlinge 
verhouding  van  partijen,  de  wijze  waarop  het  beding  tot  stand  is  gekomen  en  de  aard  van  de 
overeenkomst waarin het beding voorkomt.22  In het verlengde van de  rechtspraak over uitleg geldt dat 
extra terughoudendheid van de ‐ op zichzelf toch al strenge ‐ maatstaf op haar plaats  is als het gaat een 
beding wat is neergelegd in een overeenkomst tussen twee grote ondernemingen, die ‐daarbij bijgestaan 
door hun eigen juristen‐ langdurig hebben onderhandeld over de inhoud van het contract.23  

Hebben  partijen  geen  contractuele  afspraken  gemaakt  over  de  opzegtermijnen,  dan wordt  aan  de 
hand  van  redelijkheid  en  billijkheid  bepaald  welke  termijn  redelijk  is.  Het  spreekt  voor  zich  dat  de 
onderzekerheid over wat een redelijke termijn  is  in deze gevallen het grootst  is en dat de onderstaande 
vuistregels  met  name  voor  deze  situaties  relevant  zijn.  Daarnaast  bieden  ze  mogelijk  inspiratie  voor 
advocaten  en  contractspartijen  die  een  contract  opstellen met  daarin  opgenomen  een  beding  over  de 
lengte van de opzegtermijn.  
 

4. De vuistregels 
 
In deze paragraaf geef ik de vuistregels weer. Per vuistregel geef ik een nadere toelichting en bespreek ik 
de  inbedding  in  het  systeem.  Naast  de  relevante  rechtspraak  en  literatuur  verwijs  ik  hierbij  naar  de 
Principles of European Law, Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (hierna kortweg: de 
Principles).24 De Principles  zijn opgesteld door wetenschappers afkomstig van verschillende  lidstaten. Ze 
zijn  geen  geldend  recht.  Ik  betrek  ze  bij  de  bespreking  omdat  ze,  naast  rechtspraak  en  literatuur,  een 
indicatie geven voor hoe redelijkheid en billijkheid nadere invulling kunnen krijgen. 

Vuistregel 1: De lengte van de opzegtermijn is afhankelijk van de tijd die de opgezegde partij 
nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.  

A: De looptijd van het contract geeft een eerste indicatie voor de aanpassingsbehoefte, omdat 
de  aanpassingsbehoefte  over  het  algemeen  groter  zal  zijn  naarmate  de  looptijd  van  het 
contract langer is.  
 
Het uitgangspunt dat de lengte van de opzegtermijn afhankelijk is van de tijd die de opgezegde partij nodig 
heeft om zich aan te passen  is algemeen aanvaard. Hetzelfde geldt voor de gedachte dat de  looptijd van 
het contract een  indicatie geeft voor de aanpassingsbehoefte van de opgezegde partij. 25 Zo zijn er  in de 
wet  voor  sommige bijzondere overeenkomsten wettelijke minimumopzegtermijnen opgenomen die  zijn 
gebaseerd  op  de  looptijd  van  het  contract.  Voor  de  agentuurovereenkomst  geldt  bijvoorbeeld  dat  ten 
minste een termijn van vier maanden in acht genomen moet worden, met een verlenging van een maand 
na drie  jaren en een verlenging van twee maanden na zes  jaren. Voor de distributieovereenkomst geven 
Barendrecht en Van Peursem de volgende richtlijn: overeenkomsten tot twee  jaar worden opgezegd met 
inachtneming van een termijn van drie maanden. Voor overeenkomsten met een looptijd van twee tot tien 
jaren geldt een  termijn van 1,2 maand x de  looptijd van het contract en voor overeenkomsten met een 
looptijd  langer dan  tien  jaren een  termijn van 0,8 maand x de  looptijd van het  contract.26 De Principles 
hanteren  voor  de  agentuur‐,  distributie,‐  en  franchiseovereenkomst  een  andere  formule,  namelijk  een 

                                                                 
21  Zie  bijvoorbeeld  Hof  ’s‐Hertogenbosch,  9  september  2008,  NJF  2009/120  (Diesel  Technic  A.G/Diesel  Technic 
Nederland B.V.).  
22 Zie voor een goed en  recent overzicht van de werking van de beperkende werking van  redelijkheid en billijkheid 
Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010, 6‐III (Algemeen overeenkomstenrecht), nr 410 e.v.. 
23 Zie voor deze lijn in het leerstuk uitleg onder meer HR 19 januari 2007, NJ 2007, 575 (Meyer Europe/PontMeyer), HR 
29  juni  2007,  NJ  2007,  576  (Derksen/Homburg)  en  Asser/Hartkamp  &  Sieburgh  2010,  6‐III  (Algemeen 
overeenkomstenrecht), nr 373. 
24 M.W. Hesselink e.a.  (red.), Principles of European  Law. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts, 
Oxford: Oxford University Press 2006. 
25 Zie voor deze uitgangspunten onder meer  J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten, Deventer: Kluwer 
1985, p. 110 e.v.; G.J.P. de Vries, Opzegging van obligatoire overeenkomsten, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1990, p. 
337; Barendrecht & Van Peursem, p. 153 en C.A.M. van de Paverd, De opzegging van distributieovereenkomsten. Een 
onderzoek  naar  regels  betreffende  de  opzegging  van  distributieovereenkomsten,  in  het  bijzonder  de  grondslagen 
daarvan, Deventer: Kluwer 1999, p. 98.  
26 Barendrecht & Van Peursem 1997, p. 153‐157 en Smits 1993, p. 371.  
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maand voor de duur van 1 jaar, telkens met 1 maand verlengen, met minimum van zes maanden voor de 
duur van zes jaar of langer.27 

De  vuistregel  gebaseerd  op  de  looptijd  van  de  overeenkomst  geeft  een  eerste  indicatie  voor  een 
redelijke termijn. In veel gevallen is wel een nadere nuancering nodig. De duur van de samenwerking is een 
slechts een oppervlakkige indicator voor de aanpassingsbehoefte. Zo is het bijvoorbeeld goed voorstelbaar 
dat juist bij een kortdurend contract een langere termijn in acht genomen moet worden, omdat de initiële 
kosten nog niet  zijn  terugverdiend. Anderzijds  kan bij  een  langlopend  contract de  aanpassingsbehoefte 
relatief  klein  zijn,  omdat de omzet  van  die  specifieke  samenwerking  slechts  een  klein  gedeelte  van  de 
totale omzet beslaat.  

B: Een betere  indicatie voor de aanpassingsbehoefte geeft de mate waarin  investeringen zijn 
verricht met het oog op het voortduren van de overeenkomst. 
 
De mate waarin een opgezegde partij in het voortduren van de relatie heeft geïnvesteerd is essentieel voor 
de vraag of een opgezegde partij zich met veel of weinig moeite zal kunnen aanpassen. Is veel geïnvesteerd 
in het voortduren van de samenwerking, dan zal de aanpassing meer moeite kosten dan wanneer slechts 
weinig  geïnvesteerd  is.  Meer  nog  dan  de  looptijd  van  de  overeenkomst,  geeft  de  mate  waarin 
investeringen zijn verricht met het oog op voortduren van de samenwerking om die reden een  indicatie 
voor  wat  in  een  concreet  geval  een  redelijke  termijn  is.  Voor  de  gedachte  dat  de  lengte  van  de 
opzegtermijn bepaald wordt door de mate waarin geïnvesteerd is in het voortduren van de relatie, is veel 
steun  te vinden  in het  recht. Rechters die de  lengte van een bepaalde  termijn motiveren noemen vaak 
omstandigheden  die  verwant  zijn  aan de mate waarin  geïnvesteerd  is,  zoals  bijvoorbeeld  de mate  van 
afhankelijkheid, de  frequentie waarmee zaken werden gedaan en de  intensiteit van de samenwerking.28 
Ook de tijd die nodig is om de arbeidsovereenkomsten te beëindigingen is een omstandigheid die verwant 
is aan de mate waarin geïnvesteerd is.29    

Een praktische  invulling krijgt deze vuistregel door aan  te  sluiten bij het  relatieve omzetpercentage 
afgezet tegen de totale omzet. Over het algemeen zal dit percentage een goed beeld geven van de mate 
waarin  in de voortzettend van de  samenwerking  is geïnvesteerd. Het kan  zijn dat het omzetpercentage 
geen  goede  weerspiegeling  is  van  de  afhankelijkheid,  bijvoorbeeld  omdat  vlak  voor  de  opzegging 
omvangrijke  relatiespecifieke  investeringen  zijn  verricht  met  het  oog  op  het  voortduren  van  de 
samenwerking.  In  dat  geval  kan  aangesloten  worden  bij  de  tijd  die  concreet  gemoeid  is  met  het 
terugverdienen van die  investeringen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat  investeringen die volledig 
op  eigen  houtje  zijn  verricht,  niet  voor  vergoeding  in  aanmerking  te  komen.  Kernvraag  is  hier  of  de 
opgezegde partij mocht vertrouwen dat de investeringen terugverdiend zouden worden.  

Voor het ontstaan van het gerechtvaardigd vertrouwen  is het niet noodzakelijk dat de  investeringen 
op verzoek van de wederpartij zijn verricht. Ook als de investeringen zijn verricht met medeweten van de 
wederpartij  kan  het  vertrouwen  gewekt  zijn.  Het  stilzwijgen  van  de wederpartij wekt  in  dit  geval  het 
vertrouwen op.30 Van belang is ook of de investeringen binnen het normale investeringspatroon passen, of 
dat ze buitensporig groot zijn. In het laatste geval is expliciete toestemming van de wederpartij vereist. Tot 
slot  kan  het  vertrouwen  dat  de  investeringen  terugverdiend  zouden  worden  gebaseerd  zijn  op  een 
branchegebruik  volgens  welke  een  bepaalde  compensatie  wordt  toegekend  bij  de  opzegging  van  een 
contract.  Dit  laatste  wordt  ook  genoemd  in  de  toelichting  bij  article  1:302  (3)  van  de  Principles. 
Branchegebruiken,  bijvoorbeeld  neergelegd  in  gedragcodes,  kunnen  de  lengte  van  de  opzegtermijn 
bepalen,  aldus  de  toelichting.  Wel  moet  rekening  worden  gehouden  met  de  oorsprong  van  de 
gedragscode, waarbij bepalend is of de gedragscode eenzijdig is vastgesteld of niet.  
  De  nuancering  op  basis  van  het  gerechtvaardigd  vertrouwen  kent  een  stevige  verankering  in  het 
rechtssysteem. In de eerste plaats kan op dit punt een parallel getrokken worden met de precontractuele 
fase,  waar  het  gerechtvaardigd  vertrouwen  in  de  totstandkoming  van  de  overeenkomst  tot  een 
verplichting tot schadevergoeding kan  leiden. Verder  is de noot van Stein bij Mattel/Borka  in dit verband 

                                                                 
27 Article 1:302 (3) Principles (Hesselink e.a. 2006, p. 122). 
28 Een voorbeeld is Rb Utrecht, 28 april 2000, KG 2000/125 (B&G/De Merwede). Bij de vaststelling van de termijn werd 
rekening  gehouden met:  “de  duur  van  de  overeenkomst,  de  frequentie waarmee  bestellingen werden  gedaan,  de 
jaarlijkse  omzetten,  de  afhankelijkheid  van  B&G  van  De  Merwede  en  de  omstandigheid  dat  (…)  het  plotseling 
stopzetten van de leveringen het faillissement van B&G tot gevolg zal hebben”.  
29 Zie hiervoor bijvoorbeeld Hof ’s‐Hertogenbosch 25 april 2006, LJN: AX2470. 
30 Barendrecht & Van Peursem 1997, p. 161; Van de Paverd 1999, p. 124. 
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vermeldenswaardig.31 Hij pleit voor een stelsel waarbij een schadevergoedingsplicht slechts kan ontstaan 
als het gedrag van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld door de indruk te wekken dat de 
samenwerking  nog  zal  voortduren.  Illustratief  voor  de  toepassing  van  een  dergelijk  criterium  is  de 
rechtbank uitspraak Runderploeg/Dumeco. In deze zaak werd de opzeggende partij Dumeco op de vingers 
getikt  omdat  zij, met  het  oog  op  de  investeringen  die  Runderploeg  ging  verrichten,  Runderploeg  niet 
eerder op de hoogte gesteld had van de aankomende veranderingen.32 Tot slot spreken de Principles van 
reasonable  investments, waarmee  beoogd wordt  de  buitensporige  investeringen  voor  rekening  van  de 
opgezegde partij te laten. 

Dat een overeenkomst voor bepaalde tijd in beginsel tussentijds niet opzegbaar is en aan het eind van 
de  looptijd  zonder  gevolgen  eindigt,  ligt  in  lijn met  het  bovenstaande.33  Beide  contractspartijen weten 
immers op voorhand waar men aan toe is. Het investeringsbeleid kan daarop aangepast worden. Bij hoge 
uitzondering kan, op grond van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid, bij beëindiging na 
afloop van de termijn, een vorm van compensatie  in de rede  liggen. Bijvoorbeeld als een contractspartij 
gedurende de looptijd op aangeven van de wederpartij investeringen heeft verricht die redelijkerwijs niet 
meer binnen de  looptijd  van het  contract  zijn  terug  te  verdienen en/of de wederpartij het  vertrouwen 
heeft gewekt dat het contract verlengd zou worden.  
  
C: Zijn er voornamelijk  investeringen verricht die eenvoudig binnen een andere relatie kunnen worden 
terugverdiend, dan komt de termijn in beginsel overeen met de te verwachten tijd voor het vinden van 
een alternatief.  
 
De  laatste  nuancering  op  de  eerste  vuistregel  komt  voort  uit  de  gedachte  dat  alleen  relatiespecifieke 
investeringen  voor  compensatie  in  aanmerking  komen.  Investeringen  die  binnen  een  andere  relatie 
terugverdiend kunnen worden, zijn immers geen investeringen die met het oog op het voortduren van de 
specifieke samenwerking zijn verricht. Het zijn eerder investeringen die ten goede komen aan de algemene 
bedrijfsvoering. Ook hier geldt dat een hoge mate van afhankelijkheid uitgedrukt in een percentage van de 
omzet, over het algemeen wijst op een hoge mate  van  relatiespecifieke  investeringen. Williamson, een 
bekende rechtseconoom die veel heeft geschreven over relatiespecifieke investeringen, onderscheidt drie 
vormen:  1.  locatiegebonden  afhankelijk,  2.  afhankelijkheid  door  investeringen  in  goederen  (machines, 
softwaresystemen) en 3. afhankelijkheid door gespecialiseerde menselijke vaardigheden.34 Uit deze drie 
vormen  van  afhankelijkheid  kunnen  velerlei  voorbeelden  van  relatiespecifieke  investeringen  afgeleid 
worden. Het doorslaggevende criterium hier is dat ze op geen andere wijze dan door voortzetting van de 
samenwerking kunnen worden terugverdiend.  

Zijn er weinig tot geen relatiespecifieke investeringen verricht, dan komt een redelijke termijn overeen 
met de te verwachten tijd voor het vinden van een alternatief. Het is te verwachten dat het vinden van een 
alternatieve  contractspartner minder  problematisch  is  als  er weinig  relatiespecifieke  investeringen  zijn 
verricht. Een maximum termijn van drie tot zes maanden (afhankelijk van de looptijd van het contract, zie 
vuistregel 1A) zal in zo’n situatie om die reden vaak afdoende zijn. Deze korte termijn kan aangevuld met 
een goodwillvergoeding, als de wederpartij in de toekomst nog aanmerkelijk voordeel geniet van de door 
de  opgezegde  partij  opgebouwde  goodwill  (zie  vuistregel  3).  Slaagt  de  opgezegde  partij  er  niet  in  dat 
voordeel  aannemelijk  te maken,  dan  zal  de  korte  termijn  volstaan  in  situaties waarin weinig  tot  geen 
relatiespecifieke investeringen zijn verricht.  

In rechtspraak en literatuur wordt een enkele keer uitdrukkelijk melding gemaakt van de mate waarin 
de  investeringen  relatiespecifiek  zijn.  In  Dr.  Oetker/Expim  maakt  de  rechtbank  een  uitdrukkelijk 
onderscheid  tussen  specifieke  investeringen  voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  en  investeringen 
voor de algemene bedrijfsvoering.35 Barendrecht & Van Peursem noemen als voorbeeld van investeringen 
die nog wel terug te verdienen zijn de investeringen in onroerend goed, welke te gelde zijn te maken door 

                                                                 
31 HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka). 
32 Rb. ’s‐Hertogenbosch 3 december 2003, LJN: AO 1576 (Runderploeg ’s‐Hertogenbosch/Dumeco).  
33 Zie Asser/Hartkamp & Sieburgh 2010, 6‐III (Algemeen overeenkomstenrecht), nr 408. 
34  O.E. Williamson,  Credible  Commitments:  Using  Hostages  to  Support  Exchange,  American  Economic 
Review, 1983, p. 519‐538.  
35 Rb ‘s‐Hertogenbosch 30 december 1994, NJ Kort 1995, 11 (Dr. Oetker/Expim). 
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verhuur of verkoop aan derden.36 Ook de Principles maken melding van de noodzaak van specificity: alleen 
de investeringen die niet op andere wijze zijn terug te verdienen komen voor vergoeding in aanmerking.37  
 
Vuistregel 2: De in acht te nemen termijn kan (deels) afgekocht worden. Daarnaast kan een deel van de 
compensatie in natura verstrekt worden, bijvoorbeeld door voorraden over te nemen.  
 
De opzeggende partij kan er om diverse redenen belang bij hebben dat de opzegtermijn niet al te lang is. 
Aan dit belang kan tegemoet gekomen worden door de opzegtermijn deels af te kopen. Dit kan door de 
nettowinst  te  vergoeden  van  het  resterende  deel.38  Termijn  en  vergoeding  vormen  een  systeem  van 
communicerende  vaten.  Daarnaast  zijn  er  nog  andere  vormen  van  compensatie  denkbaar,  zoals  het 
overnemen van voorraden. Uiteraard  is het ook mogelijk afspraken  te maken over wie welke afnemers 
mee mag nemen, of een klantenvergoeding toe te kennen (zie hiervoor de volgende vuistregel).39  

Deze vuistregel is stevig ingebed in het rechtssysteem. Wel is de inachtneming van een termijn veruit 
de meest  toegekende vorm van compensatie. Het afkopen en de  toekenning van compensatie  in natura 
komt minder vaak voor, althans het wordt niet vaak  in verband gebracht met een vermindering van de 
opzegtermijn. Dat is jammer, want de verschillende vormen van compensatie bieden de mogelijkheid om 
in  concrete  gevallen  maatwerk  te  leveren,  d.w.z.  compensatie  aan  te  bieden  waarbij  enerzijds  de 
opgezegde partij recht wordt gedaan, maar anderzijds de opzeggende partij niet nodeloos lang belemmerd 
wordt. Moeilijk hierbij is dat partijen alleen in onderling overleg tot een creatieve manier van compensatie 
kunnen komen. Een lastige opgave als er conflicten zijn tussen partijen.  

In  ieder geval heeft de Hoge Raad  in Mattel/Borka aanvaard dat er geen sprake  is van een dubbele 
compensatie  als  naast  een  opzegtermijn  eveneens  een  vergoeding  wordt  toegekend  als  het  gaat  om 
investeringen welke niet  in de  termijn kunnen worden  terugverdiend.40 Deze uitspraak plaveide de weg 
voor  het  systeem  van  communicerende  vaten.  Ook  in  de  literatuur  wordt  melding  gemaakt  van  de 
mogelijkheid om de termijn deels af te kopen. Daar wordt bovendien uitdrukkelijk melding gemaakt van de 
onwenselijkheid  van  al  te  lange  termijnen.  Voor  de  opzegging  van  distributieovereenkomsten  wordt 
voorgesteld  een  maximum  te  hanteren  van  drie  jaar.41  Ook  de  Principles  maken  melding  van  het 
combineren van verschillende vormen van compensatie. Zo meldt de  toelichting bij article 1:302 dat de 
lengte  van  de  opzegtermijn mede  afhankelijk  is  van  postcontractuele  afspraken  die  een  belemmering 
vormen voor de opgezegde contractspartij om een alternatief te zoeken. In dat geval zou de opzegtermijn 
wat langer moeten zijn, aldus de toelichting. 

Het  verkorten  van opzegtermijnen door  toekenning  van een  vergoeding  in geld of  in natura  is niet 
gebruikelijk  bij  andere  type  overeenkomsten,  althans,  niet  zichtbaar.  Het  ligt  voor  de  hand  te 
veronderstellen  dat  partijen,  als  het  hen  lukt  om  tot  overeenstemming  te  komen,  in  een 
beëindigingovereenkomst wel  een  dergelijke  creatieve mix  toepassen.  Er  is  in  ieder  geval  geen  goede 
reden denkbaar waarom het ook niet bij andere overeenkomsten toegepast zou kunnen worden.  
  
Vuistregel 3: Verrijking van de wederpartij is geen voorwaarde voor vergoeding van tevergeefs verrichte 
investeringen. De tevergeefs verrichte investeringen kunnen echter voor een deel uitgekeerd worden in 
de  vorm  van  klanten‐  dan  wel  goodwill  vergoeding.  Voor  deze  vorm  van  compensatie  dient  het 
aannemelijk te zijn dat de wederpartij in de toekomst nog voordeel geniet van de door de wederpartij 
opgebouwde goodwill.  
 
De  compensatie  gebaseerd  op  tevergeefs  verrichte  investeringen  wordt  aan  de  opgezegde  partij 
toegekend, ongeacht of de opzeggende partij voordeel geniet van de  investeringen. Anders  is dit als de 
compensatie wordt  toegekend  in de vorm van een klanten‐ of goodwillvergoeding. Voor deze vorm van 
compensatie  is wel  vereist  dat  de  opzeggende  partij  normaliter  voordeel  zal  genieten  van  de  door  de 

                                                                 
36 Zie Barendrecht & Van Peursem 1997, p. 162. 
37 Article 1:302, comment F (b) Principles (Hesselink e.a. 2006, p. 126). 
38  Andere  vormen  van  vergoeding  zijn  ook mogelijk,  bijvoorbeeld  de  toekenning  van  commissie  over  orders  die 
gedurende de in acht te nemen opzegtermijn zijn binnen gehaald, zie hiervoor HR 6 februari 2009, LJN: BG6231.  
39 Zie voor de verplichting van de leverancier namen te noemen van haar toeleveranciers HR 29 mei 1998, NJ 1998/641 
(Elinga/British Wool).  
40 HR 21 juni 1991, NJ 1991, 742 (Mattel/Borka). 
41 Barendrecht & Van Peursem 1997, p. 156. 
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opzeggende  partij  opgebouwde  goodwill.42  Hiertoe  zal  de  opzeggende  partij  in  ieder  geval  moeten 
beschikken over informatie die betrekking heeft op de opgebouwde goodwill.  

Een volledige compensatie voor  investeringen (resulterend  in een  lange opzegtermijn) gecombineerd 
met een goodwillvergoeding zal leiden tot overcompensatie, omdat de goodwillvergoeding indirect is terug 
te  voeren op de  tevergeefs  verrichte  investeringen; de goodwillvergoeding  is  gericht op de misgelopen 
winst die zou zijn verkregen uit de relatiespecifieke investeringen, in plaats van de investeringen zelf. Dat is 
een  onwenselijke  dubbeltelling.  Een  kortere  termijn  (van  bijvoorbeeld  3  tot  zes  maanden)  kan  wel 
gecumuleerd worden met  een  goodwillvergoeding  zonder  dat  sprake  is  van  overcompensatie  (zie  ook 
vuistregel  !C). De  goodwillvergoeding  is  vooral  een  geschikte  vorm  van  compensatie  als  de  opgezegde 
partij  relatief weinig  in  concrete  kostenposten  uit  te  drukken  investeringen  heeft  verricht, maar  door 
investeringen van andere aard (relatiebeheer) wel een stevig klantenbestand heeft opgebouwd welke na 
opzegging ten deel zal vallen aan de opzeggende contractspartij. Dit  laatste kan bijvoorbeeld als er geen 
alternatief  product  voorhanden  is  omdat  het  een  sterk  merk  betreft  of  omdat  de  opgezegde 
contractspartij aan een postcontractueel non‐concurrentiebeding gebonden is. 

De toekenning van een goodwillvergoeding aan een opgezegde agent is op grond van de wet verplicht, 
maar  voor bijvoorbeeld een distributeur of een  franchisenemer  is dit  veel minder  gebruikelijk.43  In een 
internationale context komt de toekenning van een goodwillvergoeding voor een distributeur wel voor. De 
ICC model contracten bevatten bijvoorbeeld een optionele goodwillvergoeding, net als de Principles. Ook 
in België en Duitsland  is een goodwillvergoeding voor een distributeur /  franchisenemer meer aanvaard 
dan  in Nederland.  In Duitsland kent men  zelfs een  (overigens erg  ingewikkelde)  rekenmethode voor de 
correctie  die  toegepast moet worden  als  de  goodwillvergoeding  voor  de  agent  als  uitgangspunt wordt 
genomen.44  

 

5. Een formule voor opzegtermijnen?  
 
De vuistregels zijn een hulpmiddel voor onderhandelende partijen. Ze geven een indicatie voor wat in een 
concreet geval naar objectieve maatstaven gezien kan worden als een redelijke termijn. Daarnaast geven 
ze  de  argumenten  weer  die  door  partijen  aangevoerd  kunnen  worden  om  de  termijn  desgewenst  te 
verlengen of  te verkorten. Ze dragen bij aan beter voorspelbare  rechtspraak,  iets wat, als gezegd  in de 
inleiding,  volgens  onze  (demissionaire)  Minister  van  Justitie  ten  goede  komt  aan  een  effectieve 
schaduwwerking  van  het  recht.  Die  voorspelbaarheid  zou  nog  groter  zijn  als  er  een  formule  voor 
opzegtermijnen  zou  ontstaan  die,  vergelijkbaar  met  de  kantonrechtersformule  bij  de  ontbinding  van 
arbeidsovereenkomsten,  breed  zou worden  toegepast.  Een  combinatie  van  de  eerder  in  de  literatuur 
geformuleerde  richtlijn op basis  van de  looptijd  van de overeenkomst  en bovengenoemde nuances die 
daarop aangebracht moeten worden, zou leiden tot de volgende formule45:  
 
 
 
 
 
 
De  correctiefactor  op  basis  van  afhankelijkheid  zou  ingevuld  kunnen  worden  door  te  kijken  naar  het 
percentage van de omzet die voortvloeit uit de overeenkomst ten opzichte van de totale omzet (kortweg: 
omzetpercentage).  In  veel  gevallen  is  het  omzetpercentage  een  indicator  voor  de  mate  van 
afhankelijkheid. De correctiefactor  zou kleiner dan 1 moeten  zijn bij een  lage afhankelijkheidsgraad  (tot 
een minimum van bijvoorbeeld drie maanden) en groter dan 1 bij een hoge afhankelijkheidsgraad (tot een 

                                                                 
42 Er zijn verschillende manieren om de goodwillvergoeding vast  te stellen. Buiten de  in artikel 7:442 BW geregelde 
manier  (voor  de  agentuurovereenkomst)  kan  bijvoorbeeld  gedacht  worden  aan  de  toekenning  van  een  bepaald 
percentage van de bruto  jaaromzet van de nieuw aangebrachte of aanmerkelijk uitgebreide klanten, berekend over 
een gemiddelde van de  laatste vijf  jaren. Deze vorm  is gebaseerd op de goodwillvergoeding die  is opgenomen  in het 
ICC Model Distributorship Contract. 
43 Zie hiervoor onder meer C.J. de Kruijf, 'Beëindiging van een distributieovereenkomst', NbBW 1998, p. 133. 
44
 Zie hiervoor De Hoon 2005, p. 167‐173. 

45 Een weerbarstig  leerstuk als opzegging vertalen  in een simpel toepasbare formule heeft het onmiskenbare gevolg 
dat bepaalde nuances verloren gaan. Voor deze nuances verwijs ik terug naar de bovenstaande vuistregels. 

 
1 maand x aantal jaren x correctiefactor op basis van afhankelijkheid 
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maximum  van  bijvoorbeeld  drie  jaren).  Verder  kan  de  termijn  (deels)  afgekocht  worden  of  in  natura 
verstrekt  worden.  In  de  situatie  waarin  het  omzetpercentage  geen  goede  weerspiegeling  is  van  de 
afhankelijkheid omdat vlak voor de opzegging omvangrijke relatiespecifieke investeringen zijn verricht, kan 
(met  inachtneming  van  het  vertrouwenscriterium)  een  berekening  plaatsvinden  die  aansluit  bij  het 
concreet  terugverdienen  van die  investeringen, of  simpelweg  gekozen worden  voor een  correctiefactor 
groter dan 1. Een bijstelling naar beneden is, ten slotte, gerechtvaardigd in de bijzondere gevallen van een 
lange  looptijd  (25  jaar  of  langer),  een  hoog  omzetpercentage  (85 %  of  hoger)  en  het  ontbreken  van 
omvangrijke investeringen kort voor de datum van opzegging. In deze gevallen pakt de formule te hoog uit. 
Het omzetpercentage geeft een vertekend beeld, omdat de meeste investeringen door de bijzonder lange 
looptijd als afgeschreven mogen worden beschouwd. 
  Een  goodwillvergoeding,  ten  slotte,  ligt  in  de  rede  in  situaties waarin  de  opzeggende  partij  in  de 
toekomst  aanmerkelijk  voordeel  geniet  van  een door de  opgezegde partij  aangebracht of  aanmerkelijk 
uitgebreid klantenbestand. Deze vorm van vergoeding  is vooral aanbevelenswaardig als er relatief weinig 
relatiespecifieke  investeringen  zijn  verricht, maar  er wel  een  groot  klantenbestand  is  opgebouwd. Om 
overcompensatie  tegen  te  gaan  wordt  de  goodwillvergoeding  bij  voorkeur  gecombineerd  met  een 
korte(re) opzegtermijn.  

 
Een drietal rekenvoorbeelden ter illustratie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vuistregels en formules ten spijt: uiteindelijk hebben partijen zelf de belangrijkste sleutel in handen om de 
voorspelbaarheid  van wat  in  een  concrete  situatie  een  redelijke  termijn  is  te  vergroten,  namelijk  door 
vooraf  een  termijn  af  te  speken. De  toch  al  kleine  kans  dat  die  termijn  op  grond  van  de  beperkende 
werking van redelijkheid en billijkheid vervolgens buiten werking gesteld wordt, zal nog kleiner worden als 
zij  zich bij het opstellen  van het  contract  laten  inspireren door wat naar objectieve maatstaven  gezien 
wordt  als  een  redelijke  termijn. Ook  voor  contractsopstellers  kunnen de  vuistregels  en  formule om die 
reden toch van nut zijn. 
 

6. Slot 
 
Wetenschappers  kunnen  bijdragen  aan  een  betere  voorspelbaarheid  van  het  recht  door  vuistregels  te 
destilleren uit rechtspraak en die vervolgens tot het onderwerp van debat te maken.  In dat  licht hebben 
auteurs  als  Barendrecht,  Van  Peursem  en  Smit  het  debat  al  enige  tijd  geleden  geopend,  specifiek  ten 
aanzien van de distributieovereenkomst. De bovenstaande vuistregels en formule kunnen gezien worden 
als een voortzetting van dat debat. Ze gelden voor zakelijke overeenkomsten voor onbepaalde  tijd, met 
een  bijzondere  focus  op  distributie/franchise‐achtige  overeenkomsten.  Omdat  het  basisprincipe  van 

Looptijd overeenkomst: 3 jaar
Omzetpercentage: 20 % 
Investeringen kort voor datum opzegging: niet buiten normale patroon 
Opzegtermijn:  1  x  3  x  0,5  =  1,5  maand,  wordt  verhoogd  naar  het 
minimum van 3 maanden.  
 
Looptijd overeenkomst: 12 jaar 
Omzetpercentage: 30 % 
Omvangrijke  relatiespecifieke  investeringen  kort  voor  datum  van 
opzegging, met (stilzwijgende) goedkeuring wederpartij 
Opzegtermijn:  1  x  12  x  1,5  (bijstelling  naar  boven  door  omvangrijke 
investeringen)= 18 maanden  
 
Looptijd overeenkomst: 40 jaar 
Omzetpercentage: 85 % 
Investeringen kort voor datum opzegging: niet buiten normale patroon 
Opzegtermijn: 1 x 40 x 0,75 (bijstelling naar beneden door investeringen 
die  inmiddels  afgeschreven  zijn)  =  30  maanden  (eventueel  deels 
afgekocht dan wel toegekend in natura) 
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relatiespecifieke  investeringen  in  feite  voor  allerlei  soorten  langdurige  samenwerkingsvormen  voor 
onbepaalde tijd opgaat, is niet uitgesloten dat ze ook voor andere contractstypen kunnen gelden. Net als 
de vuistregels van mijn ‘voorgangers’, zijn ook deze op bepaalde punten mogelijk voor verbetering vatbaar. 
Wie vult aan en verbetert? 

Het  zou  de  schaduwwerking  van  het  recht  ten  goede  komen  als  rechters  in  de  toekomst  (nog) 
gerichter motiveren waarom een bepaalde termijn in een concreet geval redelijk is. Ik denk hierbij ook aan 
de effecten van het combineren van verschillende vormen van compensatie  (denk aan de cumulatie van 
een termijn en een goodwillvergoeding, een termijn en het overnemen van voorraden en een termijn en 
postcontractuele  afspraken  over  klantgegevens).  En,  toegegeven,  een  Hoge  Raad  uitspraak  met  de 
uitdrukkelijke boodschap dat opzegging van een overeenkomst voor onbepaalde duur in beginsel gewoon 
kan,  zou ook helpen om de aandacht bij onderhandelingen  te verleggen van principiële uitgangspunten 
naar een compensatie die naar objectieve maatstaven gezien kan worden als redelijk. Daar is iedereen bij 
gebaat,  óók  de  opzeggende  partij  die  haar  bedrijfsactiviteiten  zo  spoedig mogelijk wil  afbouwen  of  op 
andere wijze wil voortzetten. 

 
 
 


