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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1   Conflictbeheersing bij opzegging

Conflicten zijn over het algemeen niet leuk: ze kosten veel tijd, geld en energie
en leveren lang niet altijd wat op. Soms zijn conflicten nodig en zelfs nuttig,
maar de meesten zullen conflicten als vervelend ervaren, zeker als de conflicten
zich erg lang voortslepen. Met behulp van rechtsregels kunnen conflicten
worden voorkomen of opgelost. Regel X geeft aan wat wel en niet mag en met
behulp van regel Y kan regel X in rechte worden afgedwongen. De laatste tijd
wordt meer en meer gezocht naar andere Of aanvuUende mogelijkheden om
conflicten te voorkomen en op te lossen. Zo heeft de Minister van Justitie
onlangs een beleidsnota gepresenteerd waarin plannen zijn opgenomen die
moeten  leiden  tot  een  betere  conflictbeheersing. ' Het conflictoplossingsver-
mogen moet verbeterd worden, aldus de Minister. Dit betekent onder meer dat
conflicten (in of buiten rechte) in een eerdere fase opgelost moeten worden. Dit
onderzoek gaat ook over conflictbeheersing: het voorkomen dat een conflict
ontaardt in een langdurig en kostbaar slopend proces. Niet over
conflictbeheersing in het algemeen, maar in de specifieke situatie waarin een
langdurige samenwerking eenzijdig door een contractspartij wordt opgezegd.2

Een voorbeeld uit de rechtspraak is het arrest Latour/De Bruijn.' Na een
samenwerking van honderd jaren zegt wijnhuis Latour de distributie-
overeenkomst met De Bruijn op. Noch Latour noch De Bruijn heeft zich
schuldig gemaakt aan een ernstige tekortkoming bij de nakoming van haar
afspraken. Toch leidde de opzegging van Latour tot een conflict waarvoor
uiteindelijk zelfs de Hoge Raad werd ingeschakeld. Waarschijnlijk waren ze
allebei beter af geweest als ze uit elkaar waren gegaan zonder een jarenlang
slepend conflict. Hoe komt het dat het zo moeilijk is om eenzijdig te beeindigen
zonder conflicten, zelfs als 66n van de twee partijen niet overduidelijk
tekortgeschoten is?

Op zich is het niet zo vreemd dat een opzegging conflictopwekkend is.
In iedere eenzijdige uitoefening van een bevoegdheid schuilt immers een zekere

1 Zie de beleidsbrief van 19 april  2004 over Mediation  en het rechtsbestel (Kamerstukken
29528, nr. 1).

2            In literatuur is eerder onderzoek naar het instrument opzegging gedaan. In het bijzonder
kunnen hierbij de dissertaties van Strijbos, De Vries en Van de Paverd genoemd worden,
zie   Strijbos    1985, De Vries   1990   en   Van de Paverd   1999.   De twee eerstgenoemde
dissertaties hadden vooral als doel het algemene opzegrecht in ons rechtssysteem te
plaatsen crl nader in te vullen. De dissertatie van Van de Paverd ziet op de opzegging van
distributicovereenkomsten en heeft vooral als doet duidelijkheid te verschaffen over het
recht van opzegging in dat kader.

3                       HR 3  december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Brui/n).
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Hoofdstuk I

conflictgevoeligheid. Daar komt bij dat de beeindiging van een complexe
langdurige samenwerking voor beide partijen vaak een ingrijpende gebeurtenis
is. Naast de eventuele zorgen en onzekerheden voor de toekomst, is de
afwikkeling van een langdurige samenwerking vaak een complexe
aangelegenheid. Moeilijkheid hierbij is dat partijen voomamelijk tegenstrijdige
belangen lijken te hebben vanaf het moment dat ze uit elkaar gaan. Waar
gedurende de samenwerking de belangen nog voor een groot deel overeen
kwamen, zijn het vooral de tegenstrijdige belangen die op de voorgrond staan op
het moment dat 66n van de twee partijen aangeeft niet langer onder dezelfde
voorwaarden verder te willen contracteren: Conflicten horen in zekere zin bij
opzegging en zijn niet volledig te voorkomen. Problematisch wordt het pas als
partijen verzanden in een tijdrovende en kostbare strij d.5

Komt het vaak voor dat een opzegging ontaardt in een langdurig
conflict? Voor zover mij bekend zijn er geen empirische onderzoeken verricht
naar deze vraag. Dit onderzoek is dan ook gebaseerd op de aanname dat een
noemenswaardig aantal opzeggingen ontaardt in een dergelijk conflict.6 Harde

bewijzen hiervoor ontbreken, maar er zijn wel aanwijzingen dat de
veronderstelling juist is. Zo blijkt uit recent onderzoek naar het verloop en de
afl oop van juridische problemen van burgers dat arbeidsgerelateerde problemen
de meest voorkomende problemen zijn, na problemen rond de aanschaf van
producten en diensten. ' Uit het onderzoek blijkt niet hoeveel problemen
ontstonden na de eenzijdige beeindiging van de overeenkomsten, maar het ligt
voor de hand te veronderstellen dat een belangrijk deel van de problemen
verband houdt met de wens van 66n van de partijen om niet langer onder
dezelfde voorwaarden verder te contracteren.8

Een andere aanwijzing dat bovengenoemde veronderstelling juist is, is
het grote aantal (gepubliceerde) rechtszaken over de opzegging van, met name,

4    Vgl. hiervoor Campbell/Harris 1993. Volgens Campbell en Harris zijn pal'tijen
gedurende de samenwerking geneigd tot cooperatief gedrag omdat ze beiden zoveel
mogelijk sunk investments willen terug verdienen. Deze prikkel ontbreekt vanaf het
moment dat vast staat dat partijen de samenwerking niet meer voort zetten.

5        Zie Levine voor de verschillende soorten kosten die conflicten met zich brengen. Zo
noemt hij 1) directe kosten, bijvoorbeeld kosten voor advocaten en andere professionals,
2) productiekosten, verlies van tijd dat anders besteed had kunnen worden, 3)
continuneitskosten, verlies van vriendschappen en een bepaalde plaats in de
maatschappij, 4) emotionele kosten, de emotionele belasting van een voortslepend
conflict, zie Levine     1998,    p.     16.    Vgl.    ook het overzicht van Barendrecht/Van
Zeeland/Kamminga/Tzankova 2004, p. 13 - 14.

6           Vgl. Asser/Vranken 2005 (nr . 112), die (mede door het veelal ontbreken van empirische
gegevens) tot de conclusie komt, dat de reden waarom men tot een bepaaide
probleemstelling komt, ten dele berust op ingeving en toeval. Het is vaak geen eindpunt
van een logisch stappenplan.

7       Een vijfde plaats wordt ingenomen door problemen rond de huur van woonruimte;
11,9% van alle problemen waren huur gerelateerd en maar liefst 29,9% van alle
problemen waren arbeidsgerelateerd, zie Van Velthoven/Ter Voert 2003, tabel 3.1.

8       Vgl. de noodkreet van een rechtsbijstandsverzekeraar die constateert dat het aantal
arbeidszaken tussen 2001 en 2003 is verdubbeld. Veel arbeidszaken zijn ontslagzaken,
zie 'Werknemer vaker naar rechter om ontslag', in het Financieel Dagblad dd. 23 april
2004 (p. 3).

2



Inleiding

distributieovereenkomsten.' Harde cijfers ontbreken ook hier, maar veelzeggend
zijn de uitvoerige jurisprudentieregisters in de werken van Van de Paverd en
Barendrecht & Van Peursem.10 Zelfs als uit later onderzoek mocht blijken dat
een ernstig conflictueze opzegging bij uitzondering voorkomt, dan nog kan
onderzoek naar conflictbeheersing bij opzegging waardevol zijn. Het is in dat
geval goed voorstelbaar dat aUe conflictueze opzeggingen samen nog steeds een
noemenswaardige categorie van zaken Zijn waar rechters of andere objectieve
instanties zich jaarlijks over dienen te buigen."

Als we uitgaan van de veronderstelling dat opzegging tot veel
conflicten leidt, dan doemt de vraag op waardoor dit veroorzaakt wordt. Hoe
komt het dat partijen bij opzegging alsnog in een conflict verzanden nadat ze
jarenlang intensief hebben samengewerkt? En, nog belangrijker, wat is er nodig
om te voorkomen of in ieder geval de kans te verkleinen dat dit gebeurt? Dit
onderzoek gaat over de conflictbeheersing bij opzegging. Ik onderzoek de
mogelijkheden om de kans te verkleinen dat een opzegging ontaardt in een
langslepend conjlict.

2    Een model voor opzegging als wenselijk recht

Ik maak in dit onderzoek gebruik van een model voor opzegging. Het model
bevat de belangrijkste elementen die nodig zijn om de kans op langslepende
conflicten bij opzegging te verkleinen. Ik noem de elementen hier kort, later
volgt een nadere uitwerking.'2

In het huidige recht is vaak geen scherpe grens te trekken tussen een
opzegging wegens een tekortkoming in de nakoming en een opzegging om,
bijvoorbeeld, economische redenen. Dit heeft als gevolg dat partijen bij
opzegging in een discussie verzeild raken over wie welke afspraken niet
nagekomen is. Het lijkt erop dat deze discussie de kans aanzienlijk vergroot dat
partijen in een langslepend conflict verzeild raken. Van opzegging wordt wel
gezegd dat het contractspartijen de mogelijkheid biedt eenzijdig te be8indigen,
ook zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming of een
onvoorziene omstandigheid:, Het zou dus mogelijk moeten zijn op te zeggen

9           Over hoe binnen grote, middelgrote en kleine ondememingen met conflicten omgegaan
wordt, is in 2004 een rapport verschenen (ACBMediation 2004). Aan dit onderzoek
liggen 38 interviews met managers en bedrijfsjuristen ten grondslag. Edn van de
uitkomsten is dat bedrijven geen overzicht hebben van de tijd en kosten die gemoeid zijn
met geschillen. Ook hanteren ondernemingen veelal geen duidelijke richtlijnen hoe
omgegaan moet worden met geschillen. Opvallend is de uitkomst dat kleinere
ondernemingen op deze punten beter lijken te scoren dan de grote of middelgrote
ondernemingen, zie ACBMediation 2004.

10 Zie Barendrecht/Van Peursem 1997 (p. 199 - 204) en Van de Paverd 1999 (p. 347 - 353).
11 Een korte zoektocht met het woord 'opzegging' in de databank van

<http://www.rechtspraak.nl> leverde maar liefst 923 hits op.
12 Een nadere uitwerking (en onderbouwing) volgt in hoofdstuk 3.
13             Zie o.m. Vranken/Hammerstein 2003, nr. 14, Van der Putt-I.,auwers 2000, p. 118 en Van

Dunnd 1971, p. 40.
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Hoofdstuk 1

zonder uit te zoeken wie waarin tekortgeschoten is. Dit noem ik 'neutraal

opzeggen'. De waarborg van de neutraliteit van een opzegging is het eerste
element van het opzegmodel.

Het tweede element ziet op de voorwaarden voor opzegging: als deze
helder en evenwichtig zijn, zal de kans op een langslepend conflict kleiner zijn.
Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat een bepaalde termijn in acht genomen
moet worden, of dat partijen gehouden zijn eerst te onderhandelen over een
eventuele aanpassing van de overeenkomst. Evenwicht verwijst naar een zekere
weging tussen de belangen van de opzeggende en de opgezegde contractspartij.

Evenwichtige voorwaarden kunnen ervoor zorgen dat aan de belangen van beide

partijen op gelijke wijze recht wordt gedaan. Ze kunnen de kans op langslepende
conflicten verkleinen. Bij een heldere formulering weten beide partijen wat ze
(in grote lijnen) van de wederpartij kunnen verwachten. Ook dit zal de kans op
langslepende conflicten verkleinen.

Het derde (en laatste) element is de stimulans van communicatie tussen

partijen. Communicatie betekent dat informatie uitgewisseld wordt. De
uitwisseling van informatie kan de kans op langslepende conflicten verkleinen.
Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de afwikkeling van de
rechtsverhouding. De afwikkeling van een samenwerking van een lange duur is
vaak een complexe aangelegenheid; een bron van conflicten en kapitaalverlies.
Communicatie over de afwikkeling van de rechtsverhouding kan de kans op
conflicten waarschijnlijk verkleinen. Maar de meerwaarde van communicatie

beperkt zich niet alleen tot de afwikkeling. Meer in het algemeen geldt dat
contractspartijen beter in staat zijn rekening te houden met elkaars belangen als
ze informatie uitwisselen over elkaars belangen.

Waar komen deze elementen vandaan? Waar is de gedachte op
gebaseerd dat juist deze elementen de kans op een langslepend conflict
verkleinen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zou eerst een andere vraag
gesteld moeten worden. Want, waarom verzanden partijen vaak alsnog in een
conflict nadat ze jarenlang intensief hebben samengewerkt? Empirisch
onderzoek ontbreekt ook hier. De gedachte dat de genoemde elementen in een

belangrijke mate kunnen bijdragen aan de conflictbeheersing bij opzegging is
dan ook gebaseerd op een veronderstelling (een aanname). Ook voor deze
aanname zijn er (sterke) aanwijzingen dat zij houdbaar is. Deze aanwijzingen
ontleen ik aan wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar het ontstaan
en de escalatie van conflicten." De uitkomsten van deze onderzoeken geven een
indicatie van de factoren die de kans op langslepende conflicten bij opzegging
vergroten. De elementen van het opzegmodel zijn dan ook in belangrijke mate
gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek naar het ontstaan en escaleren
van conflicten.

De vervolgvragen zijn hoe de neutraliteit het beste gewaarborgd kan
worden, hoe die opzegvoorwaarden eruit zouden moeten zien en wat een
geschikte methode is om de communicatie te stimuleren. Deze vragen staan in

14 Zie hiervoor paragraaf 2, hoofdstuk 3.

4



Inleiding

de hoofdstukken 4 t/m 7 centraal. In deze hoofdstukken zoek ik naar
mogelijkheden om de elementen van het opzegmodel concreet vorm te geven.

Waarom een model? Een model geeft aan dat het om wenselijk recht
gaat." Het werken met een model maakt het mogelijk om dit onderzoek vanuit
verschillende invalshoeken te verrichten. Over die verschillende invalshoeken
volgt meer in de volgende paragraaf. Voor nu volstaat de constatering dat het
werken met een model het mogelijk maakt om dezelfde vragen vanuit
verschillende invalshoeken te beantwoorden. Het model is steeds het
referentiekader voor de invulling van het wenselijke recht. De elementen zijn
hierbij de concrete aanknopingspunten. Dit opzegmodel is weliswaar wenselijk
recht, maar nadrukkelijk geen ideaalmodel. Net als waarschijnlijk ieder model,
kent ook dit model haar beperkingen:6

3 Verschillende perspectieven voor de vormgeving van het opzegmodel

Bij de zoektocht naar mogelijkheden om de elementen van het model concreet
vorm te geven maak ik gebruik van verschillende perspectieven. Datwil zeggen
dat ik steeds vanuit een andere invalshoek (een rechtsgebied, een theorie of een
rechtsstelsel) onderzoek hoe de elementen concreet vorm kunnen krijgen."

Het eerste perspectief is het klassiek juridische perspectief. Dit omvat
het overeenkomstenrecht, het onrechtmatige daadsrecht en het verrijkingsrecht.
Deze rechtsgebieden zijn misschien weI de meest voor de hand liggende
rechtgebieden om de elementen van het opzegmodel in te vullen. Het leerstuk
'gerechtvaardigd vertrouwen' valt hier bijvoorbeeld onder. Dit leerstuk is al met
de opzegging van duurovereenkomsten in verband gebracht. Als iemand
investeringen heeft verricht met het oog op het voortduren van de overeenkomst,
kunnen er goede gronden zijn de investeringen te vergoeden.u

15             Vgl. De Geest 2004, p. 62; volgens De Geest is het niet goed aangeven wat geldend recht
en wat wenselijk recht is, 66n van de veelgemaakte methodologische 'fouten' van
rechtswetenschappers.

16 Vgl. paragraaf 7 van hoofdstuk 8;  in deze paragraaf geef ik suggesties voor nader
onderzoek.

17           Vgl. voor het (ontbreken van het) nut en de noodzaak van multidisciplinair onderzoek in
het bijzonder Asser/Vranken 2005 (nr. 118), met een sprekend voorbeeld over de rot van
de arts. Bij de bepaling van de rol van de arts volstaat de beperking tot het eigen
interpretatiekader niet meer. Tegenwoordig dient een arts niet alleen oog te hebben voor
de medische mogelijkheden om een ziekte te bestrijden of verwondingen te genezen,
maar ook voor de sociale en psychologische aspecten van het ziek of gewond zijn. Vgl.
voor de wenselijkheid van multidisciplinair onderzoek ook Barendrecht e.a., die onder
meer signaleren dat de kracht van de rechtswetenschap niet alleen ligt in kennis van
recht, maar ook in het kunnen combineren van inzichten, onder meer uit andere
wetenschappen. Dit 'combineren van inzichten' heeft onder meer als doel dat recht en de
werking van recht beoordeeld, gevormd en verbeterd kan worden, ook als het materiaal
nog incompleet is (zie Barendrecht e.a. 2004, p. 1427).

18         Zie HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka). De uitspraak is vooral in literatuur
rechtstreeks in verband gebracht met het leerstuk gerechtvaardigd vertrouwen, zie
bijvoorbeeld  Van de Paverd  1999, p.  78 e.v.
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Het tweede en derde perspectief zijn twee rechtstheorieen, afkomstig uit de
Anglo-Amerikaanse wetenschap. De eerste is Efficient Breach Theory. Deze
theorie houdt kort gezegd in dat een contractspartij geen nakoming kan vorderen
als de voortzetting  van de overeenkomst niet economisch efficient  is. " Een
contractspartij zal in dat geval genoegen moeten nemen met een
schadevergoeding. Deze theorie noem ik het rechtseconomische perspectief. De
tweede theorie is Relational Contract Theory. In deze theorie neemt de
bestudering van het gedrag van contractspartijen van een complexe
samenwerking een belangrijke plaats in.10 Een complexe samenwerking is een
samenwerking waarbij de interactie uit veel meer bestaat dan een simpele
uitwisseling van goederen. Dit 'meerdere' blijft voor een deel vaak
onbesproken. Het zijn de impliciete vewachtingen die partijen over en weer
hebben. Dit perspectiefnoem ik het sociologische perspectief.

Het vierde perspectief is het conflictbeslechtingsperspectief. In dit
perspectief concentreer ik me op een theorie waarbij het zelfoplossend
vermogen van contractspartijen centraal staat. Dit is de theorie van het
probleemoplossend onderhandelen." Kort gezegd worden partijen op grond van
deze theorie gestimuleerd gezamenlijk te zoeken naar een uitkomst die de
belangen van beide partijen het beste dient. Hierbij ligt de nadruk op de
belangrijkste zorgen en wensen voor nu en in de toekomst. Het vijfde en laatste
perspectief is het rechtsvergelijkende perspectief. Bij deze invalshoek onderzoek
ik of (delen van) het opzegmodel in andere rechtsstelsels herkenbaar zijn,  en als
dit zo is, of de elementen van het opzegmodel op een vergelijkbare wijze kunnen
worden ingevuld.22

Waarom verschillende perspectieven? Omdat uit een korte voorstudie
bleek dat geen enkel rechtsgebied, theorie of rechtsstelsel voldoende
aanknopingspunten bood om de drie elementen concreet vorm te geven. WeI
waren er een aantal rechtsgebieden, theorieen en rechtsstelsels die waardevolle
aanknopingspunten opleverden voor 66n element (soms twee). Het klassiek
juridische perspectief (het overeenkomstenrecht, het onrechtmatige daadsrecht
en het verrijkingsrecht) biedt bijvoorbeeld aanknopingspunten voor de invulling
van de voorwaarden voor opzegging, maar niet voor de stimulans van
communicatie. Het conflictbeslechtingsperspectief biedt juist het tegenover-
gestelde: wet aanknopingspunten voor de stimulans van communicatie, maar
niet voor de voorwaarden voor opzegging.

19        Zie voor deze theorie Posner 2003 en Cooler/Ulen 2004. Meer verwijzingen volgen in
paragraaf 2, hoofdstuk 5.

20            Zie voor deze theorie de werken van Macneil; paragraaf 3, hoofdstuk 5.
21       De probleemoplossende (of integratieve) onderhandelingsmethode wordt ook wei de

Harvard-onderhandelingsmethode genoemd. Hierbij wordt verwezen naar de drie van
Harvard University afkomstige belangrijke grondleggers van de theorie: Fisher, Ury en
Patton. Meer verwijzingen volgen in hoofdstuk 6.

22    Na een kort vooronderzoek blijken vooral het Duitse en het Belgische recht
aanknopingspunten te bieden voor de invulling van de elementen. Bij het vooronderzoek
heb ik het Franse, Belgische, Duitse en het Engelse rechtsstelsel betrokken, zie paragraaf
1, hoofdstuk 7 voor een verantwoording van deze keuze.
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Naast de genoemde perspectieven zijn er ongetwijfeld nog andere perspectieven
denkbaar die nuttige aanknopingspunten zouden kunnen opleveren voor de
concrete invulling van de elementen van het vernieuwde opzegmodel.2' Deze
zijn niet bij dit onderzoek betrokken omdat uit de korte voorstudie bleek dat
bovengenoemde perspectieven de meeste aanknopingspunten op zouden leveren.
Binnen elk perspectief zijn overigens ook weer een flink aantal keuzes
noodzakelijk, deze verantwoord ik steeds in de inleiding van het betreffende
hoofdstuk

Of de uitkomsten van elk perspectief inderdaad zo veelbelovend zijn,
zal moeten blijken, want elke theorie kent zo haar eigen beperkingen. 24 Heeft het
onderzoek waarde als de concrete resultaten van een bepaald perspectief
uiteindelijk teleurstellend blijken te zijn? Ik meen van wei, zij het in een
mindere mate. In ieder geval kan vastgesteld worden dat de oplossing voor het
specifieke probleem niet het resultaat is van een 'tunnelvisie-onderzoek'.2, Als
een oplossing vanuit verschillende interpretatiekaders niet voorhanden blijkt,
kan dit een duidelijke aanwijzing zijn dat het probleem in een (meta)juridisch
kader niet oplosbaar is. Ook deze uitkomst kan waardevol zijn. Concreet voor de
opzegging kan het bijvoorbeeld betekenen dat een contractspartij beter
geinformeerd kan worden over de gevolgen van de keuze voor het
opzeginstrument, waarna zij eventueel van die keuze af kan zien. 26

Waar dient dit perspectieven-onderzoek uiteindelijk toe te leiden? Naar
een concreet uitgewerkt opzegmodel waarin de kans op een langslepend conflict
verkleind is. Dit betekent dat de uitkomsten van het perspectieven-onderzoek
vergeleken, of op z'n minst naast elkaar gelegd, moeten worden. Welke
uitkomsten zijn vanuit een conflictbeheersend oogpunt de beste? Hoe kunnen de
elementen zo ingevuld worden dat de kans op een langslepend conflict bij
opzegging verkleind is? In het laatste hoofdstuk geef ik een uitwerking van het
opzegmodel, gericht op de beheersing van conflicten bij opzegging.

4    Voor wie is het opzegmodel bedoeld?

Tot wie richt het opzegmodel zich? Voor wie is het bedoeld? Primair voor
contractspartijen van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, die niet
langer onder dezelfde voorwaarden verder willen contracteren en zich bezinnen
op mogelijkheden om op neutrale wijze te beeindigen. Ik licht dit verderop in
deze paragraaf toe. Eerst een opmerking over de waarde van het opzegmodel

23        Bijvoorbeeld het perspectief van de arbeids- en organisatiepsychologie. Vanuit deze
hoek wordt al geruime tijd onderzoek verricht naar het zogenaamde psychologica/
contract: de niet uitgesproken verwachtingen van bijvoorbeeld een werkgever en een
werknemer die zich gedurende de loop der tijd ontwikketen, zie hiervoor onder meer
Makin/Cooper/Cox  1996. Zie hiervoor tevens paragraaf 3.1, hoofdstuk 5.

24           Zie ook paragraaf 5, hoofdstuk 3.
25       Deze term ontleen ik aan Vranken, die in zijn in 2005 uitgebrachte Algemeen Deel

spreekt van een tunnelvisie als steeds vanuit eenzelfde interpretatiekader naar een
bepaalde oplossing van een probleem gezocht wordL zie Asser/Vranken 2005, nr. 118.

26             In de volgende paragraaf bespreek ik de vraag voor wie het opzegmodel bedoeld is.
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voor andere rechtssubjecten dan contractspartijen in de eindfase van een
samenwerking. Heeft het opzegmodel waarde voor andere rechtssubjecten? Ik
meen van wet. Bijvoorbeeld voor de makers van contracten met een
opzegbepaling. Hoewel het opzegmodel niet primair bedoeld is voor de
contractspartijen in deze fase van de samenwerking, is het goed denkbaar dat zij
op basis van dit opzegmodel een contractuele regeling in hun contract kunnen
opnemen die voorziet in de behoefte om op een neutrale wijze eenzijdig te
beeindigen. Daarnaast kunnen delen van het opzegmodel mogelijk van nut zijn
voor rechters en andere neutrale derden die een geschil beslechten over de
eenzijdige beeindiging van een duurovereenkomst. Ook kan het model
waardevol zijn bij de (verdere) ontwikkeling van het huidige opzegrecht in
wetgeving en rechtspraak:7

Het model is, als gezegd, bedoeld voor contractspartijen van een
duurovereenkomst voor onbepaalde tijd, die niet langer onder dezelfde
voorwaarden verder willen contracteren en zich willen bezinnen op
mogelijkheden om op neutrale wijze te beeindigen. Duurovereenkomsten zijn er
in allerlei varianten; een arbeidsovereenkomst is een duurovereenkomst, maar
ook een licentieovereenkomst, een distributieovereenkomst en een samen-

werkingsovereenkomst die zich niet verder laat benoemen zijn duurovereen-
komsten.:s De belangen achter deze juridische samenwerkingsvormen zijn zeer
divers, net als de machtsverhoudingen en de wettelijke kaders. Om die reden

kies ik er voor me bij de uitwerking van het opzegmodel in het bijzonder te
richten tot dan type overeenkomst: de verticale marktgerichte overeenkomst
tussen twee ondernemingen waarvoor geen strakke wettelijke of contractuele
kaders bestaan. Voor deze uitwerking is de distributieovereenkomst gebruikt als
prototype.:'

De elementen van het vernieuwde model zijn echter algemeen van aard.
Dit betekent dat ze in grote lijnen evengoed voor de opzegging van andere
soorten overeenkomsten kunnen gelden. Dit geldt in de eerste plaats voor de

27 Zie hiervoor paragraaf 5, hoofdstuk 8.
28 Een strakke, eenduidige defintie van het begrip 'duurovereenkomst' is niet te geven. In

dit onderzoek sluit ik me aan bij het door Vranken en Hammerstein genoemde
belangrijkste kenmerk: gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd worden 66n of meer,
voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties verricht. Zie
Vranken/Hammerstein 2003, nr. 47.

29 Een distributieovereenkomst wordt wel omschreven als een duurovereenkomst waarbij
de ene partij, de leverancier, zich verplicht bepaalde producten (of diensten) te leveren
aan zijn wederpartij, de distributeur, voor rekening en risico van de distributeur en in
diens naam (zie Barendrecht/Van Peursem  1997, p. 3). In dit onderzoek sluit ik me aan
bij deze definitie.  De drie meest voorkomende vormen van distributie  zijn 1) exclusieve
distributie (waarbij de distributeur in een bepaalde regio het exclusieve recht heeft om
het product te verkopen), 2) exclusieve afnameovereenkomst (waarbij de distributeur
uitsluitend producten van de leverancier zal afnemen en 3) selectieve distributie (waarbij
de leverancier zijn producten alleen aan distributeurs verstrekt die aan bepaalde vereisten
voldoen, zie Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 3. Eenzelfde onderscheiding treft men
aan in Bogaert/Lohmann 2000, p. 32.
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nauw met de distributieovereenkomst verwante agentuur-1° en franchiseovereen-
komst", maar ook voor andere overeenkomsten, zoals de arbeidsovereenkomst,
de vennootschapsovereenkomst en zelfs (zij het beperkt) de huurovereenkomst.
Het model kan dus ook van waarde zijn voor contractspartijen van andere
contractstypen; alleen geldt voor sommige contractstypen dat (grondig) nader
onderzoek vereist is naar de implementatie van het model. Dit neemt niet weg
dat het opzegmodel tot doel heeft iedere contractspartij te helpen bij een neutrale
wijze van beeindigen met een verkleinde kans op langslepende conflicten. In het
laatste hoofdstuk kom ik hierop terug.12

Al met al richt het opzegmodel zich op een behoorlijk breed publiek.
Maar er is 66n contractspartij waarvoor het model uitdrukkelijk niet bedoeld is:
de contractspartij die opgezegd heeft of voornemens  is op te zeggen wegens een
(grove) tekortkoming in de nakoming door de wederpartij. In een langdurige
complexe samenwerking is het vrij normaal dat aan beide kanten bepaalde
afspraken niet volledig nagekomen worden zoals oorspronkelijk overeen
gekomen was. Dit leidt in de meeste gevallen niet tot grote problemen. Als bij
6dn van de twee partijen op een zeker moment de wens ontstaat om de
samenwerking eenzijdig te beeindigen, kunnen deze 'tekortkomingen' wel mede
van invloed zijn op die beslissing, maar vaak zal dit niet de belangrijkste reden
zijn. Aanmerkelijk anders is de situatie waarin sprake is van een evidente
tekortkoming in de nakoming, bijvoorbeeld als sprake is van fraude. In het
eerste geval ontstaat het echte conflict pas op het moment dat 6dn van de twee
partijen te kennen geeft dat zij niet langer onder dezelfde voorwaarden verder
wil contracteren, in het tweede geval is het conflict de directe aanleiding om te
beeindigen. In het eerste geval is het voorkomen van een conflict nog een
uitdaging, in het tweede niet meer. De evidente tekortkomingsgevallen vallen
dan ook buiten het bereik van dit onderzoek." Het opzegmodel is niet bedoeld

30 Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan
de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of
onbepaaide tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten
bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal
te sluiten, zonder aan deze ondergeschikt te zijn, aldus artikel 7:428 lid 1 BW.

31 Voor franchiseovereenkomsten zijn veel verschillende definities ontwikkeld, zie voor
een overzicht Van der Heiden 1999, p. 442 e.v. In dit onderzoek sluit ik me aan bij de
definitie gegeven door Grosheide. Volgens Grosheide is een franchiseovereenkomst "een
contractueel geregelde vorm van duurzame samenwerking tussen juridisch zelfstandige
maar economisch verbonden ondernemingen met betrekking tot de exploitatie van een
systeem  voor het leveren van goederen of diensten", zie Grosheide   1994,  p.   369.   De
meest voorkomende vorm van franchising is het zogenaamde total business system. In
deze vorm krijgt de franchisenemer van de franchisegever een tot in detail uitgewerkt
exploitatieconcept. Het concept is een totaalconcept; het bevat instructies voor alle
aspecten van de bedrijfsvoering. Franchisenemers zijn verplicht hun onderneming
volgens dit concept te exploiteren. Tenzij anders vermeld, verwijst de term 'franchising'
naar deze vorm van franchising.

32                   In paragraaf 4, hoofdstuk 8  geef ik weer op welke wijze de essentie  van het opzegmodel
ook voor andere contractstypen van waarde kan zijn.

33 Dit neemt niet weg dat het ook voor dit type gevallen zinvol kan zon te onderzoeken hoe
partijen op een rechtvaardige en snelle wijze uit elkaar kunnen gaan, zie hiervoor
Barendrecht/Van Beukering-Rosmuller 2000.
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voor contractspartijen die genoegdoening willen voor het op grove wijze
tekortschieten van de wederpartij.

5   De maatschappelijke context van het onderzoek

Dit onderzoek komt niet uit de lucht vallen en staat niet volledig op zichzelf. Er
is, met andere woorden, een maatschappelijke (en wetenschappelijke) context
voor dit onderzoek. Met 'context' bedoel ik in dit geval dat er ten minste drie
ontwikkelingen zijn, die rechtstreeks verband houden met het onderwerp van dit
onderzoek:'

De eerste is de ontwikkeling waarin partijen meer en meer
verantwoording af moeten leggen over de manier waarop ze contracteren.
Partijautonomie" heeft binnen het privaatrecht steeds meer aan betekenis in
moeten boeten: Dit is niet iets van de laatste jaren; het valt samen met een stuk
geschiedenis, met de Franse revolutie als een hoogtepunt van het
zelfbeschikkings- en ontplooiingsrecht. Het contractenrecht is in de loop van de
geschiedenis veranderd; de individualistische benadering van het contrac-
tenrecht is vervangen door een meer en meer cooperatieve." Het is begonnen
met het verbinden van consequenties aan het bestaan van grote ongelijkheden
tussen de verschillende rechtssubjecten; de beschermende maatregelen voor
werknemers zijn hiervan een goed voorbeeld. Inmiddels heeft het
contractenrecht zich zodanig ontwikkeld dat sommigen zelfs menen dat de kern
van het huidige contractenrecht de gehoudenheid is om rekening te houden met
de gerechtvaardigde belangen   van de wederpartij. 38 Concreet toegepast   op

34 Het hiernavolgende is niet bedoeld als een volledige opsomming. Er zijn nog meer
ontwikkelingen te noemen die verband houden met het onderwerp van dit onderzoek,
bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van het echtscheidingsrecht zie hiervoor
paragraaf 3.3.1 van hoofdstuk 5.

35 Partijautonomie (zelfontplooing) wordt van oudsher gezien als een belangrijk fundament
van het privaatrecht. Hedentendage lijkt de vraag welke betekenis aan partijautonomie
toegekend kan worden in het privaatrecht nog steeds actueel, zie bijvoorbeeld
Hesselink/Du Perron/Salomons 2003, Schoordijk 2003, p. 28, Vranken 2000, p. 147,
Nieskens-Isphording 1991, p. 16 - 17 en Zweigert/KOtz 1998 p. 325. Meer hierover volgt
in paragraaf 2.2, hoofdstuk 4.

36                   Zie o.m. Vranken 2000, Asser/Vranken    1999,    p.    79   -    81 en Hesselink/Du    Per-
ron/Salomons 2003. In de laatstgenoemde bundel zijn verschillende bijdragen
opgenomen waarin de spanning tussen autonomie en solidariteit centraal staat. In de
inleiding verwoorden de redacteuren de ontwikkeling als volgt: "In de loop van de
vorige eeuw is (..) de partijautonomie op alle gebieden van het privaatrecht door
wetgeving en rechtspraak beperkt. Zozeer zel fs dat sommigen het niet langer juist achten
het autonomiebeginsel als het onderliggende beginsel van ons privaatrecht te
beschouwen. Zij zeggen dat het realistischer (en ook politiek juister) is zowel autonomie
als solidariteit als de grondslagen van ons privaatrecht te beschouwen". Anderen menen
dat autonomie niet zozeer aan betekenis heeft ingeboet, maar vooral een andere
betekenis heeft gekregen. Zie Nieskens-Isphording  1991,  p.  16  e.v. en Schoordijk  2003,
p.  28. Meer hierover volgt in paragraaf 2.2, hoofdstuk 4.

37 Zie Schoordijk 2003 voor een boeiende beschrijving van deze ontwikkeling. Zie ook
Hartlief 2004a.

38 Zie bijvoorbeeld Vranken 2000, p. 153.
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geschillen over complexe commerciele duurovereenkomsten betekent dit onder
meer dat de oorspronkelijke wil van partijen (als die Oberhaupt nog vast te
stellen  is)  meer  en  meer  naar de achtergrond schuift." Daartegenover staan
'open normen', waarbij de hoedanigheid van contractspartijen en de aard van de
overeenkomst twee veelgebruikte factoren zijn om de open normen nadere
invulling te geven. 40  De open normen waarin inhoudelijk verantwoording
afgelegd moet worden, varieren van 'zich jegens elkaar gedragen conform
normen van redelijkheid en billijkheid' tot de verplichting geschillen door
middel van overleg en onderhandeling  op te lossen. 41 De aanpassings-,
onderhandelings- en hardshipclausules, die vaak deel uitmaken van
internationale commerciele duurcontracten, passen geheel in deze lijn.42

De tweede ontwikkeling ziet op de beoogde herziening van het
procesrecht en recent onderzoek naar de mogelijkheden om de toegang van het
recht te verbeteren. Van het huidige procesrecht wordt wei gezegd dat de
procedures  te lang duren  en te weinig klantgericht  zijn. " In  een  in  2003
verschenen rapport over herziening van het burgerlijk procesrecht raden experts
onder meer aan regels te ontwikkelen waarbij de verantwoordelijkheid voor een
oplossing van het geschil bij de partijen en de rechter gezamenlijk dient te
liggen." Dit zou onder meer betekenen dat partijen verplicht zijn kostenbewust
gebruik te maken van het door de overheid gefinancierde systeem van
conflicthantering.45 Een onderzoek naar het verkleinen van de kans op conflicten
bij opzegging sluit aan bij dit streven naar een kostenbewuster gebruik van
overheidsrechtspraak. In een onlangs uitgebracht advies van de Raad voor
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) is bovendien onderzocht op welke wijze
de toegang tot het recht vergroot kan worden. Onderzocht is wat burgers nodig
hebben om voor hun belangen op te kunnen komen in de huidige maatschappij

39          In 1987 concludeerde Nicklisch al dat de juridische rechtstheorie met haar traditioneel
individualistische benadering van het contractenrecht achterliep op de realiteit; veel
complexe contracten lieten zich niet of nauwelijks herkennen in het traditioneel
individualistische contractenrecht (Nicklisch 1987, p. 23). Hier lijkt sinds de publicatie
van Nicklisch langzaam maar zeker weI verandering in te komen, zie hiervoor het
onderzoek van Nassar (Nassar 1995).

40 Vgl hiervoor Tjittes 1994.
41 Vgl. artikel 2.4 lid 2 van de Europese Erecode inzake Franchising: "Partijen moeten

klachten, grieven en geschillen oplossen te goeder trouw en met bereidwilligheid door
middel van oprechte en redelijke, rechtstreekse communicatie en onderhandeling."

42 Zie hiervoor Grosheide 1996, Nassar 1995, Horn 1981, p. 261 - 265, Van Rossum 1997,
Tjittes 1995 en Van Dunnt 1985. Vgl tevens Peletier 1999, p. 137 e.v.

43 Vgl. Giesen 2005 en Barendrecht/Kamminga 2004. Vgl. tevens de cijfers in het rapport
European Judicial Systems 2002, Facts and jigures on the basis ofa survey conducted in
40 Council OfEurope Member States, CEPEJ, Council of Europe Publishing, april 2005.

44      Zie het Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht
('Een nieuwe balans'), uitgegeven in 2003 door Asser, Groen, Vranken en met
medewerking van Tzankova (Asser/Groen/Vranken 2003). Inmiddels is het rapport
veelvuldig kritisch en lovend becommentariseerd, zie Giesen 2005 voor een overzicht
van reacties. De aanbevelingen van het rapport zijn inmiddels aan buitenlandse experts
voorgelegd; zie voor een verslag van de expertmeeting Van Willigenburg/Tzankova
2005.

45 Zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 77 e.v.
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waar steeds meer onderling geregeld moet worden.46 De RMO pleit onder meer
voor het versterken van het probleemoplossend vermogen van de samenleving,
onder meer door laagdrempelige geschillencommissies en het vergroten van
kennis over conflictbemiddeling.47 Een opzegmodel gericht op rechtvaardigde en
snelle oplossing kan een kleine schakel in dit geheel vormen.

De derde ontwikkeling ligt op het terrein van de alternatieve
geschilbeslechting en is nauwelijks meer van de tweede ontwikkeling te
onderscheiden. De onderzoeken naar herziening van het burgerlijk procesrecht
en de mogelijkheden om de kennis over en toepassing van alternatieve wijzen
van geschilbeslechting uit te breiden gaan tegenwoordig hand in hand. Op grote
schaal wordt at gebruik gemaakt van alternatieve vormen van geschilbeslechting
naast overheidsrechtspraak:s Als 66n van de voordelen wordt wel genoemd dat
via deze weg een conflict opgelost wordt, terwijl overheidsrechtspraak gericht is
op de beslechting van het geschil. Dit laatste levert soms, maar lang niet altijd
een daadwerkelijke oplossing van het probleem op. Zo heeft een alternatieve
vorm van geschilbeslechting het voordeel dat beter gewerkt kan worden aan het
herstel   van een goede verstandhouding   in een duurzame relatie. 49 Daarnaast
wordt wel beweerd dat toepassing van een alternatieve vorm van
geschilbeslechting kostenbesparend is.s° Het is dan ook niet vreemd dat Minister
Donner mediation (een vorm van alternatieve geschilbeslechting) een meer vaste
plaats   in het rechtsbestel wil toekennen."  Om het gebruik van mediation   te
stimuleren kent hij zelfs een financiele tegemoetkoming toe aan diegene die hun
toevlucht zoeken bij een mediator in plaats van een rechter. Ook
brancheverenigingen bieden speciale voorzieningen op het terrein van de
alternatieve geschilbeslechting. Zo heeft bijvoorbeeld de ICC (International
Chamber of Commerce) eigen regels voor alternatieve geschilbeslechting
(waaronder mediation en arbitrage) ontwikkeld en biedt de NFV (Nederlandse
Franchise Vereniging) voor haar leden geschilbeslechtingsvoorzieningen.

Drie ontwikkelingen, die gemeen hebben dat de verantwoording van
een oplossing van een geschil meer en meer bij partijen zelf komt te liggen. Een

46     'Toegang tot recht', Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag 2004
<http:#www.adviesorgaan-rmo.nt>. Vgl. tevens Janssens an  der Heem 2005.

47 Zie Toegang tot recht 2004, p. 34 e.v. In dezelfde lijn ligt de aanbeveling in het
Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands procesrecht om buiten-
processuele conflicthanteringsmethoden zoals gedragscodes en pre-action protocols uit
te breiden, zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 263 - 264.

48     Zie het Groenboek ADR 2002 uitgebracht door de commissie van de Europese
Gemeenschappen, p. 14-26, alwaar een overzicht wordt gegeven van de situatie op
lidstaten- en gemeenschapsniveau. Hieruit blijkt dat ADR methoden veelvuldig en in
veel diverse vormen toegepast wordt, zie (<http://europa.eu.int/eurlex/nl/com/gpr/2002/c
om2002_0196n101.pdf>). Ook uit onderzoek verricht door UNIDROIT naar de
verschillende wijze van conflictsbeslechting bij internationale franchisecontracten blijkt
dat steeds meer gebruik gemaakt wordt van alternatieve wijze van geschilbeslechting, zie
de Unidroit Franchising Guide, p. 201.

49 Zie Brenninkmeijer 2003, p. 250.
50 Zie bijvoorbeeld Grapperhaus 2005. Zie ook Van der Werf/Venhuizen 2002, p. 80.

Anders (althans niet bevestigend): Asser/Groen/Vranken 2003, p. 53 - 54.
51           Zie de notitie Mediation en het rechtsbestel (19 april 2004), Kamerstukken 29528. nr. 1.
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Inleiding

opzegmodel dat partijen de mogelijkheid biedt om op rechtvaardige maar snelle
wijze uit elkaar te gaan ligt in deze lijn. Gezien de bovenstaande drie
ontwikkelingen meen ik dat er voldoende draagvlak is voor een verdergaand
onderzoek op dit terrein.

6    Wat volgt...

In het hoofdstuk 2 volgt een analyse van het huidige opzegrecht. De elementen
van het opzegmodel  geef  ik  weer in hoofdstuk  3.   In de hoofdstukken  4  t/m  7
onderzoek ik vanuit verschillende perspectieven hoe de elementen van het
opzesmodel ingevuld kunnen worden: in het vierde hoofdstuk vanuit een
p'    „,ek juridisch perspectief, het vijfde hoofdstuk vanuit een rechtseconomisch
en sociologisch perspectief, het zesde hoofdstuk vanuit een geschilbeslechtings-
perspectief en het zevende hoofdstuk vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.
In het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8) volgt een uitwerking van het opzegmodel.
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HOOFDSTUK 2

Opzegging naar geldend recht

1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een analyse van het huidige opzegrecht. Het hoofdstuk
begint met een analyse van de in de wet benoemde overeenkomsten. De
belangrijkste wettelijke bepalingen over opzegging geef ik op schematische
wijze weer. De daarop volgende paragraaf geeft een analyse van het huidige
opzegrecht van de onbenoemde overeenkomsten, de overeenkomsten waarvoor
geen wettelijke opzegbepalingen gelden.

2 Opzegging benoemde overeenkomsten

2.1    Mogelijkheid tot opzegging

Een algemene wettelijke opzegbepaling ontbreekt in het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek.' Wel bevat de wet veel wettelijke bepalingen waarin de opzegging van
een specifieke duurovereenkomst is geregeld: Contractspartijen bepalen zelf
vaak in hun contract of de overeenkomst opzegbaar is en welke eisen daarbij  in
acht moeten worden genomen. De wet stelt enerzijds paal en perk aan de
contractuele vrijheid, anderzijds biedt de wet vaak de mogelijkheid om op te
zeggen als partijen in hun contract daarover niets geregeld hebben. De boeken 7,
7A en 8 kennen tamelijk veel opzegbepalingen; in het hierna volgende schema
zijn de belangrijkste opgenomen.' Hierbij is tevens aangegeven of de bepalingen
dwingend recht zijn.

1                 De vraag of er behoefte bestaat aan een algemene wettelijke regeling voor opzegging is
meerdere malen in literatuur aan de orde gesteld, zie in het bijzonder Hijmans van den
Bergh 1952. Zie ook Van Oven 1952, p. 512 en Vranken/Hammerstein 2003, nr. 53.

2          Opzegging is een instrument dat, een enkele uitzondering daargelaten, voorbehouden is
aan partijen van een duurovereenkomst. Een uitzondering is de geneeskundige

behandelingsovereenkomst; ook als deze zich niet uitstrekt over een bepaalde tijdspanne
kan zij opgezegd worden. Een tweede uitzondering betreft (mogelijk) aanneming van
werk gericht op bijvoorbeeld het repareren van schoenen of kleding.

3      Hierbij zijn nuances op de regelingen achterwege gelaten. Het schema geeft de
belangrijkste wettelijke bepalingen in hoofdlijnen weer. Niet in een wet neergelegd,
maar wei alom bekend zijn de opzegbepalingen van de Algemene Bankvoorwaarden
(artikel 30: "De relatie tussen client en de bank kan zowel door de client als de bank
worden opgezegd. Indien de bank de relatie opzegt, zal zij de client desgevraagd de
reden voor die opzegging meedelen") en de opzegbepalingen uit de
standaardvoorwaarden van bouwcontracten, zie bijvoorbeeld § 14 lid 7 UAV 1989 en §
16 lid 8 UAV GC 2000.
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Schema I: wettelijke (on)mogelijkheid tot opzegging
Overeenkomst Wettelijke (on)mogelijkheid tot Dwingend/

opzegging aanvullend recht
Aanneming van werk 7.12.14 BW; opzegbevoegdheid aanvullend

opdrachtgever'
Agentuur' 7:437 lid 1 BW; overeenkomsten voor aanvullend

onbepaalde tiid door beide opzegbaar
Arbeid 7:667 lid 6; overeenkomsten voor dwingend

onbepaaide tijd, 7:670,
opzegverboden, 7:676; opzegging in
proeftijd, 7:677; dringende reden,
7:684 BW; opzegging langdurige
contracten, 6 BBA

Bewaarneming 7:605 BW; onverwijlde teruggave en aanvullend
terugneming van de zaak

Expeditie 8:65; opzegbevoegdheid opdrachtgever aanvullend
voor terbeschikkingstelling 8:68 BW;
onbekende omstandigheden

Exploitatie 8:912; onbekende omstandigheden, aanvullend
8:935; opzegbevoegdheid vervrachter
bij beschadigd schip, 8:993 BW;
ligovereenkomst onbepaalde ti.id

Geneeskundige behandeling 7:460 BW; hulpverlener uitsluitend dwingend
wegens gewichtige redenen

Huur 7:228; opzegging overeenkomsten deels dwingend
voor onbepaalde tijd, 7:271 (huur deels aanvullend
woonruimte, verhuurder alleen in
rechte), 7:293 BW (huur bedrufsruimte
onbepaalde tijd, verhuurder alleen in
rechte)

Lastgeving 7:422 lid 1 en 2 BW (zie opdracht) deels dwingend
decls aanvullend

Maatschap 7A: 1683  sub 3 BW (ontbinding aanvullend
maatschap door opzegging van 6dn der
vennoten aan de andere vennoten)6

4 Wetsvoorstel 23095, vooralsnog 7A: 1647 BW.
5 Alle Europese landen kennen bijzondere wetten voor agentuurovereenkomsten. Deze

wetten zijn in de nationale rechtsstelsels germplementeerd als een gevolg van de
Europese richtlijn inzake agentuurovereenkomsten (86/653, 31 december   1986,  No.   L
382/17). Doel van deze richtlijn was onder meer de harmonisatie van het agentuurrecht
in de Europese landen. Deze doelstelling is in grote lijnen bereikt, zie Bogaert/Lohmann
2000. Meer over het agentuurrecht in andere rechtstelsels volgt in hoofdstuk 7.

6           Het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het BW (nr. 28746)
onderscheidt twee situaties: in de eerste treedt 66n van de vennoten vrijwillig uit (een
vennoot zegt haar overeenkomst met de overige vennoten op) en in de tweede situatie is
sprake van uitstoting van 66,1 van de vennoten (de vennoten zeggen hun overeenkomst
met 66n van de vennoten op). Opzegging in het eerste geval kan als de overeenkomst
voor onbepaaide tijd geldt. Opzegging van 6dn of meer vennoten aan 6dn van de
vennoten (uitstoting) kan alleen als dit contractueel is overeen.
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Vervolg schema I: wettelilke (on)mogelijkheid tot opzegging
Overeenkomst Wettelijke (on)mogelijkheid tot Dwingend/

opzegging aanvullend recht
Opdracht 7:408 BW (opdrachtgever te allen deels dwingend

tijde, opdrachtnemer alleen bij deels aanvullend
gewichtige redenen of overeenkomsten
voor onbepaalde duur)

Reisovereenkomst 7:503 (opzegbevoegdheid reiziger met dwingend
onmiddellijke ingang), 7:504 BW
(opzegging reisorganisator uitsluitend
bij gewichtige redenen)

Verhuisovereenkomst 8:1186 (opzegging opdrachtgeveO, aanvullend
8:1188 (opzegging opdrachtgever voor
ter beschikkingstelling goederen),
8:1189 (opzegging verhuizer), 8:1193
BW (onbekende omstandigheden)

Vervoer (personen) 8:88 (onbekende omstandigheden, aanvullend
vervoerder), 8:89 (onbekende
omstandigheden, wederpartij), 8:90
BW (opzegbevoegdheid wederpartij)
•      8:524,8:525,8:527 BW (over

zee)
• 8:1162, 8:1163, 8:1165 BW

(over de weg)
Vervoer (goederen) 8:25 (opzegbevoegdheid afzender), aanvullend

8:28 BW (onbekende omstandigheden)
•      8:390,8:392,8:396,8:425 BW

(over zee)
• 8:1109, 8:1111,8:112, 8:1113,

8:1116 BW (over de weg)

Clavareau sprak in  1943  al  de wens  uit om uit de bijzondere opzegregels, regels
van algemene strekking te destilleren. Deze regels van algemene strekking
zouden dan deductief toegepast kunnen worden op de rechtsverhoudingen
waarvoor wettelijke opzegregels ontbreken.' Het schema toont echter aan dat de
wettelijke opzegregels onderling zeer verschillen en weinig samenhang
vertonen. Er is geen lijn te ontdekken in de wijze waarop de wet de bevoegdheid
om  op te zeggen creeert of juist inperkt.  Zo is opzegging soms alleen in rechte
mogelijk en vaak voor een van de partijen alleen bij bijzondere omstandigheden.
Een enkele keer geeft de wet opzegverboden. Ook blijkt er nogal wat variatie te
zitten in het karakter van de wettelijke regels: dan weer zijn ze dwingend, dan
weer aanvullend recht. Er kunnen dan ook geen regels van algemene strekking
uit afgeleid worden.

7                      Zie  Clavareau  1943,  p.  119.  Vgl.  ook  Van  Oven  1952, p.  512. De Vries heeft met behulp
van bovengenoemde 'Clavareau-methode' in zijn dissertatie geprobeerd het opzegrecht
overzichtelijk te maken, zie De Vries  1990.
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2.2   Grenzen aan opzegging

2.2.1 Gegronde redenen

Het huidige recht stelt grenzen aan de bevoegdheid tot opzegging en wel op
verschillende manieren. Een eerste veelvoorkomende beperking bestaat uit de
toevoeging dat er gegronde redenen voor opzegging dienen te bestaan. In de
literatuur is discussie ontstaan over de vraag of een duurovereenkomst
principieel opzegbaar is; dat wil zeggen dat de overeenkomst altijd zonder de
aanwezigheid van een gegronde reden opzegbaar is: De bijzondere opzegregels
van de boeken 7,7A en 8 vertonen op dit punt een nogal wisselend beeld, zie het
volgende schema.

Schema II:  Redenen voor opzegging
Overeenkomst Wettelijke redenen voor opzegging Dwingend/

aanvullend recht
Aanneming van opdrachtgever: geen reden nodig aanvullend
werk opdrachmemer: geen opzegbevoegdheid
Agentuur principaal: geen reden nodig                            -

agent: geen reden nodig
Arbeid werkgever: dringende reden, niet kennelijk dwingend

onredelijk, opzegverboden, toestemming CWI
werknemer: dringende reden onverwijld, anders
geen reden nodig

Bewaargeving bewaargever: geen reden nodig                         -
bewaarncmer: geen reden nodig

Expeditie opdrachtgever: geen reden tot ter aanvullend
beschikkingstelling zaken, na dit moment
onbekende omstandigheden
expediteur: onbekende omstandigheden

Exploitatie afzender: zie opdrachtgever expeditie aanvullend
vervoerder:  geen of gedeeltelijke ter
beschikking stelling zaken, anders onbekende
omstandigheden

Geneeskundige patient: geen reden nodig dwingend
behandeling hulpverlener: gewichtige redenen
Huur verhuurder: limitatieve opsomming in 7:274 lid semi-dwingend (niet

1 (woonruimte), 7:296 BW (bedrijfsruimte) ten nadele van
huurder: geen reden nodig huurder)

8             Zie Verdaas 2002 en Van der Putt-Lauwers 2000.
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Vervolg schema II: Redenen voor opzegging
Overeenkomst Wettelijke redenen voor opzegging Dwingend/

aanvullend recht
Lastgeving lastgever: zie opdracht zie opdracht

lasthebber: zie opdracht
Maatschap geen strijd met redelijkheid en

bi lijkheid dwingend
Opdracht opdrachtgever: geen reden nodig deels dwingend

opdrachtnemer: bepaaide tud gewichtige deets aanvullend
redenen, onbepaaide tijd geen reden nodig

Reis reiziger: geen reden semi dwingend (niet
reisorganisatie: gewichtige redenen ten nadele van reizigeO

Verhuis opdrachtgever: tot aanvang verhuizing geen aanvullend
reden nodig, anders onbekende omstandigheden
of niet-nakoming verhuizer
verhuizer: geen verhuisgoederen beschikbaar of
onbekende omstandigheden

Vervoer (personen) te vervoeren persoon: aanvullend
vervocrder: onbekende omstandigheden

Vervoer (goederen) alzender: tot ter beschikking stolling zaken geen aanvullend
reden nodig, anders onbekende omstandigheden
vervoerder: onbekende omstandigheden

Uit het schema blijkt dat er geen duidelijke lijn zit in de wettelijke regels over de
redenen voor opzegging. Soms zijn er wel gegronde redenen nodig voor
opzegging, soms niet. Daarnaast kent de wet een niet erg consistent
begrippenapparaat.10

Termen als 'gewichtige redenen' en 'dringende redenen' komen
veelvuldig voor. Dringende redenen lijken steeds in een verwijtbare
tekortkomingsfeer te liggen, terwijl gewichtige redenen als een kapstok fungeert
voor enerzijds verandering van omstandigheden en anderzijds de dringende
redenen. Een dergelijke kapstok ontbreekt bij de opzegging van de
agentuurovereenkomst; zowel de agent als de principaal kan de overeenkomst
zonder reden opzeggen." Gewichtige redenen   is  w61 het criterium op grond
waarvan de agentuurovereenkomst kan worden ontbonden. Hetzelfde geldt voor
de arbeidsovereenkomst (zie resp. de artikelen 7:440 en 7:685 BW). Dat, terwijl
de wet voor de overeenkomst van opdracht bepaalt dat zij kan worden opgezegd
wegens gewichtige redenen, hoewel dit weer een afwijkende betekenis lijkt te
hebben. Van gewichtige redenen is volgens artikel 7:402 BW sprake als 'de

9             Vgl. echter HR 30 maart 2001, JOL 2001/213 (Phoenix en Domus/Make/aar 4. In dit
arrest was de opzegging van de projectontwikkelaar in strijd met redelijkheid en
billijkheid, onder meer omdat de projectontwikkelaar geen gegronde reden voor de
opzegging had aangevoerd.

10           Zie ook De Vries 1987, Strijbos  1985, p.  15  e.v., Van Dunn6 2001, p. 822 e.v.  en
Vranken/Hammerstein 2003, nr. 14.

11 Smits spreekt dan ook van een principiele opzegbaarheid, zie Smits 1996, p. 59. Voor
een anderc bemiddelingsovereenkomst (die tussen een makelaar en een
projectontwikkelaar) heeft de Hoge Raad een dergelijke principiele opzegbaarheid
afgewezen, zie HR 30 maart 2001, JOI. 2001/213 (Phoenix en Domus/Maketaar JO. noot
9 van dit hoofdstuk.
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opdrachtnemer op redelijke grond niet bereid is de opdracht volgens de hem
gegeven aanwijzingen  uit te voeren'.13

Wat de verhouding is tussen de begrippen 'onvoorziene omstandighe-
den', 'verandering van omstandigheden' en 'onbekende omstandigheden' is niet
geheel duidelijk. De begrippen lijken inwisselbaar, maar dit blijkt bij een nadere
beschouwing niet het geval. 'Onvoorziene omstandigheden' sluit aan bij artikel
6:258 BW; doorslaggevend is of een bepaalde omstandigheid in het contract
verdisconteerd is. Een verandering van omstandigheden doet zich echter voor
als de overeenkomst 'billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te
eindigen'." Weer een andere nuancering op dit vlak geven de bepalingen over de
expeditie- verhuis-, en vervoersovereenkomsten. Onbekende omstandigheden
zijn omstandigheden die zich voor of bij de aanbieding van de verhuisgoederen
aan de verhuizer bij 66n van de partijen voordoen en die 'haar wederpartij bij het
sluiten van de overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien zij haar
wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd
de verhuisovereenkomst niet of op andere voorwaarden aan te gaan'."

De sancties op het opzeggen zonder een valide reden varieren van
vernietiging van de opzegging, schadeplichtigheid en herstel van de
overeenkomst. Bovendien kan de afwezigheid van een valide reden voor
opzegging gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de werking van een non-
concurrentiebeding."

2.2.2 Opzegtermijnen

Een andere voorkomende begrenzing van de opzegbevoegdheid is de verplichte
inachtneming van een opzegtermijn. Opzegging met inachtneming van een
bepaalde termijn geeft de opzeggende partij de mogelijkheid zich aan te passen
aan de toekomst. 16 Voor een dergelijke aanpassing is vaak een bepaalde
hoeveelheid tijd nodig. Het hierna volgende schema laat zien welke wettelijke
regelingen er gelden voor opzegtermijnen.

12 Zie Asser/Kortman/De    Leede/rhunnissen      1994,    nr. 110, alwaar een verstoorde
verstandhouding en het wegvallen van vertrouwen als voorbeelden worden genoemd.

13 Vgl. artikel 7:685 lid 2.
14 Deze opzegbevoegdheid ligt, wat betreft het feitencomplex, dicht bij de vernietiging op

grond van dwaling en de ontbinding op grond van onvoorziene omstandigheden.
15         Zie TvA 99/4, nr. 23 X/A (Arbitraal vonnis dd. 26 april 1999), alwaar de duur van het

non-concurrentiebeding gehalveerd werd wegens het ontbreken van een valide reden
voor opzegging.

16 Zie bijvoorbeeld Strijbos 1985, p. 110 e.v., De Vries 1990, p. 337, Barendrecht/Van
Peursem, p. 153 e.v., Van de Paverd 1999, p. 98 e.v. Eerder reeds Suijling 1934, p. 431.
Vgl.  tevens het Lando-commentaar behorende bij artikel  6:109 PECL (Lando/Beale
2000, p. 316).
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Schema III: Wettelijke opzegtermijnen
Overeenkomst Wettelijke opzegtermijnen Dwingend/

aanvullend recht
Aanneming van werk geen wettelijke opzegtermijn                               -
Agentuur wetzelijke minima op basis van looptijd wettelijke minima semi

contract; richtlijnen voor als niets dwingend (niet ten
overeengekomen is (minimaal 4 maanden, nadele van agent)
verlenging met  1  maand na drie jaren, 2
maanden na 6 jaren)

Arbeid wettelijke minima op basis van looptijd semi dwingend (niet
contract; werkgever 1 maand bij ten looptijd ten nadele van
tot 5 jaren tot 4 maanden bij een looptijd werknemer tenzij cao)
langer dan  15 jaar. Werknemer:  1  maand

Bewaargeving geen wettelijke opzegtermijn                            -
Expeditie geen wettelijke opzegtermijn
Exploitatie geen wettelijke opzegtermijn                               -
Geneeskundige geen wettelijke opzegtermijn                               -
behandeling
Huur verhuurder minimaal 3 maanden, maximaal 6 semi dwingend (niet

maanden. Huurder tdn betalingstermijn ten nadele van
(minimaal 1 maand, maximaal 3 maanden) huurder)

Lastgeving geen wettelijke opzegtermijn
Maatschap verwijzing naar 6:248 BW dwingend
Opdracht geen wettelijke opzegtcrmijn
Reis reiziger: met onmiddellijke ingang dwingend
Verhuis geen wettelijke opzegtermijn                               -
Vervocr (personen) geen wettelijke opzegtermijn
Vervoer (goederen) geen wettelijke opzegtermijn

Voor opvallend veel duurovereenkomsten geeft de wet geen aanwijzingen voor
een in acht te nemen termijn. In de meeste gevallen betekent dit dat bij de
beaindiging geen termijn in acht genomen hoeft te worden. Dit hangt vaak
samen met de reden voor be8indiging; als sprake is van een dringende reden of
een onbekende omstandigheid kan met onmiddellijke ingang worden beeindigd.
In een enkel geval geeft de wet geen directe aanwijzingen, maar verwijst de
Parlementaire Geschiedenis naar de aanvullende en beperkende werking van
redelijkheid en billijkheid."

Daar waar de wet wet aanwijzingen geeft (arbeid, agentuur en huur)
wordt aangehaakt bij de looptijd van het contract. De reden hiervoor is dat de
voor aanpassing benodigde tijd normaliter groter zal zijn naarmate het contract
zich over een langere periode uitstrekt. Verder geeft de wet vaak aan dat de
opzegtermijn van de contractspartij die zich doorgaans in een minder
afhankelijke positie bevindt (werkgever, principaal, verhuurder), in ieder geval
niet korter mag zijn dan die van de wederpartij (werknemer, agent, huurder).
De sancties bij niet naleving zijn onder meer schadevergoeding (art)eid en
agentuur) en conversie in een redelijke termijn (maatschap).':

17 Zie bijvoorbeeld de overeenkomst van maatschap.
18   Zie voor de maatschap Hof 's-Hertogenbosch 4 maart 1958, NJ 1958/624

(Winters/If/inters). Vgl tevens   de MvT behorende bij artikel   819   van   wetsvoorstel
28746.
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2.2.3 Vergoedingen

Soms is een opzeggende partij verplicht de schade die de opgezegde partij lijdt
te vergoeden. De wet kent de opgezegde partij diverse vergoedingen toe, voor
verschillende soorten schades. Het volgende overzicht geeft de wettelijke
bepalingen in hoofdlijnen weer."

Schema IV: Wetteliike vergoedingen
Overeenkomst Wettelij ke vergoedingen Dwingend/

aanvullend recht
Aanneming van de gehele aanneemsom, verminderd met deels dwingend
werk besparingen die voor de aannemer uit de deels aanvullend

opzegging voortvioeien
Agentuur •       vergoeding voor niet in acht genomen deels dwingend

termijn deels aanvullend
•      vergoeding voor schade door verwijtbare

dringende reden
• klantenvergoeding

Arbeid •       vergoeding voor niet in acht genomen deels dwingend
termijn deels aanvullend

• vergoeding wegens kennelijk onredelijke
beeindiging

•       vergoeding voor schade door verwijtbare
dringende reden

• schade werknemer door non-concurrentie-
beding

•      (vergoeding op grond van de
kantonrechtersformule)

Bewaargeving          -
Expeditie •      vergoeding voor schade bij opzegging voor aanvullend

aanvang expeditie
•      vergoeding voor schade bij opzegging

wegens onbekende omstandigheden
Exploitatie zie expeditie zie expeditie

19           Omwille van de leesbaarheid zijn de nuances weggelaten.
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Vervolg  schema  IV: Wettelilke  vergoedingen
Overeenkomst Wettelijke vergoedingen Dwingend/

aanvullend recht
Geneeskundige          -
behandeling
Huur • vergoeding wegens geen goed huurderschap semi-dwingend (niet

•      goodwillvergoeding na huur bedrij fsruimte ten nadele van
• vergoeding wegens het niet in eigen gebruik huurder)

nemen
•      tegemoetkoming in verhuis- en

inrichtingskosten
• vergoeding wegens afbraak in algemeen

belang
•       (vergoeding na ontbinding wegens

verwijtbare gedragingen huurdeO
Lastgeving zie opdracht aanvullend
Maatschap uitkering aandeel in gemeenschap                             -
Opdracht bij voortijdige opzegging overeenkomsten deels dwingend

bepaalde tijd gedceltelijke loonvordering minus deels aanvullend

besparingen
Reis -      reissom + bedrag voor misgelopen reisgenot semi dwingend (niet• vergoeding schade door opzegging reiziger ten nadele van

reiziger)
Verhuis •      vergoeding voor schade door opzegging aanvullend

voor aanvang verhutzing
•       vergoeding voor schade door te late

aanvang verhuizing
•      vergoeding voor schade door afwezigheid

van verhuisgoederen
•       vergoeding voor schade bij opzegging

wegens onbekende omstandigheden
Vervoer (personen) • vergoeding voor schade bij opzegging voor aanvullend

aanvang vervocr
•      vergoeding voor schade door opzegging

reiziger

•      vergoeding voor schade bij opzegging
wegens onbekende omstandigheden

Vervoer (goederen) zic expeditie aanvullend

Uit het schema blijkt dat de bijzondere wetten veel onderling afwijkende regels
kennen op grond waarvan een opgezegde partij schadevergoeding kan eisen.
Ook als de wettelijke bepalingen in een schema zijn weergegeven is het moeitijk
(zo niet zelfs onmogelijk) zicht te krijgen op de vergoedingen die de wet onder
varierende omstandigheden toekent aan een contractspartij.

In conflicten over de opzegging worden naast de bovengenoemde
vergoedingen vaak nog andere vergoedingen gevorderd, bijvoorbeeld de
vordering tot nakoming van de overeenkomst (bestaande uit de betaling van een
geldbedrag), de vordering tot vergoeding van schade wegens schending van
postcontractuele bepalingen en vorderingen tot vergoeding van schade wegens
niet nakoming van de overeenkomst (op grond van artikel 6:74 BW).:°

20    Veel van de bijzondere wettelijke regels over vergoeding van schade laten de
mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen op grond van de algemene wettelijke
bepalingen (bijvoorbeeld op grond van artikel 6:74 BW) onverlet.
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2.3 Andere (post)contractuele verplichtingen

2.3.1   Bij belfindiging en afwikkeling

Naast het in acht nemen van een termijn en het vergoeden van bepaalde

schadeposten, rusten op een opzeggende partij vaak nog andere verplichtingen.
De verplichtingen onderscheid ik in verplichtingen bo beeindiging en
afwikkeling, en verplichtingen na beeindiging en afwikkeling:' De eerste soort
bespreek ik in deze paragraaf, de tweede in de hierna volgende paragraaf.

Voor een aantal in de wet geregelde opzeggingen gelden
vormvoorschriften. De opzegging dient dan vaak door middel van een
schriftelijke verklaring (al dan niet aangetekend) te geschieden. De opzegging is
nietig als een vormvoorschrift niet in acht is genomen, tenzij uit de wet anders
voortvloeit, aldus artikel 3:39 BW.12 De meeste opzeggingen dienen tegen het
einde van de maand plaats te vinden. Een opzegging is een rechtshandeling, wat
betekent dat zij, wil zij de gewenste rechtsgevolgen hebben, moet bestaan uit
een op rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft
geopenbaard.:'

Bij de afwikkeling van de rechtsverhouding kunnen voor beide partijen
verplichtingen ontstaan. Voorbeelden zijn de verplichting van de agent om
producten met merk- en onderscheidingstekens te retourneren aan de principaal,
de  verplichting  van de werknemer  om de leaseauto  in te leveren :*  en  de

verplichting van ex-vennoten om de administratie ter beschikking te stellen aan
de vereffenaar.a Deze verplichtingen zijn een soort medewerkingsplichten, m
zijn gericht op de medewerking aan een soepele afwikkeling van de
rechtsverhouding. 26 Omdat wettelijke (en contractuele) bepalingen vaak

21 Een strakke lijn tussen beide soorten is niet altijd te trekken; het verschil is gradueel. Een
dergelijk onderscheid wordt in het Nederlandse recht doorgaans niet gemaakt. In het
Duitse recht daarentegen  wel,  zie Zenz  1975.  Meer  over  het Duitse opzegrecht volgt  in
hoofdstuk 7.

22         In rechtspraak worden uitzonderingen op deze regel gemaakt. Zie bijvoorbeeld de zaak
De Tielse sportvereniging (NJB 1999, p. 1900), alwaar een niet in acht genomen
formaliteit bij de opzegging van een huurovereenkomst niet tot de nietigheid van de
opzegging leidde, omdat niet gebleken was dat de opgezegde partij door het niet in acht
nemen van de formaliteit was benadeeld. Zie voor meer voorbeelden Valk, p. 881 en de
aldaar genoemde jurisprudentie.

23 Bij aanneming van werk bestaat er onduidelijkheid over de vraag of een opzegging ook
stilzwijgend kan geschieden, bijvoorbeeld door het werk door een andere aannemer te
laten voortzetten of door het personeel de toegang tot het terrein te weigeren, zie
hiervoor Asser/Kortmarm/De Leede/Thunnissen 1994, nr. 617.

24 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Haarlem september 1977, PRG 1979/1342 (Gruno
BV/Docter)

25 Zie hiervoor Van der Sangen 2003, p. 116. Volgens Van der Sangen impliceert de aard
van de rechtsbetrekking tussen vennoten bij de verdelingsgemeenschap dat zij alles
zullen doen of nalaten dat in het belang is van een ordentelijke afwikkeling van het
vermogen.

26 Deze 'medewerkingsplicht' lijkt nog het beste aan te sluiten bij artikel 1.202 PECL en
5.3 PICC, alwaar de duly to co-operate is opgenomen. Een dergelijke algemene
verplichting om medewerking te verlenen aan de uitvoering (hier: de afwikkeling) van
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ontbreken, vloeien ze meestal voort uit de aanvullende werking van redelijkheid
en billijkheid.:'

Een verplichting waarbij partijen elkaar op de hoogte moeten brengen
(en houden) over allerhande kwesties die bij de afwikkeling kunnen spelen, is
bij de opzegging van duurovereenkomsten goed voorstelbaar; beide partijen
hebben immers belang bij een soepele afwikkeling. Toch is een dergelijke
informatieplicht nog maar weinig tot ontwikkeling gekomen. Er bestaan geen
wettelijke bepalingen waarin een dergelijke verplichting is neergelegd. Wel zijn
er in de rechtspraak enkele voorbeelden bekend waarin de rechter een soort van
informatieplicht oplegt aan 66n of beide partijen:,

In de literatuur wordt wel aangenomen dat partijen, op grond van
redelijkheid en billijkheid, moeten onderhandelen alvorens ze op mogen zeggen
(onderhandelingsplichOP  Op deze wijze zou onderzocht moeten worden of de
overeenkomst in gewijzigde vorm voortgezet kan worden. Zit aanpassing er niet
in dan zouden de onderhandelingen zich kunnen richten op de afwikkeling van
de rechtsverhouding. De bijzondere wetten kennen geen bepalingen waarin aan
de opzeggende partij een onderhandelingsplicht wordt opgelegd. In slechts
enkele rechterlijke uitspraken is een onderhandelingsplicht in dit kader
succesvol afgedwongen.30 Daarnaast zijn er uitspraken waarin de rechter het
nalaten van het voeren van overleg voorafgaand aan de opzegging op enigerlei
wijze   mee laat wegen   in haar oordeel."  In de precontractuele fase lijkt   de
dooronderhandelingsplicht meer tot ontwikkeling gekomen."

een contract is niet terug te vinden in het Nederlandse BW, wel het traditionele kerstuk
crediteursverzuim, zie hiervoor Vranken  1997, p. 22. Zie voor de medewerkingsplicht in
cen rechtsvergelijkend perspectief Hesselink 1999, p. 238 e.v.

27 Zie paragraaf2.1, hoofdstuk 4.
28      Zo brengen redelijkheid en billijkheid met zich dat de verhuurder de naam van de

opvolgend huurder moet meedelen aan de vertrekkende huurder, indien deze stoffering
ter overname wil aanbieden, zie Ktg. Gorinchem 9 januari  1989, PRG 1998/3052. Meer
voorbeelden volgen in de paragraaf van de onbenoemde overeenkomsten (paragraaf
3.3.1 van dit hoofdstuk).

29 Zie Vranken/Hammerstein 2003, nr. 17,44 en 53, De Hoon 2001, p. 891, Van der Putt-
Lauwers 2000, p. 129, Hartlief/rjittes 2001, p. 1464, Tjittes 2002, p. 368, Van
Beukering-Rosmuller 2004. Een vergelijkbare discussie speelt bij de ontbinding op
grond van artikel 6:258 BW, zie Schelhaas 2002, p. 289 voor een overzicht van de voor-
en tegenstanders. De meerderheid pleit voor een afdwingbare onderhandelingsplicht bij
onvoorziene omstandigheden, op vergelijkbare wijze als in de PECL en PICC is
opgenomen (meer hierover volgt in hoofdstuk 7).

30             Zie Hof Anhem 7 oktober 2003, NJF 2004/27 (Amicon Zorgverzekeraar/Trobo e.a.) en
RvA Bouwbedrijven 8 juli 1992, nr 15890, BR 1993, p. 322. Zie ook Pres. Rb.
Roermond, 2 oktober 1986, KG 1986/465 (Rockwo/l/Maasmond); in deze zaak werden
de onderhandelingen op grond van een overeenkomst van dading afgedwongen.

31    Zie de zaak Rb. 's-Hertogenbosch 3 december 2003, I.JN-nummer AO 1576
(Runderploeg 's-Hertogenbosch/Dumeco); in deze zaak oordeelde de Rechtbank dat de
opzegging onrechtmatig was, onder meer omdat Dumeco in een veel te laat stadium
overleg had gevoerd met haar toenmalige contractspartij. Zie ook de rechtspraak over de
opzegging van kredietovereenkomsten. In veel gevallen weegt de rechter mee of
voorafgaand aan de opzegging overleg is gevoerd over de mogelijkheden om de
problemen anderszins   op te lossen,   zie   Pres. Rb. Amsterdam 12 oktober   1984,   KG
1984/328. Zie tevens Van Rijswijk 1996, p. 147. Vgl. tot slot HR 6 juni 1997, NJ
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Het is niet duidelijk of in het huidige recht op een opzeggende partij de
verplichting rust om op een redelijk wijzigingsvoorstel van de wederpartij in te
gaan. De bijzondere wettelijke bepalingen over opzegging kennen een
dergelijke plicht niet. Ook in rechtspraak zijn geen voorbeelden bekend waarin
een opzeggende partij verplicht werd op een redelijk wijzigingsvoorstel in te
gaan."  Toch   is   het  voorstelbaar  dat een dergelijke plicht afgedwongen   kan
worden.14 Hierbij kan een parallel getrokken worden met artikel 6:230 lid 1 BW.
Op grond van dit artikel vervalt de bevoegdheid om te vernietigen op grond van
dwaling als de wederpartij een voorstel doet dat het nadeel op afdoende wijze
opheft. Het is denkbaar dat op vergelijkbare wijze de bevoegdheid om op te
zeggen vervalt als de opgezegde partij een redelijk wijzigingsvoorstel doet. Het
huidige opzegrecht geeft weinig tot geen aanknopingspunten voor een dergelijke
plicht.

2.3.2 Na beEindiging en afwikkeling

De verplichtingen na de beeindiging en afwikkeling worden in literatuur en
jurisprudentie ook wel de postcontractuele verplichtingen genoemd." Een veel
voorkomende postcontractuele verplichting is de non-concurrentieverptichting.
De bijzondere opzegregels van de boeken 7,7A en 8 bevatten soms bepalingen
over non-concurrentiebedingen; meestal leggen ze de contractsvrijheid van de
doorgaans sterkere contractspartij aan bandenr Onder omstandigheden kunnen,
zo blijkt uit rechtspraak, contractuele non-concurrentieverplichtingen op grond
van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (deels) buiten
werking worden gesteld." Daarnaast is in rechtspraak erkend dat een contracts-

1998/128   ( Fan Bommel/Rue'grok)   en Hof Amhem 18 september   2001, NJ 2002/304
(Royal & Sun AUiance/EMS). In het eerstgenoemde arrest waren opschorting en
ontbinding door de huurder niet toegestaan omdat de huurder nagelaten had de
verhuurder op de hoogte te stellen van de mankementen van het gehuurde object. In het
tweede arrest onderzoekt het Hof welke belangen de crediteur en debiteur hebben bij het
vereiste van een ingebrekestelling: dan van die belangen ziet op de mogelijkheid tot
overleg, aldus het Hof.

32 Zie Asser/Hartkamp 2005, nr. 164 e.v. en Blei-Weismann,  nr. 813.
33 WeI biedt met name de jurisprudentie op het terrein van het arbeidsrecht voorbeelden

van werknemers die verplicht waren op het wijzigingsvoorstel van de werkgever in te
gaan, zie hiervoor Tjittes 2002.

34 Vgl. VrankenLHammerstein 2003, nr. 44.
35       De term is omstreden omdat er geen overeenstemming bestaat over de vraag wat de

grondslag is van gehoudenheden die niet langer op de wil van contractspartijen terug te
voeren  zijn, zie Chao-Duivis   1997  voor een overzicht van de verschillende opvattingen
in de literatuur. Meer hierover volgt in hoofdstuk 4, paragraaf 3.1. In het Duitse recht is
uitvoeriger onderzoek verricht naar de grondslag van de postcontractuele gehoudenheid,
zie Zenz 1975. Meer over het Duitse recht volgt in hoofdstuk 7.

36 Zie bijvoorbeeld het onlangs gewijzigde artikeI 7:653 BW voor de arbeidsovereenkomst,
waarover Loonstra 2002, Quist 2004 en Dingemans/Broeckhuijsen 2004.

37 Zie bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 26 november 1996, PRG 1997/4675 (Aviti/Het
Kinderparadys),  Pres.  Rb.  's-Gravenhage  15 mei 1991, KG 1991/195 (Hypotheker 14,
Rb. 's-Hertogenbosch 10 september 2002, KG 2003/25 (Holland Security
Group/Feihigheidsdienst Noordbrabant) en Pres. Rb. Amsterdam 24 september 1998,
KG 1998/350 (Night  of the  Proms).
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partij ook zonder een contractueel of wettelijk beding verplicht kan zijn zich te
onthouden van concurerende handelingen na contractsbeeindiging. Een bekende
uitspraak op dit terrein is het Boogaard/Vesta-arrest.ls In dit arrest was een ex-

werknemer schadeplichtig nadat hij de klanten van zijn oude werkgever had
meegenomen naar zijn nieuwe werkgever. Deze concurrerende handelingen
waren ongeoorloofd, ondanks het ontbreken van een contractueel non-
concurrentiebeding. Dat een ex-werknemer ook zonder een contractueel non-
concurrentiebeding onder omstandigheden gehouden kan zijn bepaalde
concurrerende handelingen achterwege te laten is in latere jurisprudentie
bevestigd. " Ook in andere rechtsverhoudingen zijn partijen, zo blijkt  uit
jurisprudentie, onder omstandigheden gebonden aan postcontractuele non-
concurrentieplichten.'°

Andere veelvoorkomende postcontractuele plichten zijn: geheim-
houdingsplichten" en de verplichting de nodige voorzichtigheid te betrachten in
het  doen van mededeUngen aan derden. 42 Zeldzamer   zijn de verplichting   een
industriele uitvinding binnen een bepaalde tijd na beeindiging van de
overeenkomst aan de ex-werkgever toe te schrijven en de verplichting van de
arts nazorg te verlenen na opzegging van de behandelingsovereenkomst.*'

3 Opzegging onbenoemde overeenkomsten

3.1   Mogelijkheid tot opzegging

Voor de niet in de wet benoemde overeenkomsten (de onbenoemde
overeenkomsten) geldt dat de mogelijkheid tot opzegging bepaald wordt door
hetgeen partijen daarover afgesproken hebben. 44 Ontbreekt een contractuele

38             HR 9 december 1955, NJ 1956/157 (Boogaard/Vesta).
39 Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 28 mei 1998, KG 1998/149 (Taxibedruf Fan

Wengerden  B P/Inter Limo Service  CF), Rb. Breda 16 september  1991 (Buro Merks/Fan
Straalen), Pres. Rb. Alkmaar 24 september 1998, KG 1998/278 (Marketech Holding
/Bergsma)  en  Pres. Rb. Alkmaar  11  juni  1998, KG 1998/202 (De Man/Bes).  Zie  voor
voorbeelden in het arbeidsrecht Grapperhaus 1995 (de hoofdstukken 6 en 7).

40          Zie Van der Sangen 2003 (p. 115-116) voor de verplichtingen die ex-vennoten jegens
elkaar in acht moeten nemen.

41 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 16 augustus   1995, NJ 1996/576 (Greenpeace/Kotte).
Meer hierover volgt in paragraaf 3.2, hoofdstuk 4.

42 Zie bijvoorbeeld Pres. Rb. Utrecht 20 november 1997, KG 1998/95 (Ruger/Koopman)
Meer hierover volgt in paragraaf 3.2, hoofdstuk 4.

43         Zo dient de arts hulp in noodsituaties te bieden en op verzoek of uit eigen beweging
bepaalde gegevens te verstrekken. Een instelling dient, indien nodig, na opzegging zorg
te dragen voor onderdak, primaire bestaansmiddelen en eventueel thuiszorg, zie
Doppegieter  1998 , p. 1161 - 1163.

44     Voorbeelden van onbenoemde overeenkomsten zijn: de distributieovereenkomst, de
franchiseovereenkomst, de licentieovereenkomst, de onderhouds- en service-
overeenkomst, de leaseovereenkomst, de energie- en waterleveringsovereenkomst, de
managementovereenkomst en aan de maatschap gelieerde samenwerkingsovereenkomst
tussen ondernemingen (bijvoorbeeld alliancing). De meeste rechtspraak over opzegging
betreft de opzegging van een distributieovereenkomst, vgl. paragraaf t, hoofdstuk  1.
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bepaling, dan bepalen redelijkheid en billijkheid of een contract opzegbaar is.
Op dit punt is het onderscheid tussen contracten voor bepaalde en contracten
voor onbepaalde tijd gangbaar.'5

Algemeen aanvaard is de regel dat overeenkomsten voor bepaalde tijd
niet opzegbaar zijn, tenzij er onvoorziene omstandigheden optreden. 46
Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn slechts opzegbaar indien zich
omstandigheden voordoen die van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten dat de
overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip in stand blijft. Dit criterium sluit
aan bij artikel 6:258 BW."

Of duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd opzegbaar zijn is in het
huidige recht geen uitgemaakte zaak. In een aantal arresten heeft de Hoge Raad
zich  over  deze  kwestie  uitgelaten. # Het  belangrijkste  arrest is Latour/De
Brugn:

In het arrest Latour/De Bru#n gaat het om de samenwerking tussen
Wijnhuis Latour (de leverancier) en importeur De Bruijn (distributeur).
De eerste 90 (!) jaren verloopt de samenwerking zonder
noemenswaardige problemen. Wat de achterliggende oorzaak precies is
blijkt niet uit de in het arrest genoemde feiten, maar op een zeker moment
besluit Latour het distributiekanaal te wijzigen. Een andere distributeur
(Heeren van Heusden) krijgt de exclusieve distributierechten; De Bruijn
blijft van deze exclusiviteit uitgezonderd. Wel krijgt De Bruijn een
beperking van haar importvolume opgelegd; ook moet zij zich voortaan
houden aan de prijsstelling van Heeren van Heusden. In deze gewijzigde
vorm continueert de samenwerking nog eens 6 jaren, dan zegt Latour de
overeenkomst op, met inachtneming van een termijn van 1 jaar en
vermelding van de gronden voor opzegging. De Bruijn vordert in rechte
primair de voortzetting van de samenwerking en secundair vergoeding
van de door de opzegging geleden schade.

45 Vgl. echter paragraaf 4, hoofdstuk 8.
46 Deze regel is in het Nederlandse recht gangbaar sinds HR 21 oktober 1988, NJ 1990/439

(Mondia/Calanda), zie Vranken/Hammerstein 2003, nr. 16.
47                   Het  is niet duidelijk of een overeenkomst  voor  bepaalde tijd opzegbaar is met toepassing

van het criterium voor onvoorziene omstandigheden van artikel 6:258 BW, of uitsluitend
in rechte ontbonden (dan wei gewijzigd) kan worden op grond van datzelfde criterium.
De Hoge Raad lijkt in HR 21 oktober 1988, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda) uit te gaan
van de eerste benadering.

48         In de literatuur zijn al eerder overzichten gegeven van de belangrijkste uitspraken, zie
o.m. Van Dunnd 1997b, p. 662 e.v., Van der Putt-Lauwers 2000, p. 123 - 126 en Verdaas
2002, p. 602-604. Veelbeproken arresten    zijn    HR 15 april     1966, NJ 1966/302
(Sanders/Sanders), HR 16 december 1977, NJ 1978/156 (Ziekenfonds/DPZ/X), HR 21
juni 1991, NJ 1991/742 (Afattel/Borka), HR 21 april 1995, NJ 1995/437
(Kakkenberg/Kakkenberg),   HR   25  juni    1999, NJ 1999/602 ( FEH/CSM)   en   HR   3
december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bnion).

49                   HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruqn).
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De rechtbank oordeelt dat een overeenkomst waarbij een contractuele
opzegbevoegdheid ontbreekt, in beginsel opzegbaar is op grond van redelijkheid
en billijkheid. Op grond van een afweging van de belangen stelt de Rechtbank
vervolgens een opzegtermijn vast van 5 1/2 jaar. Het Hof herhaalt het oordeel
van de Rechtbank dat deze overeenkomst in beginsel opzegbaar is, maar
oordeelt vervolgens dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in dit
geval slechts opgezegd mag worden bij aanwezigheid van een redelijke grond.
Vervolgens toetst het Hof de twee in hoger beroep gehandhaafde gronden voor
opzegging en concludeert dat een redelijke grond voor opzegging ontbreekt. Het
Hof wijst de primaire vordering tot nakoming van de overeenkomst toe. Het
cassatiemiddel luidt schending van het recht en verzuim van vormen waarvan de
niet-inachtneming nietigheid meebrengt, nu het Hof ten onrechte heeft
overwogen:

"dat bij de vraag of een overeenkomst als de onderhavige, gelet op
hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen,
opzegbaar is, alle omstandigheden van het geval een rol kunnen spelen.
Voor zover het Hof hier (mede) doelt op distributieovereenkomsten (als
de onderhavige), miskent het Hof dat de aard van dit soort
overeenkomsten met zich meebrengt dat zij altijd opzegbaar zijn, in die
zin dat de opzegging steeds tot het einde van de overeenkomst leidt. De in
het handelsverkeer benodigde flexibiliteit eist dit".

Het cassatieberoep wordt door de Hoge Raad afgewezen (r.0.3.6):

"Die opvatting vindt in haar algemeenheid (..) geen steun in het recht. Bij
gebreke van een wettelijke of contractuele regeling daaromtrent zal 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 dat geval. 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 beeindiging van de
overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor
opzegging bestaat."

Het Hof heeft volgens de Hoge Raad de juiste maatstaf toegepast en is tot het
begrijpelijke en voldoende gemotiveerde oordeel gekomen dat de opzegging
door Latour niet tot beeindiging van de overeenkomst heeft geleid.

Deze uitspraak heeft een discussie in de literatuur teweeggebracht of
overeenkomsten voor onbepaalde tijd in beginsel wel of niet opzegbaar zijn.'°
Sommigen pleiten vurig voor een principiele opzegbaarheid, dat wil zeggen dat
duurovereenkomsten altijd opzegbaar moeten zijn zonder dat daarvoor een

50             Zie voor een overzicht Vranken/Hammerstein 2003, nr. 16.
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redelijke grond aanwezig hoeft te zijn." De Hoge Raad wijst een dergelijke
principiele opzegbaarheid af in het bovengenoemde arrest. De Hoge Raad erkent
dat er overeenkomsten zijn die naar hun aard in beginsel opzegbaar zijn, maar de
eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen met zich brengen dat de
overeenkomst slechts opzegbaar is als daar een zwaarwegende grond voor is.
Deze Latour/De Brue'n-lijn   is in latere rechtspraak herhaald. 11  In de meeste
gevallen is een zwaarwegende grond niet vereist; aan de belangen van de
opgezegde partij wordt in die gevallen tegemoet gekomen door een termijn en/of
een vergoeding, maar er zijn uitzonderingen.51

De Hoge Raad spreekt zich in het Latour/De Bruiln-arrest uit over de
opzegbaarheid van onbenoemde overeenkomsten in het algemeen. De Latour/De
Bru(in-regel geldt aldus ook voor andere onbenoemde overeenkomsten voor
onbepaalde tijd.

3.2   Grenzen aan opzegging

3.2.1 Gegronde redenen

In de vorige paragraaf is de vraag beantwoord of gegronde redenen nodig zijn
voor de opzegging van onbenoemde overeenkomsten voor onbepaalde tijd; bij
onbenoemde overeenkomsten vallen de vragen of er een mogelijkheid is om op
te zeggen en of er een gegronde reden nodig is voor opzegging samen. Zoals
bleek, bepalen de omstandigheden van het geval of in een concreet geval een
zwaarwichtige reden voor opzegging nodig is. Een zwaarwichtige reden zal
slechts in uitzonderlijke gevallen vereist zijn; als een zwaarwichtige reden weI
vereist is, zal getoetst moeten worden of de opgegeven grond de opzegging met
haar gevolgen kan rechtvaardigen. Op grond van het huidige recht zal ook deze

51                    Zie  in het bijzonder Verdaas  2002. Meer hierover volgt in paragraaf 2.2, hoofdstuk 4.
52       Zie HR 7 december 2001, JOL 2001/739 (X/IBG), HR 20 april 2001, JOL 2001/274

(X/Gemeente Middenveld), HR 30 maart 2001, JOL 2001/213 (Phoenix en
Domus/Makelaar X),   Pres. Rb. Leeuwarden 21 december 2001, KG 2002/60 ( Friend 9
Tweewietercentrum/Batavus) en HR 12 november 2004, JOL 2004/585.

53 Een uitzondering  is  HR 12 november 2004, JOL 2004/585. In tweede aanleg heeft  het
Hof te Amsterdam in deze zaak geoordeeld dat gezien de bijzondere belangen van de
opgezegde partij, wel een zwaarwegende grond vereist was. Het ging hier om een
langdurige ligovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een andere uitzondering is HR 30
maart 2001, JOL 2001/213 (Phoenix en Domus/MakelaarX). De opzegbevoegdheid van
de opdrachtgever was in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid omdat
enerzijds de belangen bij voortzetting aan de zijde van de opgezegde partij groot waren,
en anderzijds de opzeggende partij geen goede grond had om op te zeggen. Ook in de
zaak Friend's Tweewielercentnun/Batavus  (Pres. Rb. Leeuwarden 21 december  2001,
KG 2002/60 (Friend's Tweewielercentrum/Batavus)) oordeelde de President van de
Rechtbank dat op grond van redelijkheid en billijkheid in dit concrete geval slechts
opgezegd mocht worden als daarvoor een zwaarwegende grond aanwezig was. In dit
geval was de grond voor opzegging voldoende zwaarwegend om de opzegging met haar
gevolgen te rechtvaardigen.
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vraag beantwoord moeten worden aan de hand van de concrete omstandigheden
van het geval en de eisen van redelijkheid en billijkheid."

3.2.2   Termijnen en vergoedingen

De regel dat slechts opgezegd mag worden als een redelijke compensatie (dat
wil zeggen: een termijn en/of een vergoeding) geboden wordt, is algemeen
aanvaard.55 Een uitzondering doet zich voor als sprake is van een dringende
reden.56

Deze compensatie wordt doorgaans toegekend in de vorm van een
termijn. Wanneer partijen contractueel niets geregeld hebben, bepalen
redelijkheid en billijkheid welke termijn in acht genomen dient te worden. Voor
beantwoording van de vraag welke termijn redelijk is, dient ook hier een
afweging van belangen plaats te vinden: enerzijds het belang van de opgezegde
partij, waarbij bekeken dient te worden hoeveel tijd die opgezegde partij nodig
heeft om vervangende activiteiten te ontplooien57, anderzijds het belang van de
opzeggende partij om binnen een niet al te lange termijn te kunnen beeindigen. 58
In literatuur wordt voorgesteld de opzegtermijn van een distributie-
overeenkomst primair te koppelen aan de looptijd van het contract. Voor
overeenkomsten tot twee jaar zou een termijn van ongeveer drie maanden in
acht moeten worden genomen, voor de overeenkomsten met een duur van twee
tot tien jaren een termijn  van   1,2   x  de   looptijd  van het contract  en  voor  de
overeenkomsten met een duur langer dan tien jaren een termijn van 0,8 x de
looptijd van het contract. De maximale duur van de opzegtermijn zou volgens
dit zelfde voorstel drie jaren zijn. 59

Biedt een termijn onvoldoende ruimte voor aanpassing, dan kan op
grond van het Mattel/Borka-arrest een aanvullende schadevergoeding toegekend

54        De Hoge Raad bepaalde in HR 21 april 1995, NJ 1995/437 (Kakkenberg/Kakkenberg)
dat alle omstandigheden in het geval bij een dergelijke toets meegewogen moeten
worden, niet slechts een beperkte categorie omstandigheden, zoals de oorspronkelijke
bedoeling van partijen bij het sluiten van het contract.

55         Zie voor de distributieovereenkomsten Van de Paverd 1999, p. 98 en Barendrecht/Van
Peursem   1997,  p.   151   e.v  en de aldaar genoemde jurisprudentie.   Zie  voor de overige
overeenkomsten Asser/Hartkamp 2005, nr. 311, Strijbos 1985, De Vries 1990, Valk, Van
Dunnt 1997b, Van der Putt-Lauwers 2000, De Hoon 2001 en Verdaas 2002.

56 Vgl. artikel 7:439 BW inzake de opzegging van de agentuurovereenkomst, zie schema Il,
hoofdstuk 2.

57 Aldus Strijbos 1985, p. 110 e.v., De Vries 1990, p. 337, Barendrecht/Van Peursem, p.
153 e.v.,  Van de Paverd  1999, p.  98 e.v. Eerder reeds Suijling 1934, p. 431. Vgl. tevens
het Lando-commentaar behorende bij artikel 6:109 PECL (Lando/Beale 2000, p. 316)

58                Zie  o.m HR 21 april  1995, NJ 1995/437 (Kakkenberg/Kakkenberg). Zie tevens  de zaak
Rb. Utrecht, 28 april 2000, KG 2000/125 (B&G/De Merwede), waar bij de vast:stelling
van de termijn rekening werd gehouden met: "de duur van de overeenkomst, de
ferquentie waarmee bestellingen werden gedaan, de jaarlijkse omzetten, de
afhanketijkheid 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" (3.12).

59 Zie Barendrecht/Van Peursem    1997,   p.    153   -    157. Deze richtlijnen baseren   zij   op
jurisprudentieonderzoek. Vgl. in dit verband tevens Smit 1993, p. 371 en Van de Paverd
1999, p. 102 e.v.
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worden.60 Van een dubbele compensatie is geen sprake als een schadevergoe-
ding wordt toegekend voor investeringen die niet terugverdiend zijn in de
opzegtermijn, aldus de Hoge Raad in het Mattel/Borka-arrest. Het door de Hoge
Raad gevormde systeem  is een systeem van communicerende vaten. 6'  De
termijn is de meest toegekende vorm van compensatie. Soms is een termijn
echter per definitie ontoereikend, of eenvoudigweg langer dan wenselijk is. In
dat geval kan de termijn in veel gevallen (deels) afgekocht worden.62

Een andere vorm van compensatie is de toekenning van een
goodwillvergoeding. De toekenning van een goodwillvergoeding aan een
distributeur is niet gebruikelijk, maar wordt in literatuur door sommigen wel
bepleit.63 Hetzelfde geldt voor de opzegging van de franchiseovereenkomst: de
toekenning van een goodwillvergoeding aan een franchisenemer is niet
gebruikelijk, maar wordt door sommigen wel bepleit.64

3.3 Andere (post)contractuele verplichtingen

3.3.1 Bij beaindiging en afwikkeling

Bij de beeindiging en afwikkeling van onbenoemde overeenkomsten kunnen
dezelfde plichten op partijen rusten als bij de beeindiging en afwikkeling van
benoemde overeenkomsten. Eerder in dit hoofdstuk kwamen ter sprake: de
verplichting om vornwoorschriften in acht te nemen, de verplichting zich in te
spannen voor een soepele afwikkeling, informatieplichten, onderhandelings-

63

plichten en de plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan.

60                   HR   21   juni   1991,   NJ   1991/742   (Matte//Borka). Zie tevens Rb. 's-Hertogenbosch   30

december  1994, NJKort  1995/11 (Dr. Oetker/Expim).
61 Anders echter het vonnis in de zaak Rb. 's-Hertogenbosch 3 december 2003, LJN-

nummer AO 1576 (Runderploeg 's-Henogenbosch/Dumeco), alwaar de Rechtbank een
onderscheid maakt tussen aanpassingsschade (waarvoor een termijn compensatie beoogt
te bieden) enerzijds en betindigingsschade (waarvoor een aanvullende vergoeding

compensatie beoogt te bieden) anderzijds. Vgl. voor deze opvatting tevens Strijbos 1985,
p. 12 e.v. (het vonnis inzake Runderploeg/Dumeco is gewezen door Strijbos).

62    Zie de zaak Rb. 's-Hertogenbosch 30 december 1994, NJKort 1995/11 (Dr
Oetker/Expim).

63 Zie Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 163 e.v., die overigens de toekenning van een
Matte//Borka-vergoeding en een goodwillvergoeding afwijzen omdat in dat geval sprake
zou zijn van een dubbele compensatie. Smits wijst de toekenning van een
goodwillvergoeding  voor een distributeur  af, zie Smits   1994.  Van de Paverd bespreekt
een (niet gepubliceerde) zaak waarin aan een distributeur een goodwillvergoeding werd
toegekend,    zie    Van de Paverd    1999,    p.    191    e.v.    Van de Paverd   wil    slechts    in

uitzonderlijke situatie een goodwillvergoeding aan een distributeur toe kennen; alleen als
de leverancier de klanten op onrechtmatige wijze benadert of als de leverancier
ongerechtvaardigd is verrijkt kan een dergelijke vergoeding aan een distributeur worden
toegekend, zie van de Paverd  1999, p.  170 e.v.

64         Zie Van der Heiden 1999; het voorstel tot wet voor franchiseovereenkomsten bevat een
tegemoetkoming voor schade die de franchisenemer leidt, deze tegemoetkoming kan
bestaan  uit de toekenning   van een goodwillvergoeding  (zie   Van der Heiden   1999,  p.
405).

65 Zie paragraaf 2.3.1 van dit hoofdstuk.
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De verplichting om specifieke vormvoorschriften in acht te nemen zal doorgaans
op basis van een afspraak in het contract op partijen rusten. De aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid zal alleen een rol spelen als een
contractspartij een aantoonbaar belang heeft bij een bepaalde specifieke wijze
waarop opgezegd wordt. Wel geldt op grond van de algemene regels van het
overeenkomstenrecht (artikel  3:33  BW)  dat een opzegging moet bestaan  uit  een
op rechtsgevolg gerichte wil, die zich door een verklaring heeft geopenbaard.

De verplichting zich in te spannen voor een soepele afwikkeling is in
rechtspraak en literatuur erkend.66 Zo kan de leverancier onder omstandigheden
verplicht zijn de resterende voorraden van de distributeur over te nemen:7 Het
zal in veel gevallen lastig zijn de resterende voorraden nog aan afnemers te
verkopen. Afnemers geven er logischerwijs de voorkeur aan de producten van
een nieuwe distributeur af te nemen, omdat ze van die nieuwe distributeur in de
toekomst meer kunnen verwachten. Op grond van het ICC Model
Distributorship Contract is de leverancier verplicht, indien de distributeur dat
wenst, de voorraden terug te kopen, op voorwaarde dat de producten nog door
de leverancier verkocht worden en zich in de originele verpakking bevinden.63
De verplichting mee te werken aan een soepele afwikkeling gaat niet zover dat
van de opgezegde partij verlangd mag worden dat zij, om haar schade te
beperken, zou contracteren tegen ongunstige voorwaarden.69 Een contractspartij
mag in de opzegtermijn nog nieuwe orders plaatsen, zelfs indien de nieuwe
leveringsverplichting na het verstrijken van de opzegtermijn moet worden
nagekomen.70

Ook kunnen op partijen informatieplichten rusten; deze zijn doorgaans
gericht op een soepele afwikkeling. Dit brengt onder meer met zich dat een
contractspartij de wederpartij gemotiveerd dient te informeren over het feit dat
zij een bepaalde medewerking bij de afwikkeling niet meer kan verlenen.
Mogelijk kan zelfs verlangd worden dat zij de wederpartij informatie verschaft
over alternatieve oplossingen. Als een bepaalde levering niet meer in de
opzegtermijn kan plaatsvinden, is het denkbaar dat de wederpartij de naam van
haar toeleverancier dient te verstrekken. " In sommige contracten wordt  de
distributeur verplicht klanten- en marktinformatie aan de leverancier te
overhandigen. 72 Ontbreekt een dergelijke bepaling,  dan  zal het zonder  de
toekenning van een goodwillvergoeding niet snel denkbaar zijn dat een
distributeur op basis van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid
verplicht is dergelijke informatie te verschaffen.

66 Zie Barendrecht/Van Peursem  1997,  p.   177  e.v.  en  Van der Heiden  1999,  p.  353  e.v.  en
de aldaar genoemde jurisprudentie.

67 Zie Barendrecht/Van Peursem  1997, p.  180 -  182.
68 Zie artikel 21.2 ICC Model Distributorship Contract.
69           Zie HR 29 mei 1998, NJ 1998/641 (Elinga/British WooD.
70 Hier geldt wel de beperking dat de orders moeten passen binnen het not-male

orderpatroon, zie HR 29 mei 1998, NJ 1998/641 (E/inga/British Wool) en
Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 179 - 180.

71                    Zie HR 29 mei  1998, NJ 1998/641 (Elinga/British  If/000.
72                 Vgl.  Van de Paverd 1999, hoofdstuk 5, noot 75, tevens Barendrecht/Van Peursem  1997,

p. 183 - 184.
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In literatuur over franchisecontracten wordt weinig aandacht besteed aan de
verplichtingen ter bevordering van een soepele afwikkeling. In de meeste
franchisecontracten wordt de afwikkeling wel uitvoerig geregeld, vaak ter
bescherming van de (intellectuele) eigendomsrechtsrechten van de
franchisegever. In veel franchisecontractenn is een zeer gedetailleerde instructie
opgenomen waarin geregeld is wat (en binnen welk tijdsbestek) een
franchisenemer na beeindiging aan de franchisegever dient te overhandigen.,4
Op grond van de ICC Model overeenkomst is de franchisenemer o.m. verplicht
binnen een bepaald aantal dagen een lijst van de voorraden te verstrekken.75 De

franchisegever heeft het recht (niet de plicht) deze voorraden te kopen tegen de
originele inkoopprijs (of, als dit minder is, de marktwaarde). De franchisenemer
dient bovendien op eigen kosten onmiddellijk aan de franchisegever te
retourneren

"all copies of all proprietary materials deliverd by the Franchisor to the
Franchisee under this Agreement, including the Manual, all records, files,
instructions, correspondence, customer database, brochures, agreements,
disclosure statements (...) and all copies thereof'.m

In de NFV modelfranchiseovereenkomst zijn vergelijkbare bepalingen
opgenomen, hoewel ze wat minder vergaand en belastend zijn voor de
franchisenemer.71 Zo zal de franchisegever op grond van dat contract normaliter,
indien de franchisenemer dat wenst, wel gehouden zijn de resterende voorraden
(en inventaris) van de franchisenemer terug te kopen.
Net als voor de benoemde overeenkomsten, geldt ook voor de onbenoemde
overeenkomsten dat de onderhandelingsplicht nog niet echt tot ontwikkeling is
gekomen.1 Hetzelfde geldt voor de plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel
in te gaan."

73 Vgl. artikel 5.5 van de Erecode van de NFV: "De overeenkomst dient ten minste de
volgende essentiele bepalingen te bevatten:  (...) - bepatingen betreffende onmiddellijke
teruggave, bij beeindiging van de franchiseovereenkomst, van alle materiele en
immateriele eigendommen aan de franchisegever of andere eigenaar".

74 Vgl. attikel 28 ICC Model International Franchising Contract; dit artikel beslaat (zonder
toelichting) in totaal twee pagina's.

75 Zie artikel 28.6 ICC Model International Franchising Contract.
76 Zie artikel 28.5 ICC Model International Franchising Contract.
77 Zie artikel 29 en 30 van de NFV Modelovereenkomst Franchising.
78 Zie paragraaf 2.3.1 van dit hoofdstuk. In het ICC Model Distributorschip Contract en het

ICC Model International Franchising Contract is geen onderhandelingsplicht
opgenomen. Wel is in de Europese Erecode voor Franchising de plicht opgenomen dat
partijen klachten, grieven en geschillen "te goeder trouw en met bereidwilligheid door
middel van oprechte en redelijke, rechtstreekse communicatie en onderhandeling moeten
trachten op te lossen".

79 Zie paragraaf 2.3.1  van dit hoofdstuk.
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3.3.2 Na beaindiging en afwikkeling

De verplichtingen na de beeindiging en afwikkeling (de postcontractuele
plichten) zijn dezelfde bij de onbenoemde overeenkomsten, als bij de benoemde
overeenkomsten. Eerder in dit hoofdstuk kwamen o.m. ter sprake: de non-
concurrentieverplichting, de geheimhoudingsverplichting en de verplichting de
nodige benodigde voorzichtigheid in acht te nemen in het doen van
mededelingen aan derden.

In veel franchise- en distributiecontracten zal een postcontractueel non-
concurrentiebeding opgenomen zijn. Een dergelijk beding kan op grond van de
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (deels) buiten werking
gesteld worden. Dit gebeurde onder meer in het arrest Aviti/Het
Kinderparad#s.'°  In  deze zaak achtte  het  Hof het beding op grond  van  de
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid niet van toepassing, nu
gebleken was dat de franchisegever toerekenbaar tekort geschoten was jegens de
franchisenemer. De franchisegever (Aviti) had verzuimd zijn franchisenemer
(Het Kinderparadijs) met advies bij te staan, toen bleek dat de winsten
achterbleven bij de prognoses.

Als een contractueel non-concurrentiebeding ontbreekt, kunnen partijen
onder omstandigheden toch gehouden zijn bepaalde activiteiten na te laten, zo
bleek eerder in dit hoofdstuk:'Van de Paverd benadrukt dat de specifieke aard
van de distributieovereenkomst (een onbenoemde overeenkomst tussen twee
ondernemers) met zich brengt dat men er extra voor moet waken dat te snel
wordt aangenomen dat het veroveren van een klantenkring van de voormalige
contractpartner ontoelaatbaar   is. Zij formuleert de volgende vuistregel:   er   is
sprake van ontoelaatbare concurrentie indien een door de distributeur
opgebouwd klantenbestand stelselmatig en substantieel afgebroken wordt,
terwijl deze klantenkring in beginsel een duurzaam karakter heeft en het
afbreken plaatsvindt aan de hand van kennis en gegevens die de leverancier
tijdens het samenwerkingsverband van de distributeur heeft verkregen.82 Bij
franchisecontracten zal dit probleem zich overigens niet (snel) voordoen, nu veel
(zo niet alle) franchisecontracten een contractueel non-concurrentie beding
bevatten. u

Overigens gelden voor zowel de distributie- en de fanchise-
overeenkomsten bijzondere, door het Europese recht opgelegde, beperkingen ten
aanzien van contractueel bedongen non-concurrentiebedingen.:'

Barendrecht en Van Peursem wijzen nog op andere vormen van
mogelijke ontoelaatbare concurrentie, zoals de neiging van de distributeur om

80 Hof 's-Hertogenbosch 26 november 1996, PRG 1997/4675 (Aviti/Het Kinderparad#s)
Pres.     Rb.    's-Gravenhage     15    mei     1991,     KG 1991/195 (Hypotheker 14, Rb. 's-
Hertogenbosch          10 september 2002, KG 2003/25 (Holland Security

Group/Feiligheidsdienst  Noordbrabant)  en  Pres. Rb. Amsterdam 24 september   1998,
KG 19981350 (Night of the Prom).

81 Zie paragraaf 2.3.2 van dit hoofdstuk.
82                    Van de Paverd  1999, p.  189 -  190.
83             Vgl. Van der Heiden 1999, p. 139 - 140 en de door hem genoemde en besproken (lagere)

rechtspraak.
84 Zie Goyder 2000, p. 95 en p. 164 - 165.
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het merk- en de onderscheidingsmiddelen te imiteren en het aftroggelen van
elkaars werknemers met specifieke kennis."

4  Slot

'Het opzegrecht' is een verzameling van enerzijds bijzondere, onderling sterk
afwijkende regels in de wet en anderzijds sterk op de omstandigheden van het
geval toegesneden uitspraken. 'Het opzegrecht' als een samenhangend geheel
van regels over de vraag wanneer en onder welke voorwaarden opgezegd mag
worden bestaat niet en kan ook niet afgeleid worden uit de bestaande wettelijke
regels over opzegging. 86 Duidelijke algemene regels over opzegging ontbreken
dus grotendeels. Per overeenkomsttype is soms wel, maar vaak ook niet
duidelijk of en zo ja onder welke voorwaarden opgezegd kan worden. In dit
hoofdstuk bleek dat het opnemen van opzegregels in een contract niet altijd tot
de gewenste zekerheid leidt, omdat de opzegregels op grond van de beperkende
werking van redelijkheid en billijkheid buiten werking gesteld kunnen worden.

Op zichzelf hoeft deze onzekerheid over het geldend opzegrecht nog
niet tot gevolg te hebben dat een opzegging ontaardt in een langslepend conflict.
Maar het is weI voorstelbaar dat onzekerheid over de vraag wat een
rechtvaardige opzegging is, in een concreet geval ertoe kan bijdragen dat een
contractspartij zich onderbedeeld voelt.:' Zo beschouwd is de onzekerheid over
de vraag wat 'rechtens' is bij een opzegging, wel een aannemelijke mogelijke
factor die de kans op langslepend conflicten bij opzegging vergroot. In het
volgende hoofdstuk bespreek ik deze en andere mogelijke factoren die de kans
op langslepende conflicten vergroten, en geef ik de richting aan van hoe het
anders zou kunnen.

85 Barendrecht/Van Peursem  1997, p.  185 e.v.
86 Anders Clavereau  1943  en De Vries  1990.
87 Meer hierover volgt in het volgende hoofdstuk.
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De basiselementen van het opzegmodel

1 Inleiding

Wat is er nodig om conflicten bij opzegging te beheersen? In dit hoofdstuk staat
deze vraag centraal. Doel van dit hoofdstuk is het formuleren van de
basiselementen van het conflictbeheersende opzegmodel. De elementen staan
niet garant voor een conflictloze opzegging, maar er bestaat een goede kans dat
een langslepend en kostbaar conflict voorkomen kan worden. Er is empirisch
onderzoek nodig om met zekerheid vast te kunnen stellen dat deze elementen de
kans op conflicten kunnen verkleinen. Die zekerheid zal ik in dit onderzoek niet
geven, maar ik kan wel de aanwijzingen signaleren die aangeven dat de
elementen de kans op conflicten verkleinen. Hiervoor maak ik gebruik van de
inzichten die voortkomen uit onderzoeken naar het ontstaan en de escalatie van
conflicten (paragraaf 2). De uitkomsten van dit onderzoek maken het mogelijk
om, mede aan de hand van de analyse van het geldend recht (zie het vorige
hoofdstuk), te berederenen welke factoren de kans op langdurige conflicten
vermoedelijk vergroten (paragraaf 3). Als we weten (of vermoeden) welke
factoren de kans op langdurige conflicten vergroten, is de stap naar dat wat kan
helpen om conflicten te beheersen niet erg groot meer. 'Dat wat kan helpen de
kans op conflicten te verkleinen' zijn de elementen van het opzegmodel. Ze
komen in paragraaf 4 nader aan bod. In paragraaf 5 tenslotte geef ik kort weer
hoe het vervolg van het onderzoek eruit ziet.

2    Ontstaan en escalatie van conflicten

Wat is een conflict? Hoe ontstaan conflicten? En wat gebeurt er als een conflict
escateert? Deze vragen zijn relevant bij een onderzoek naar conflictbeheersing
bij opzegging. Verschillende wetenschappers, meestal geen juristen, maar
sociologen, psychologen of communicatiedeskundigen, hebben hier onderzoek
naar gedaan. De inzichten over het ontstaan en de escalatie van conflicten
vertellen ons iets over de vraag wat er nodig is om te voorkomen dat een
opzegging ontaardt in een langdurig conflict. Ik geef de, voor dit onderzoek
belangrijke inzichten hier (kort) weer.

Er  bestaan veel verschillende definities  van een conflict. ' Volgens
Littlejohn en Domenici is sprake van een conflict als een verschil van mening
een issue wordt:2

1         Zie voor een overzicht Brown/Marriott 2002, p. 1 - 2. Zie bijvoorbeeld ook Brennink-
meijer 2003, p. 25, Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 17 e v, I.ittlejohn/Dome-
nici 2001, p. 3-4 e n D e Dreu 2005, p. 6 e.v.
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"Conflicts happen when human differences become an issue. Though
they are always there, differences sometimes don't matter. They don't get
in the way, they don't seem obvious or challenging, or they don't need to
be managed. (..) When differences gets in the way, conflict results."

Het enkele feit dat er tegenstrijdige belangen zijn, is onvoldoende om van een
conflict te spreken; conflictueus wordt een situatie vaak pas wanneer bepaalde
barrieres ervoor zorgen dat tenminste 6dn van de twee partijen haar eigen
belangen niet meer kan verwezenlijken en daar duidelijk onvrede mee heeft. Het
vervolg wordt vaak aangeduid met behulp van de versterkende trap naming,
blaming claiming.' In de eerste fase wordt het probleem benoemd (naming),
waardoor de spanning oploopt. In de tweede fase uiten partijen beschuldigingen
over en weer (blaming) en in de laatste fase dekken partijen zich in en claimen
datgene waar ze menen recht op te hebben (claiming).

Als het conflict intensiveert escaleert het conflict. Escalatie van het
conflict betekent vaak dat het conflict een bepaalde transformatie ondergaat.4 De
methoden om rechten af te dwingen veranderen bijvoorbeeld van zwak en
onschuldig naar sterk en ingrijpend. Het onderwerp van het geschil verandert
nogal eens van specifiek naar algemeen en bovendien verandert het doel van
contractspartijen vaak gedurende het proces. Waar het doel in eerste instantie
gericht was op een zo gunstig mogelijke uitkomst, verschuift het doel naarmate
het conflict escaleert naar het winnen van het conflict, naar het vergroten van de
verliezen van de wederpartij.'

Daar komt bij dat de communicatie tussen partijen steeds moeizamer
verloopt naarmate het conflict verder escaleert. Volgens wetenschappers in de
communicatieleer komen de meeste boodschappen die mensen elkaar sturen
verminkt over, zelfs als er geen sprake is van een conflict.« Dit komt doordat de
boodschap een selectieproces ondergaat als het de ontvanger bereikt.
Vereenvoudigd weergegeven komt dit erop neer dat alles wat niet strookt met de
overtuigingen, meningen en waarden van de ontvanger, niet geselecteerd en dus
niet ontvangen wordt.' In een conflictsituatie betekent dit, dat op zeker ogenblik
slechts informatie geselecteerd wordt, welke het conflictbeeld zal bevestigen.
Ook het afnemende luistervermogen is een complicerende factor bij

2           Littlejohn/Domenici 2001, p. 34.
3 Deze stadia zijn oorspronkelijk afkomstig van Felstiner (e.a.). In veel boeken over

conflicthantering wordt hiernaar verwezen, zie bijvoorbeeld Van der Werf/Venhuizen
2002, p. 15 (noot 7) en de verwijzing aldaar.

4           Zie voor een heldere uiteenzetting van de verschillende transformaties Pruitt/Kim 2004,
p. 88 - 91.

5       Een veelgebruikt instrument om te toetsen hoever een conflict is geescaleerd is de
zogenaamde escalatieladder (Glasl 1999); de escalatie voltrekt zich volgens deze ladder
van een rationale fase, naar een emotionele fase, naar een strijdfase. Zie hiervoor ook
Van der WedVenhuizen 2002, p. 18 - 19, De Dreu 2005, p. 48 en Breninkmeijer 2003,
p. 34 - 35.

6             Zie bijvoorbeeld Oomkens 2000, p. 37 e.v.
7                   Zie   Oomkens   2000   p.   40 en Wiertzema   1996,   p.   23.   Vgl.   in dit verband tevens

Mnookin/PeppeUTulumello 2000, p. 157 en Lewicki/Bariy/Saunders/Minton 2003, p
148 e.v.
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communicatie   in een conflictsituatie. 8 Deels hangt dit samen   met het eerder
genoemde selectieproces, maar deels heeft het ook te maken met een afnemende
interesse in de inhoudelijke argumenten van de wederpartij.'

Daarnaast maken mensen 'denkfouten' die de escalatie bevorderen. De
Dreu noemt er drie: 1) jraming; mensen hebben een referentiepunt in gedachte,
alles daarboven wordt als winst opgevat, alles daaronder als verlies. Zo'n
referentiepunt maakt het gemakkelijker om conflicten te overzien. Maar in het
gebruik van zo'n referentiepunt schuilt het gevaar van oversimplificering. Is het
referentiepunt wei betrouwbaar? Waar is het op gebaseerd? 2) naref realisme;
mensen hebben vaak de neiging te veronderstellen dat de wijze waarop zij de
wereld zien, gedeeld wordt door anderen. Wanneer dit niet zo is, wordt vaak
aangenomen dat dit komt doordat de ander minder verstandig is dan we dachten,
de ander niet voldoende gernformeerd is of de ander een verborgen agenda
heeft. 3) ego-defensiviteit; mensen hebben behoefte aan een positief zelfbeeld.
In een conflictsituatie wordt dit zelfbeeld nogal eens ter discussie gesteld. Dit
leidt vaak tot de sterke behoefte het zelfbeeld te verdedigen. Een veelgebruikte
methode ter verdediging is de overschatting van de eigen constructiviteit, en de
onderschatting van de constructiviteit van de ander.'°

Onderzoekers hebben bovendien nog aangetoond dat mensen een
fundamentele neiging hebben tot wederkerigheid.n Dit betekent dat mensen bij
een interactie het gedrag van anderen spiegelen. In een conflictsituatie betekent
dit dat mensen de neiging hebben de conflicthanteringsstrategie van de ander
over te nemen. CoOperatief gedrag lokt coOperatief gedag bij de ander uit en
vijandig gedrag lokt vijandig gedrag bij de ander uit.12 De eerste actie van een
conflictspartij is dan ook erg bepalend voor het verdere verloop van het conflict.
In dit verband is onderzocht wat de effecten zijn van het (naar eigen zeggen)
onterecht beschuldigd worden van bepaalde misstanden. Wetenschappers
hebben aangetoond dat onterechte verwijten er (bewust of onbewust) toe leiden
dat de 6dn zich genoodzaakt voelt de ander (degene die de verwijten geuit heeft)
te straffen." Naast frustratie en boosheid, leidt de onterechte beschuldiging tot
een 'rational desire to retaliate: De vergelding zal op haar beurt weer effect
hebben op de ander, waardoor inhoudelijke argumenten steeds verder op de
achtergrond raken. " De escalatie van een conflict komt dan in een
stroomversnelling terecht.

8         Oomkens 2000, p. 50. Vgl. bijvoorbeeld ook Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p
177-181.

9             Vgl. Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 160 - 161.
10 Zie hiervoor de Dreu 2005, p. 54 - 58, met veel verwijzingen naar onderzoeken die de

'denkfouten' bevestigen.
11 Zie hiervoor in het bijzonder Gouldner  1960.
12 Zie hiervoor het onderzoek van Weingart, Caroll, Thompsom en Bazerman;

onderhandelaars bleken zowel cooperatieve als competitieve stategieen van de
wederpartij over te nemen (Weingart/Caroll/rhomsom/Bazerman 1990). Zie ook De
Dreu 2005, p. 30 - 32.

13 Zie Pruitt/Kim 2004, p. 102 - 113 met verwijzingen aldaar.
14        Vgl. in dit verband ook Fisher/Ury/Patton 2001, p. 46 en Barendrecht/Van Beukering-

Rosmuller 2000, p. 54.
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3    Factoren die de kans op conflicten bij opzegging vergroten

Wat leren bovengenoemde inzichten ons over de conflictbeheersing bij
opzegging? In de eerste plaats dat beschuldigingen de kans vergroten dat een
opzegging ontaardt in een langslepend conflict. Logisch, zou je denken. Als
afspraken niet nagekomen worden, zijn vervelende gesprekken vaak niet te
vermijden. Maar het bijzondere is dat bij een opzegging vaak helemaal niet
uitgezocht hoeft te worden wie welke afspraken niet is nagekomen. Immers,
opzegging maakt het mogelijk om een samenwerking eenzijdig te beifindigen,
ook zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming of een
onvoorziende omstandigheid. " Om een duurovereenkomst wegens een
tekortkoming in de nakoming te beeindigen staat een contractspartij een ander
instrument ter beschikking, namelijk ontbinding op grond van artikel 6:265
BW. 16 Opzegging is, zo wordt ook wei gezegd, een toekomstgericht
beeindigingsinstrument, waarbij niet hoeft te worden gezocht wie waarin
tekortgeschoten   is."  In het vorige hoofdstuk bleek echter dat tekortkomingen
toch vaak een belangrijke plaats innemen in het opzegrecht. Bij de benoemde
overeenkomsten is dit bij uitstek het geval als slechts opgezegd mag worden
wegens een dringende reden.u

Ook bij de onbenoemde overeenkomsten speelt dit probleem,
bijvoorbeeld in de zaak Latour/De Bruijn.0 Als reden voor opzegging voert
Wijnhuis Latour niet aan dat zij, na een samenwerking van meer dan 100 jaren,
haar distributiestelsel om economische redenen wil wijzigen; daarvoor in de

15          Zie o.m. Vranken/Hammerstein 2003, nr. 14, Van der Putt-Lauwers 2000, p. 118 en Van
Dunnd 1971, p. 40. In het verlengde hiervan ligt de gedachte dat opzegging vooral een
instrument is dat voorkomt dat partijen van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd
oneindig aan elI<aar verbonden blijven; deze functie van opzegging wordt nadrukkelijk
genoemd in de toelichting van de artikelen 6: 109 PECL en 5.8 PICC. Niet voor niets ook
wordt opzegging binnen de PECL en PICC niet gekwalificeerd als een remedie, maar als
een, uit de inhoud van het contract voor onbepaalde tijd voortvloeiend instmment dat
voorkomt dat partijen oneindig aan elkaar vast zitten. Dit volgt uit de systematiek van de
PECL en PICC; opzegging is niet geregeld in de titel van ontbinding etc., maar in de titel
die betrekking heeft op de inhoud van het contract.

16          Zo beschouwd is de ontbinding op grond van artikel 6.258 BW ook een neutraal traject.
Voor dit traject kan echter alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gekozen worden en dan
bovendien alleen in rechte, zie hiervoor onder meer Van Plateringen 2001.

17          Al in de oude handboeken wordt opgemerkt dat opzegging toekomstgericht zou moeten
zijn, zie bijvoorbeeld   Suijling      1934,   p.   429, Hofmann/Van Opstall   1959,   p.   418   en
Hofmann/Abas   1977,   p.   247. Zie tevens Clavareau   1943,   p.    120   -   125   (met  rechts-
vergelijkende beschouwingen) en Strijbos 1985, p. 45. De vaststelling dat opzegging
'toekomstgericht' is, had naar Oud BW waarschijnlijk een andere betekenis, omdat
ontbinding op grond van wanprestatie naar Oud BW terugwerkende kracht had. Het
huidige artikel 6:265 BW kent geen terugwerkende kracht toe aan ontbinding. WeI
ontstaan er zogenaamde ongedaanmakingsverbintenissen, maar duurovereenkomsten
worden doorgaans alleen voor de toekomst ontbonden. Het verschil met opzegging blijft
dat bu Opzegging normaliter niet uitgezocht hoeft te worden wie waarin te kortgeschoten
is. De toekomstgerichte functie van opzegging wordt dan ook in recentere publicaties
over opzegging benadrukt, zie bijvoorbeeld Van der Putt-Lauwers 2000, p. 118.

18 Zie schema II, hoofdstuk 2.
19                   HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Brujn).
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plaats kiest Wijnhuis Latour voor het opzeggen om redenen die direct of indirect
in de tekortkomingssfeer gelegen zijn. 2° Kennelijk verkeerde Wijnhuis Latour in
de veronderstelling dat haar belangen op deze manier het beste behartigd
werden. Heel vreemd is dit niet, omdat, naar later bleek, onbenoemde
overeenkomsten inderdaad soms alleen om zwaarwegende redenen opgezegd
kunnen worden.2' Het is niet vreemd dat een contractspartij als Wijnhuis Latour
alle zeilen bijzet om aan te tonen dat haar gronden voor opzegging zwaarwegend
genoeg zijn. Het probleem speelt overigens niet alleen bij de vraag ofopgezegd
mag worden, maar ook bij de vraag onder welke voorwaarden opgezegd mag
worden. Zowel voor de benoemde als de onbenoemde overeenkomsten 'loont'
het in veel gevallen om zoveel mogelijk tekortkomingen hard te maken; het kan
bijvoorbeeld betekenen dat minder compensatie aangeboden hoeft te worden, of
dat bepaalde postcontractuele bedingen buiten werking gesteld worden.22

Beschuldigingen zijn een eerste factor die de kans op conflicten bij
opzegging kunnen vergroten. Zijn er, rekening houdend met de inzichten over
het ontstaan en de escalatie van conflicten, andere factoren die een vergelijkbare
rol spelen? Ik meen van wel. Communicatie lijkt in het ontstaan en de escalatie
van conflicten een belangrijke plaats in te nemen. Conflicten ontstaan en
escaleren (mede) door een afnemend vermogen om te communiceren." In het
huidige opzegrecht krijgt communicatie weinig aandacht, zo bleek in hoofdstuk
2. Die aandacht gaat vaak niet veel verder dan een enkele erkenning dat op
contractspartijen onder bepaalde omstandigheden een informatieplicht  rust. 24
Deze informatieplicht heeft doorgaans betrekking op een concreet feitelijk
gegeven, bijvoorbeeld de naam van de opvolgend huurder, of de naam van de
toeleverancier. Een enkele keer reikt de informatieplicht iets verder dan dat,
bijvoorbeeld de plicht om alle klantgegevens over te dragen. 8
Onderhandelingplichten zijn nog niet goed tot ontwikkeling gekomen; wel blijkt
uit rechtspraak dat de rechter het al dan niet voeren van overleg alvorens
opgezegd wordt, soms meeweegt bij de vraag of de opzegging onder die
voorwaarden gerechtvaardigd  was. 26  Voor het overige  is  er  in het huidige

20        In tweede aanleg toetst het Hof de volgende redenen: 1) De Bruijn probeert nadat
partijen opnieuw tot overeenstemming waren gekomen in onderhandelingen voortdurend
haar eigen positie te verbeteren en 2) De Bruijn houdt zich tegen de afspraken in niet aan
de gevoerde prijsstellingen.

21 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3.1; zie ook HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De
Bru!/n), HR 7 december 2001, JOL 2001/739 (A//BG), HR 20 april 2001, JOL 2001/274
(X/Gemeente Middenveld), HR 30 maart 2001, JOL 2001/213 (Phoenix en
Domus/Makelaar A),    Pres.  Rb.  Leeuwarden 21 december  2001, KG 2002/60 ( Friend's
Tweewietercentnun/Batavus) en HIt 12 november 2004, JOL 2004/585.

22 Een bekend voorbeeld is de 'c'-factor in de kantonrechtersformule; hoe hoger de
correctie wegens verwijtbaarheid, hoe lager de vergoeding voor de werknemer zal
uitvallen. Een ander voorbeeld is de zaak Aviti/Kinde,parados (Hof's-Hertogenbosch 26
november   1996, PRG 1997/4675), alwaar een non-concurrentiebeding buiten werking
werd gesteld wegens een tekortkoming in de nakoming.

23 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
24           Zie de paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 van hoofdstuk 2.
25 Zie paragraaf 3.3.1, hoofdstuk 2.
26 Zie paragraaf 2.3.1, hoofdstuk 2.
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opzegrecht weinig tot geen aandacht voor de communicatie tussen de opgezegde
en opzeggende partij.

Dit is niet vreemd, nu opzegging een eenzijdig beeindiginginstrument
is. De beslissing om te beeindigen hoeft niet door partijen gezamenlijk gemaakt
te worden. De communicatie kan strikt genomen bestaan uit de mededeling van
de opzeggende partij aan de opgezegde partij dat zij de overeenkomst wenst op
te zeggen.1' Voor met name de benoemde overeenkomsten geldt, dat zij slechts
opgezegd kunnen worden om redenen die de wetgever limitatief opsomt.u Een
contractspartij die wil opzeggen zal zich, naast de mededeling dat zij niet langer
onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren, beroepen op 6dn van de
door de wetgever genoemde gronden. De werkelijke belangen van de
opzeggende partij blijven om die reden vaak verscholen achter 'formele'
redenen, redenen die genoemd worden omdat de wetgever ze opsomt, maar die
weinig te maken hebben met de daadwerkelijke belangen van partijen.8 De
communicatie zal vaak uit niet veel meer bestaan dan de mededeling dat de
opzeggende partij gaat opzeggen, onder vermelding van de formele gronden
voor de opzegging. Voor een soepele afwikkeling van een intensieve
samenwerking zal echter aanzienlijk meer communicatie vereist zijn. De kans
op concflicten over de afwikkeling (maar ook over andere onderwerpen) zal dan
ook groter zijn als partijen niet communiceren.

Het gebrek aan communicatie heeft ook andere negatieve effecten. Het
is aannemelijk dat een opgezegde contractspartij zich minder snel bij een
beslissing om te beeindigen kan neerleggen als die beslissing onderdeel uitmaakt
van een volledig eenzijdig uitgedacht plan.'° Het is voor zover mij bekend niet
empirisch onderzocht wat voor de opgezegde partij de meestvoorkomende
werkelijke redenen van verzet zijn tegen een opzegging, maar het is denkbaar
dat de werkelijke redenen van verzet in essentie vaak terug te voeren zijn op het
gevoel dat volledig buiten  hen  om een beslissing genomen  is. "  De  'kale'
mededeling dat opgezegd gaat worden na een jarenlange en intensieve
samenwerking, kan haast niet anders dan een heleboel verzet opwekken. Dit
verzet zal sterker zijn naarmate de opgezegde contractspartij geen enkele notie
heeft van de werkelijke redenen voor de opzeggende partij om de samenwerking
te beeindigen, of als de opgezegde partij het gevoel heeft dat wijziging van de
voorwaarden voor samenwerking ook aan de belangen van de opzeggende partij
tegemoet komt.

Tot slot een laatste factor die de kans op langslepende conflicten bij
opzegging kan vergroten. In het vorige hoofdstuk bleek dat er vaak nog veel
onduidelijkheid bestaat over de vraag of opgezegd mag worden, en zo ja, onder

27 Zie paragraaf2.3.1, hoofdstuk 2.
28 Zie schema II, hoofdstuk 2.
29 Zie eerder De Hoon 2001, p. 892-893.
30 Zie hiervoor eerder De Hoon 2001, p. 891-895.
31          Vgl. het onderzoek van Tyler naar wat men belangrijk vindt bij het beslechten van een

geschil. Edn van de vier kernpunten is voice/participation; de behoefte om gehoord te
worden en het gevoel te hebben deel uit te maken van het besluitvormingsproces, zie
Tyler  1997.
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welke voorwaarden.12 Het is niet zeker of deze onduidelijkheid bijdraagt aan het
ontstaan en de escalatie van conflicten bij opzegging. Er is geen empirisch
bewijs en ook valt iets dergelijks niet goed af te leiden uit de inzichten over het
ontstaan en de escalatie van conflicten. Hard bewijs hiervoor ontbreekt, maar het
is goed voorstelbaar dat de kans op een langslepend conflict groter is als partijen
een referentiekader missen van wat een rechtvaardige opzegging is." Dit blijkt
bijvoorbeeld uit de rechtspraak; de meeste jarenlange voortslepende conflicten
over opzegging hebben betrekking op de vraag of de in acht genomen
voorwaarden voor opzegging voldoende recht doen aan de belangen van de
opgezegde partij."

Bij het ontbreken van een referentiekader (of een objectieve norm) is
het lastig spiegelen aan dat wat door de meesten als rechtvaardig wordt
beschouwd. " Een opzeggende contractspartij heeft hierdoor weinig
aanknopingspunten voor de wijze waarop zij aan de gerechtvaardigde belangen
van haar wederpartij tegemoet kan komen, terwijl een opgezegde contractspartij
zich misschien sneller misdeeld zal voelen.36 In beide gevallen is de kans op een
langslepend conflict naar alle waarschijnlijkheid vergroot. Bovendien kunnen
partijen, door het gebrek aan een referentiekader, sneller in een oppervlakkige
'welles-nietes discussie' belanden; een discussie die gaat over abstracte
principes (bijvoorbeeld over de vraag of overeenkomsten in beginsel wel of niet
opzegbaar zijn) in plaats van de concrete belangen van partijen." Als partijen in
zo'n discussie belanden, is de kans op een langslepend conflict zeker vergroot.
Kortom, een referentiekader voor de voorwaarden voor opzegging zou de kans
op langslepende conflicten naar alle waarschijnlijkheid kunnen verkleinen.

32 Zie paragraaf 4, hoofdstuk 2.
33                   Vgl.  ook  Van de Paverd   1999, die vanuit een streven naar rechtszekerheid, zoekt  naar

objectieve regels voor de opzegging van distributieovereenkomsten.
34 Een uitzondering hierop  is  HR 3 december   1999, NJ 2000/120 (Latour/De Brui/n).   In

cassatie was de vraag aan de orde of duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd
principieel opzegbaar zijn. In de feitelijke instanties echter ging het wet om de vraag of
de inachtgenomen opzegtermijn lang genoeg was om recht te doen aan de belangen van
Latour, zie paragraaf 3.1, hoofdstuk 2 voor een uitvoerige bespreking van het arrest.

35           Zie voor de nadelen van het gemis om uitkomsten te spiegelen aan en heldere objectieve
normen bijvoorbeeld Barendrecht  1992 en Schwartz/Scott 2003. Laatstgenoemde auteurs
spreken zelfs van een moral hazard, waarmee ze aan willen geven dat het ontbreken van
scherpe normen contractspartijen zal uitnodigen zich opportunistisch te gedragen
(Schwartz/Scott 2003, p. 601 e.v.).

36 Zie hiervoor bijvoorbeeld Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 132: "(..) parties are
more likely to accept a solution they perceive as fair and equitable to all concerned than
one that seems biased".

37 Vgl. paragraaf 2.2, hoofdstuk 4.
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4   Beheersing van conflicten bij opzegging: de basiselementen

4.1 Vooraf

Als we uitgaan van de veronderstelling dat de in de vorige paragraaf genoemde
factoren de kans op langdurige conflicten bij opzegging vergroten, is de stap
naar datgene wat kan helpen om conflicten te beheersen niet groot meer. In de
eerste plaats zou dit kunnen door de neutraliteit van opzegging te waarborgen, in
de tweede plaats door heldere en evenwichtige opzegvoorwaarden te formuleren
en tot slot door de communicatie tussen de opzeggende en opgezegde partij te
stimuleren. In deze paragraaf licht ik de verschillende elementen nader toe.

4.2 Waarborg neutraliteit opzegging

Als beschuldigingen de kans op langslepende conflicten vergroten, zou het
eerste element van het opzegmodel kunnen zien op het voorkomen dat partijen
in een tekortkomingsdiscussie belanden. Het opzegmodel zou, met andere
woorden, neutraal moeten zijn; beschuldigingen zouden uit de opzegging
gefilterd moeten worden. Betekent dit dat een contractspartij niet zou kunnen
beeindigen wegens een tekortkoming in de nakoming? Uiteraard niet, maar in
dat geval zou zij kunnen kiezen voor Un van de remedies die daarop gericht
zijn, bijvoorbeeld ontbinding op grond van artikel 6:265 BW, eventueel
aangevuld met een schadevergoedingsactie. Het instrument opzegging zou dan
een andere, duidelijk daarvan te scheiden, functie kunnen hebben, namelijk die
van een instrument uitsluitend gericht op de aanpassingen die nodig zijn voor de
toekomst. Het graven in een verleden van tekortkomingen over en weer past niet
bij dit instrument, wel het zoeken naar een voldoende bescherming biedende
regeling waarbij beide partijen snel op alternatieve wijze invulling kunnen geven
aan de (commerciele) activiteiten. Een contractspartij die kiest voor de neutrale
wijze van beeindigen, kiest er dan voor het verleden te laten voor wat het is en
zich te richten op de toekomst, die van zichzelf en van haar wederpartij. Dit
laatste zou tot uitdrukking kunnen komen in de voorwaarden voor opzegging,
bijvoorbeeld de voorwaarde dat slechts opgezegd kan worden met inachtneming
van een bepaalde termijn en/of de toekenning van een bepaalde vergoeding.

Het lastige is weI dat er geen tussenvariant mogelijk lijkt. Het is goed
voorstelbaar dat een opzeggende contractspartij in essentie bereid is om een
termijn in acht te nemen of een vergoeding toe te kennen, maar op 6dn concreet
punt toch graag uit wil zoeken wat de gevolgen zijn geweest van afspraken die
volgens haar door haar wederpartij niet zijn nagekomen. Dit onderzoek zou de
volledige neutraliteit van de opzegging in gevaar kunnen brengen. Het is immers
goed voorstelbaar dat de tekortkomingsdiscussie op dit ene concrete punt zich
als een olievlek over het gehele beeindigingsplan verspreidt. Enerzijds lilla een
tussenvariant met ruimte voor een kleine correctie wegens een tekortkoming in
de nakoming wenselijk, anderzijds zal voorkomen moeten worden dat de
tekortkomingsdiscussie alsnog via een kleine kier het neutrale opzegproces
verstoort.
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Een andere lastige kwestie is de eenzijdigheid van de keuze voor het
beeindigingsinstrument.n Naar geldend recht kan die keuze normaal gesproken
eenzijdig door de initiatiefnemende contractspartij gemaakt worden. " De
wederpartij heeft zich bij die keuze neer te leggen. Voor een deel valt deze
kwestie buiten de doelstelling van dit onderzoek. Als de initiatiefnemende
contractspartij kiest voor het tekortkomingstraject is de eventuele
conflictbeheersing van de opzegging immers niet aan de orde. Voor een deel
echter niet: kiest een initiatiefnemende contractspartij voor het neutrale traject,
terwijl de opgezegde partij heel graag uit wil zoeken wie waarin tekortgeschoten
is, dan lijkt de tekortkomingsdiscussie haast onvermijdelijk. Het vernieuwde
opzegmodel zal dus zo ingericht moeten zijn dat de neutraliteit zoveel mogelijk
gewaarborgd blijft, zelfs als de opgezegde contractspartij niet achter de keuze
voor het instrument staat.

4.3   Duidelijke en evenwichtige opzegvoorwaarden

Als we uitgaan van de veronderstelling dat duidelijke en evenwichtige
opzegnormen de kans op conflicten verkleinen, zou het tweede element van het
opzegmodel kunnen zien op de voorwaarden voor opzegging. Voor
contractspartijen zou duidelijk moeten zijn onder welke voorwaarden zij op
kunnen zeggen; bovendien zouden beide partijen het gevoel moeten hebben dat
de voorwaarden tegemoet komen aan hun belangrijkste zorgen en wensen voor
de toekomst. Aan welke 'voorwaarden' zou je kunnen denken? In het vorige
hoofdstuk is een analyse van het huidige opzegrecht gegeven. Hieruit bleek dat
de opzegtermijn en/of een vergoeding voor tevergeefs verrichte investeringen
veelvoorkomende opzegvoorwaarden  zijn. 40 Andere veelvoorkomende  voor-
waarden hebben, zo bleek, betrekking op de afwikkeling of de postcontractuele
fase.41 Ook een verplichte voorafgaande onderhandelingsronde wordt (zij het
sporadisch en dan nog vaak impliciet) in het geldend recht tot een mogelijke
voorwaarde voor opzegging gerekend.42 Dit betekent dat de opzegvoorwaarden
in het geldend recht in ieder geval betrekking zouden kunnen hebben op de
volgende aspecten: 1) een eventuele onderhandelingsplicht, 2) een termijn en/of
een vergoeding voor de opgezegde partij, 3) de afwikkeling van de
rechtsverhouding, 4) de postcontractuele fase. Daarnaast is nog een vijfde soort
voorwaarde voor opzegging denkbaar. Deze vloeit niet zozeer voort uit een
analyse van het geldend recht, maar meer uit een analyse van het systeem van de
wet. Het gaat over de eventuele plicht van de opzeggende contractspartij om op
een redelijk wijzigingsvoorstel van de opgezegde partij in te gaan. In het
hiernavolgende kom ik hierop terug.

38 Vgl. Barendrecht/Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 138 e.v.
39        Hierop is veel kritiek geleverd, zie Vranken/Hammerstein 2003, nrs. 13, 41 en 43 met

vele verwijzingen aldaar. Hoe het anders zou kunnen laat onder meer Van Bijnen zien,
zie Van Bijnen 2003.

40 Zie hoofdstuk 2, de paragrafen 2.2.2,2.3.3,3.2.2.
41 Zie hoofdstuk 2, de paragrafen 2.3.1,2.3.2,3.3.1 en 3.3.2.
42 Zie hoofdstuk 2, de paragrafen 2.3.len 3.3.1.
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Naast deze soorten opzegvoorwaarden zijn er mogelijk nog andere denkbaar,
maar de volgende vijf vragen lijken de belangrijkste voorwaarden weer te
gevenf

1)    Rust op partijen een onderhandelingsplicht?

In het huidige contractenrecht zijn (potentiele) contractspartijen in sommige
situaties gebonden aan een onderhandelingsplicht." Een onderhandelings-
plicht zonder een contractuele voorziening is bij opzegging, zo bleek uit het
vorige hoofdstuk, nog niet echt tot ontwikkeling gekomen." Desalniettemin
is het denkbaar dat een onderhandelingsplicht ook 66n van de
opzegvoorwaarden is.'6 Empirisch onderzoek toont bovendien   aan   dat   in
gevallen waarin partijen zelf tot overeenstemming kwamen, het conflict
vaker als echt opgelost werd ervaren dan in gevallen waarin de rechter werd
ingeschakeld. 4' Een onderhandelingsplicht zou ertoe kunnen leiden  dat
partijen vaker zelf tot overeenstemming komen.*s Het zou tot gevolg kunnen
hebben dat de bestaande overeenkomst in gewijzigde vorm wordt
voortgezet. Als toch beeindigd wordt, kunnen de onderhandelingen de
afwikkeling soepeler laten verlopen.

2)  Is een opzeggende partij verplicht op een redelijk wijzigingsvoorstel
van de wederpartij in te gaan?

Net als de onderhandelingsplicht, is ook de plicht om op een redelijk
wijzigingsvoorstel in te gaan, nog niet echt tot ontwikkeling gekomen." Ook
hier geldt echter dat het denkbaar is dat een opzeggende partij (onder
bepaalde omstandigheden) verplicht is op een redelijk wijzigingsvoorstel in
te gaan. In het rechtssysteem lijkt het in ieder geval een gerechtvaardigde
vraag als een parallel getrokken wordt met de andere wijzigings-
bevoegdheden, in het bijzonder die bij dwaling. De bevoegdheid tot
vernietiging op grond van dwaling vervalt wanneer de wederpartij tijdig een

43 Een andere, niet in het rijtje opgenomen voorwaarde voor opzegging kan zien op de
gronden voor opzegging. De vraag of voor een opzegging een (redelijke) grond nodig is
hangt voor mij sterk samen met de neutraliteit van opzegging (het eerste element van het
opzegmodel). Daarom is deze mogelijke voorwaarde niet als een afzonderlijke
voorwaarde in het rijtje opgenomen.

44 Zie paragraaf 2.3.1, hoofdstuk 2.
45           Zie de paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 van hoofdstuk 2.
46 Vgl. onder meer de zaak (Runderploeg 's-Hertogenbosch/Dumeco); in deze zaak kende

de rechter uitdrukkelijk belang toe aan het feit dat de opzeggende partij voorafgaand aan
de opzegging geen overleg had gepleegd (Rb. 's-Hertogenbosch, 3 december 2003, LJN-
nummer AO 1576), zie paragraaf 2.3.1 van hoofdstuk 2 voor meer voorbeelden van
rechtspraak waarin waarde werd toegekend aan het feit of (een vorm van) overleg had
plaatsgevonden.

47          Zie Van Velthoven/Ter Voert 2003.
48        Opgemerkt moet echter worden dat een 'kale' plicht waarschijnlijk niet voldoende is,

meer hierover volgt in paragraaf 4.4 van dit hoofdstuk.
49           Zie de paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 van hoofdstuk 2.
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wijziging voorstelt dat het nadeel op afdoende wijze opheft (artikel 6:230 lid
1 BW). De parallel tussen de artikelen 6:248 en 6:230 BW is in dit verband
al eerder getrokken; in rechtspraak over de wijziging van overeenkomsten
worden de artikelen 6:230,6:258 en 6:248 wel in 6dn adem genoemd. Een
overeenkomst wordt dan gewijzigd zonder dat duidelijk is wat daarvoor de
de precieze wettelijke grondslag is.'° Het is denkbaar dat de parallel ook
voor wat betreft het redelijke wijzigingsvoorstel getrokken kan worden.

3)   Welke normen gelden voor compensatie?

Door het toekennen van een bepaalde vorm van compensatie kan
voorkomen worden dat een opzegging de opgezegde partij te veel schaadt.
De compensatie dient er toe de opgezegde partij de mogelijkheid te geven
zich aan te passen aan de ophanden zijnde veranderingen." De compensatie
wordt doorgaans, zo bleek in hoofdstuk 2, toegekend in de vorm van een
opzegtermijn  en/of een vergoeding. n De compensatie is gericht  op  de
belangen van de opgezegde partij, maar mag anderzijds de belangen van de
opzeggende partij niet teveel schaden. De balans tussen de belangen van
beide partijen dient in evenwicht te zijn. De vraag is hoe deze balans in
evenwicht gebracht kan worden. Het vernieuwde opzegmodel zou normen
voor compensatie moeten bevatten die deze balans in evenwicht kunnen
brengen.

Waarom zouden de normen voor compensatie eigenlijk evenwichtig
moeten zijn? Dragen evenwichtige normen bij aan de beheersing van
conflicten? Ik meen van wel. De kans op (escalatie van) conflicten bij
opzegging zal verkleind zijn als zowel de opzeggende als de opgezegde
partij het gevoel hebben dat het model aan de meest wezenlijke zorgen en
wensen tegemoet komt. Naast beheersing van conflicten kunnen
evenwichtige normen andere doelen dienen, bijvoorbeeld de herverdeling
van  welvaart. " Het opzegmodel  in dit onderzoek  is niet gericht  op  de
herverdeling van welvaart, wel op het beheersbaar houden van conflicten.
Evenwichtige normen kunnen daar aan bijdragen.

50              Zie  HR 28 november  1997, NJ 1998/659 (Luycks/Kroonenberg  I)  en  HR 18 januari
2002, NJ 2002/106 (Ruinemans/Heijmeger) Kritisch over deze arresten is Van Bijnen,
zie Van Bijnen 2004.

51 Zie Strijbos 1985, p. 110 e.v., De Vries 1990, p. 337, Barendrecht/Van Peursem, p. 153
e.v., Van de Paverd 1999, p. 98 e.v. Eerder reeds Suijling 1934, p. 431. Vgl. tevens het
Lando-commentaar behorende bij artikel 6:109 PECL (Lando/Beale 2000, p. 316)

52      Zie de paragrafen 2.2.2,2.2.3 en 3.2.2 van hoofdstuk 2. Overigens hebben niet alle
vergoedingen bij de opzegging van de benoemde overeenkomsten tot doel de wederpartij
de mogelijkheid te bieden zich aan te passen aan de ophanden zijnde veranderingen, zie
paragraaf 2.2.3 hoofdstuk 2 (schema IV).

53             Literatuur over distributivejustice maakt deel uit van de zogenaamde we(»re economics,
een kort overzicht hiervan geven Cooter/Ulen, zie Cooler/Ulen 2004, p. 43-48. Zie voor
de vraag of het contractenrecht wel een geschikt middel is om welvaart te herverdelen
Van Bijnen 2005, p. 18-21 en verwijzingen aldaar. Vgl. voor deze vraag ook Collins
1999, p. 225 e.v. en Campbell/Collins/Wightman 2003. p. 11
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Dit geldt in het bijzonder als contractspartijen in de eindfase van de
samenwerking zitten en contractuele of wettelijke normen voor compensatie
ontbreken. Omdat partijen niet weten waar ze aan toe zijn (ze hebben er
niets over afgesproken en de wet geeft ook geen aanknopingspunten) zal een
evenwichtige norm ertoe bijdragen dat partijen zich sneller aan kunnen
passen aan de veranderingen. Een norm die beduidend meer aan de
belangen van de 66n tegemoet komt zal dit niet kunnen bewerkstellingen,
omdat de 'onderbedeelde' contractspartij zich tegen die norm zal verzetten.54
Maar ook als op voorhand afspraken gemaakt worden over de toe te kennen
compensatie aan het eind van de samenwerking (partijen stellen aan het
begin van de samenwerking een norm voor compensatie vast), kan een
evenwichtige norm bijdragen aan de beperking van conflicten bij
opzegging." Een norm die te veel ofjuist te weinig aan de belangen van de
opgezegde partij tegemoet komt, zal vaak leiden tot over- Of
ondercompensatie.* Het  ligt  voor  de  hand te veronderstellen dat beide
partijen zich sneller kunnen aanpassen aan de op handen zijnde
veranderingen,  als geen sprake  is  van over- of ondercompensatie.

4)    Welke normen gelden voor de afwikkeling?

In het geldend recht zijn partijen soms gehouden medewerking te verlenen
aan een soepele afwikkeling van de rechtsverhouding. Dit kan, zo bleek in
hoofdstuk 2, betrekking hebben op resterende voorraden, op het nakomen
van in de opzeglermijn geplaatste orders, op het inleveren van sleutels en
leaseauto's en op het verstrekken van informatie over een eventuele nieuwe
contractspartner." Deze plichten vloeien, zo bleek ook in hoofdstuk 2 veelal
voort uit een contractuele bepaling die concreet ziet op de afwikkeling.
Maar ook als een contractuele bepaling ontbreekt kunnen partijen soms
gehouden zijn mee te werken aan een soepele afwikkeling op grond van de
aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid. In het geldend recht is
niet altijd duidelijk wat op dit viak van contractspartijen in een concrete
situatie verwacht mag worden. Dit, terwijl de afwikkelingsperikelen een
veelvoorkomend item lijken te zijn in conflicten over opzegging. Een (vorm
van) normering voor de afwikkeling van de rechtsverhouding zou de kans
op (escalatie van) conflicten dan ook kunnen verkleinen.

54 Vgl paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
55                   Zie voor de vraag voor wie het opzegmodel  bedoeld is paragraaf 5  van dit hoofdstuk.
56     Dat de door contractspartijen opgestelde norm voor compensatie aan het eind het

investeringsgedrag van partijen gedurende de samenwerking beinvloedt, is onderwerp
van onderzoek van rechtseconomen, zie bijvoorbeeld Cooter/Ulen 2004, p. 237, die
weergeven welke 'prikkels' er uitgaan van de verschillende remedies.

57           Zie de paragrafen 2.3.1 en 3.3.1 van hoofdstuk 2.
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5)     Welke normen gelden voor de postcontractuele fase?

Na de afwikkeling bevinden partijen zich in de postcontractuele fase.
Bepaalde verplichtingen kunnen na het contract doorwerken, zo bleek reeds
in hoofdstuk 2.'s Deze verplichtingen dienen er vooral toe het ontstaan van
nieuwe schade (schade die niet te herleiden is tot de aanpassing of de
afwikkeling) te voorkomen. Van alle mogelijke postcontractuele
verplichtingen is de verplichting zich te onthouden van bepaalde concurre-
rende gedragingen de meest bekende. Het vernieuwde opzegmodel zou
tevens normen voor de postcontractuele fase kunnen bevatten.

4.4   Stimulans van communicatie

Het laatste element is de stimulans van communicatie. Communicatie houdt
simpel gezegd in dat informatie uitgewisseld wordt. Gaat het er uitsluitend om
dat informatie uitgewisseld wordt? Of doet de inhoud van de informatie die
uitgewisseld wordt er ook toe? Het enkele feit dat partijen informatie uitwisselen
lijkt al een winst om conflicten bij opzegging te beheersen. Maar de enkele
mededeling dat opgezegd wordt, zal de conflictbeheersing bij opzegging nog
niet erg helpen. Zo is communicatie bijvoorbeeld een uitstekend middel om de
rechtsverhouding af te wikkelen zonder al te veel conflicten. En ook al blijft
opzegging een eenzijdige beslissing om de samenwerking te betindigen, met
behulp van communicatie kan de wederpartij het gevoel krijgen dat zij, al was
het maar in een geringe mate, deel heeft uitgemaakt van de beslissing." Om deze
doelen te bereiken  is de inhoud  van de communicatie van belang. 60 De
communicatie zal in ieder geval voor een deel iets bloot moeten geven van de
werkelijke zorgen en wensen voor de toekomst. Als de informatie die
uitgewisseld wordt enkel bestaat uit formele redenen (redenen die in de wet
genoemd worden maar die weinig te maken hebben met de werkelijke redenen)
wordt het lastiger conflicten te beheersen. Een contractspartij kan zich immers
sneller en gemakkelijker aanpassen aan de op handen zijnde veranderingen als
rekening gehouden wordt met haar werkelijke zorgen en wensen voor de
toekomst. Het spreekt voor zich dat alleen rekening gehouden kan worden met
de werkelijke zorgen en wensen voor de toekomst als ze bij de wederpartij
bekend zijn.61

58          Zie de paragrafen 2.3.2 en 3.3.2 van hoofdstuk 2.
59         Vgl. ook het door het International Franchise Association (IFA) uitgebrachte handboek:

"Improved Communications Means Improved Franchise Relations"; het rapport beoogt
de communicatie tussen franchisenemers en franchisegevers te stimuleren. Volgens het
IFA is een effectief communicatieplan tussen de franchisegever en franchisenemer
essentieel voor een succesvolle franchising. Het handboek is te downloaden via
<http://www. franchise.org/>.

60 Zie bijvoorbeeld ook Littlejohn/Dominici 2001, p. 33 e.v.; de auteurs onderscheiden 6
activiteiten  voor een constructieve dialoog: 1) treating people hke peop/e, 2) taking time
to explore, 3) taking turns at listening, 4) asking questions, 5) speaking dialogically en
7) being profoundly open.

61           Vgl. Van Zeeland/Kamminga/Barendrecht 2003.
49



Hoofdstuk 3

Hoe kan gestimuleerd worden dat partijen communiceren over de werkelijke
zorgen en wensen voor de toekomst? Waarschijnlijk is een 'kale'
onderhandelingsplicht (of een 'kale' plicht om op een redelijk wijzigings-
voorstel in te gaan) onvoldoende om te stimuleren dat het over de werkelijke
belangen van partijen gaat.61 Het tegendeel lijkt zelfs waar: de enkele vaststelling
dat op partijen een plicht rust om te onderhandelen, lijkt vooral discussie uit te
lokken over de vraag of zij niet in strijd is met de partijautonomie, wat het
rechtskarakter van een dergelijke plicht is en welke sancties je aan de niet
nakoming kunt verbinden. Als partijen deze discussie voeren op het moment van
een opzegging, zijn de kansen op conflicten alleen maar vergroot. Voor een
werkelijke stimulans van communicatie over zorgen en wensen voor de
toekomst zal dus in ieder geval meer (of iets anders) nodig zijn dan de
vaststelling dat op partijen plicht 'X' rust, waar in geval van niet nakoming
sanctie 'Y' aan verbonden is.

Hoe moet het dan weI? Dat zal nader onderzocht worden. Er zijn
verschillende gradaties mogelijk voor de manier waarop de communicatie over
werkelijke zorgen en wensen gestimuleerd kan worden:, Een minder ver gaande
vorm is die waarin enkel de materiele normen zo ingericht worden dat
'valkuilen' voor een niet belangen gerichte communicatie vermeden worden.
Edn valkuil kwam al ter sprake: de limitiatieve opsomming van redenen voor
opzegging stimuleert de informatie uitwisseling over formele redenen en
standpunten in plaats van de werkelijke zorgen en wensen. Beduidend verder
gaat de vorm waarin het gehele proces van opzegging, vanaf het moment dat een
contractspartij de wens uit om op te zeggen tot en met de postcontractuele fase,
door een procesrechtelijk kader wordt gestroomlijnd.

5 Hoenu verder? Het vervolg van het onderzoek

De neutraliteit van opzegging, heldere en evenwichtige opzegvoorwaarden en de
stimulans van communicatie zijn de elementen van het opzegmodel gericht op
conflictbeheersing. De vervolgvragen zijn hoe de neutraliteit gewaarborgd kan
worden, de communicatie gestimuleerd kan worden en de voorwaarden ingevuld
kunnen worden. Deze vragen staan in het vervolg van het onderzoek centraal. In
de volgende hoofdstukken onderzoek ik hoe de elementen van het vernieuwde
opzegmodel nader ingevuld kunnen worden. Ik doe dit steeds vanuit een andere
invalshoek. Het volgende hoofdstuk vangt aan met het klassiek juridische
perspectief. Daarna volgt de rechtseconomische en sociologische invalshoek,

62         Vgl. Barendrecht/Kamminga 2004, die onder meer de aanbeveling doen de toegang tot
het recht te verbeteren door een goede onderhandelingsomgeving te creeren. Dit behelst
aanzienlijk meer dan de enkele vaststelling dat op partijen een plicht rust om te
onderhandelen.

63         Vgl. ook Asser/Groen/Vranken 2003, p. 229 e.v. voor mogelijkheden om communicatie
in het civiele proces te stimuleren.
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gevolgd door die van de conflictbeslechting. Het laatste perspectief is het
rechtsvergelijkende perspectief.64

Ieder hoofdstuk begint met de vaststelling van wat ik onder het
perspectief versta en een nadere afbakening binnen dit perspectief. Die
afbakening betekent dat ik steeds een keuze maak (die ik uiteraard verantwoord)
voor een bepaald rechtsgebied, rechtsstelsel of een bepaalde theorie. Vervolgens
onderzoek ik hoe het opzegmodel met haar drie elementen eruit zou zien als het
uitsluitend vanuit dat rechtsgebied, rechtsstelsel of die theorie nader ingevuld
zou worden. Steeds onderzoek ik wat een rechtsgebied, rechtsstelsel oftheorie te
bieden heeft om het opzegmodel met haar drie elementen concreet vorm te
geven. Dit betekent soms dat ik op basis van bestaande gebruiken of ideeen kan
doorredeneren hoe een element concreet ingevuld zou kunnen worden, maar
voorzichtigheid is hier geboden; het 'doorredeneren' moet binnen de grenzen
van het rechtsgebied, rechtsstelsel of theorie blijven. Ieder rechtsgebied,
rechtsstelsel en theorie heeft haar sterke en zwakke kanten, voor- en nadelen.
Om te onderzoeken wat de perspectieven daadwerkelijk te bieden hebben om
het opzegmodel concreet in te vullen is een zo eerlijk mogelijke weergave van
de werkelijke waarde vereist. " De zwakke kanten en nadelen kunnen  niet
'weggepoetst' worden, maar evengoed geldt dat de veelbelovende aanknopings-
punten ruime aandacht verdienen.

Dit, zo eerlijk mogelijk 'wegen' wat de concrete waarde van een
bepaald rechtsgebied is, betekent voor het klassiek juridische perspectief ook dat
voornamelijk vanuit het geldend recht wordt beredeneerd. Hoewel het soms
lastig is de grens tussen het geldend en het wenselijke recht aan te geven, blijven
theorietfn over een wenselijke invulling van deelonderwerpen (bijvoorbeeld de
inhoud en de plaats van het vertrouwensbeginsel) voor zover mogelijk buiten
beschouwing. 66 Hetzelfde geldt in feite  voor de overige perspectieven.   De
rechtseconomische, sociologische en conflictbeslechtende perspectieven bestaan
uit theorieen, niet uit rechtsgebieden, maar ook hier blijft de weging beperkt tot
de hoofdlijnen van de theorie; individuele opvattingen over een andere, van de
hoofdlijn afwijkende, invulling op deelterreinen blijven grotendeels buiten
beschouwing.

64 Zie paragraaf 3, hoofdstuk  t  voor de verantwoording van deze keuze.
65 Vgl. Asser/Vranken 2005 nr. 120, waar gewezen wordt op het belang de beperkingen

van de gekozen multidisciplinaire invalshoek zo helder en duidelijk mogelijk te
formuleren. "Inzicht in de beperkingen is wezenlijk voor de betekenis die men aan de
resultaten van het (type) onderzoek mag hechten. Anders dreigt al gauw
overwaardering", aldus Vranken.

66         De grens tussen het geldend recht en het wenselijke recht is niet altijd makkelijk aan te
geven. Niet alleen is lang nia altijd duidelijk wat het geldend recht precies inhoudt, maar
bovendien wordt ook een zo eerlijk mogelijke weergave van het geldend recht altijd
vanuit een persoonlijke perceptie gegeven. Vgl. in dit verband De Geest 2004 p. 62, die
de mening lijkt te zijn toegedaan dat het onderscheid tussen het geldend en het
wenselijke recht wel altijd aan te geven is. Hij noemt het verpakken van uitspraken over
optimaal recht als loutere interpretaties van het geldend recht (bestaande wetteksten)
zelfs de belangrijkste methodologische fout van rechtsgeleerden.
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Waarom deze 'weging' van perspectieven? Waarom is 66n perspectief niet
voldoende? In het eerste hoofdstuk heb ik hier al iets over gezegd. Een
onderzoek naar conflictbeheersing bij opzegging doet vermoeden dat de
uitkomsten niet uitsluitend vanuit 66n invalshoek kunnen komen; een korte
voorstudie bevestigde dit vermoeden. De doelstelling van het onderzoek geeft
aanleiding tot een onderzoek dat zich niet beperkt tot 66n perspectief.«' Het
klassiek juridische perspectief (in dit onderzoek: het contractenrecht, het
onrechtmatige daadsrecht en het verrijkingsrecht) heeft met conflictbeheersing
niet zo heel veel te maken. Natuurlijk zegt het wat over de vraag wie welke
rechten en plichten heeft, maar is die wetenschap voldoende om te voorkomen
dat conflicten ontstaan (en escaleren)? Eerder in dit hoofdstuk bleek dat dit
waarschijnlijk niet zo is. Voor de andere perspectieven geldt hetzelfde; voor alle
perspectieven zijn er aanwijzingen dat ze tenminste 66n element concreet
kunnen invullen, maar geen van de perspectieven is zo veelbelovend dat de
andere buiten beschouwing kunnen blijven.

Waar moet dit perspectievenonderzoek toe leiden? Uiteindelijk tot een
concreet uitgewerkt opzegmodel dat contractspartijen de mogelijkheid biedt om
op neutrale wijze uit elkaar te gaan, zonder langslepende conflicten. Maakt het
hierbij uit welke invalshoek de meeste of belangrijkste

'
ingredienten' heeft

verschaft? Uiteraard niet, als de kans op langslepende conflicten maar zoveel
mogelijk verkleind is, daar gaat het om. De 'ingredienten' die de kans op
langslepende conflicten zoveel mogelijk verkleinen krijgen een vaste plaats in,
om in dezelfde beeldspraak te blijven, 'het recept'. In hoofdstuk 8 werk ik het
opzegmodel met haar drie elementen uit.

67 Zie hoofdstuk 1, 0aragraaf 3.
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Het klassiek juridische perpectief

1 Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik de mogelijkheden om de elementen van het
opzegmodel nader in te vullen vanuit het klassiek juridische perspectief, in het
bijzonder het overeenkomstenrecht, het onrechtmatige daadsrecht en het
verrijkingsrecht. De eerstgenoemde bron van verbintenissen is de meest voor de
hand liggende, nu partijen al verbintenissen uit overeenkomsten zijn aangegaan.
Ook de andere twee genoemde bronnen van verbintenissen hebben echter een
functie in het opzegrecht. Zo wordt in rechtspraak in gevallen waarin een
opzegging niet door de beugel kan, veelvuldig gesproken van een onrechtmatige
opzegging. Ook ongerechtvaardigde verrijking komt, hoewel minder veelvuldig,
in een opzegcontext voor, in het bijzonder in gevallen waarin de opzeggende
partij een duidelijk aanwijsbaar voordeel ten koste van de opgezegde partij
geniet.

Achtereenvolgens komen aan bod overeenkomst (paragraaf 2),
onrechtmatige daad (paragraaf 3) en ongerechtvaardigde verrijking (paragraaf
4). De opbouw van dit hoofdstuk wekt wellicht de indruk dat een en ander in
keurig afgebakende hokjes geplaatst kan worden. Dit is echter niet het geval;
zoals zal blijken zijn de gronden vaak inwisselbaar. Verder wordt, zoals al
aangegeven werd in het vorige hoofdstuk, bij het onderzoek naar mogelijkheden
om de elementen nader in te vullen zoveel mogelijk vanuit het geldend recht
geredeneerd. Theorieen over een wenselijke invulling van deelonderwerpen
(bijvoorbeeld de inhoud en de plaats van het vertrouwensbeginsel) blijven voor
zover mogelijk buiten beschouwing. ' Waar een keuze voor een bepaalde
invulling of een duidelijk van het geldend recht afwijkende theorie
onvermijdelijk is, wordt dit nadrukkelijk aangegeven.

2 Overeenkomst

2.1 Vooraft de betekenis van het overeenkomstenrecht voor het

opzegmodel

Het overeenkomstenrecht is misschien wel het meest voor de hand liggende
rechtsgebied voor de invulling van het opzegmodel, maar zoals zal blijken zijn
de mogelijkheden beperkt. Het overeenkomstenrecht heeft het meeste te bieden
voor het element dat ziet op de evenwichtige en duidelijke opzegvoorwaarden.
Voor de invulling van de andere elementen biedt het overeenkomstenrecht geen

1               Zie noot 66 hoofdstuk 3 voor een noodzakelijke nuancering op dit punt.
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noemenswaardige aanknopingspunten. Deze zullen ergens anders gevonden
moeten worden.

Voor wat betreft de opzegvoorwaarden biedt het overeenkomstenrecht
in ieder geval een juridische grondslag voor plichten die niet expliciet in wet of
contract genoemd zijn, namelijk de aanvullende werking van redelijkheid en
billijkheid. Maar er is meer, in het bijzonder geldt dit voor de voorwaarden die
zien op compensatie voor de opgezegde partij.2 Zoals zal blijken, kan vanuit het
overeenkomstenrecht op verschillende wijzen beredeneerd worden wanneer
compensatie op haar plaats is en (tot op zekere hoogte) wat de omvang en
samenstelling van de compensatie zou moeten zijn. In paragraaf 2.3 werk ik er
drie uit; alle drie zijn ze eerder in verband gebracht met een mogelijk toe te
kennen opzegcompensatie.' Voor wat betreft de normen voor afwikkeling heeft

het overeenkomstenrecht, anders dan de eerder genoemde grondslag, niet veel te
bieden. Wel kan, vanuit de aard van de overeenkomst en overige
omstandigheden van het geval, beredeneerd worden wanneer welke plichten
waarschijnlijk afdwingbaar   zijn.' Het overeenkomstenrecht als zodanig biedt
echter weinig aanknopingspunten voor meer algemeen geldende normen voor de
afwikkeling. Normen voor de postcontractuele fase kunnen zowel vanuit het
overeenkomstenrecht als vanuit het onrechtmatige daadsrecht geformuleerd
worden.'  In dit hoofdstuk  zoek  ik naar aanwijzingen voor postcontractuele
normen in het onrechtmatige daadsrecht (paragraaf 3.2), omdat de normen
voortvloeien uit (of sterk samenhangen met) het algemenere mededingingsrecht,
maar deze keuze sluit niet uit dat in een concreet geval evengoed voor een
contractuele grondslag gekozen zou kunnen worden, nu de norm op zijn minst
gekleurd wordt door het feit dat partijen vroeger samengewerkt hebben:

In het overeenkomstenrecht zijn voldoende aanwijzingen te vinden om
in ieder geval een deel van het opzegmodel in te kunnen vullen. Dit deel betreft
dan de voorwaarden gericht op compensatie, de afwikkeling en de postcontrac-
tuele fase. Volgens sommigen zijn in het overeenkomstenrecht argumenten te
vinden die pleiten tegen de afdwingbaarheid van onderhandelingsplichten en

plichten om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan.' Deze aanwijzingen
worden gevonden in partijautonomie dan wel contractsvrijheid. : In de
hiernavolgende paragraaf bespreek ik de vraag of partijautonomie dan weI

2                      Zie paragraaf 4.3, hoofdstuk 3.
3                      Zie paragraaf 2.3 voor nadere bronvermeldingen.
4         lets soortgelijks hebben Barendrecht en Van Peursem voor de distributieovereenkomst

gedaan, zie Barendrecht en Van Peursem  1997, p.  177 -  184.
5 Sommigen menen dat de grondslag van een postcontractuele gehoudenheid uitsluitend

buitencontractueel van aard kan zijn, anderen geven de voorkeur aan een contractuele
grondslag, terwijl weer anderen menen dat de gronden inwisselbaar zijn. Zie voor een
overzicht Chao-Duivis 1997, p. 75 e.v.

6 Meer hierover volgt in paragraaf 3.1  van dit hoofdstuk.
7            Vgl. bijvoorbeeld Verdaas 2002.
8 Onder autonomie versta ik de mogelijkheid tot zelfontplooiing, welke o.m. gestalte krijgt

in contractsvrijheid. Over de verhouding tussen autonomie en contractsvrijheid bestaat in
de literatuur verdeeldheid, vgl Vranken 2000, p. 146 e.v,
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contractsvrijheid aan de afdwingbaarheid van dergelijke plichten in de weg
staan.

2.2    De onderhandelingsplicht en contractsvrijheid

Het beeindigen van een duurcontract om andere redenen dan een tekortkoming
in de nakoming wordt door sommigen wel gezien als een daad die rechtstreeks
gegrond kan worden op contractsvrijheid (dan wel partijautonomie).' Vreemd is
dit niet, gezien het feit dat onder contractsvrijheid verstaan mag worden de
mogelijkheid van eenieder vrijelijk te beslissen of men een contract wil aangaan,
met wie, onder welke voorwaarden en met welke inhoud.'° Doorredenerend zou
men een overeenkomst voor onbepaalde tijd moeten kunnen opzeggen zonder
dat daarvoor een duidelijke reden aan de wederpartij gegeven hoeft te worden.
Sommigen spreken  om die reden  van een 'principiele opzegbaarheid'. " Het
stellen van voorwaarden aan de opzegging van duurovereenkomsten voor
onbepaalde tijd (voorwaarden die zien op de grond voor opzegging, maar
mogelijk ook andersoortige voorwaarden) wordt vanuit deze gedachte gezien als
een beperking op contractsvroheid.u

De benadering waarin contractsvrijheid als grondbeginsel wordt gezien
en alles wat daarmee niet te verenigen valt als een beperking, wordt bekritiseerd
door Nieskens-Isphording en Vranken. " Volgens laatstgenoemde heeft
contractsvrijheid als uitgangspunt afgedaan. Vranken spreekt van 'formele
vrijheid', waarmee hij refereert aan de eerdere constatering van Nieskens-
Isphording dat contractsvrijheid zonder voorafgaand ingrijpen van het recht niet
bestaat. Contractsvrijheid vooronderstelt immers volstrekte gelijkheid, iets wat
van nature nooit ergens aanwezig is, maar hooguit door het recht gecreeerd kan
worden. u Contractsvrijheid als zodanig  is  dus  een  lege  huls.  Waar  het  op
aankomt, is de vraag in hoeverre men rekening dient te houden met elkaars
belangen. Vranken verwoordt dit als volgt:

"Contractsvrijheid als uitgangspunt heeft afgedaan. Waar het om gaat, is
het realiseren van 'Vertragsgerechtigkeit', het verschuiven van
'procedural' naar 'substantive fairness', van formele vrijheid naar
inhoudelijke verantwoording.""

9                   Zie Verdaas 2002, Strijbos  1985, p. 80 e.v.,  Van de Paverd  1999, De Vries  1990, p.  259
en Van der Putt-Lauwers 2000, p. 123. Vgl. tevens het Franse en het Belgische recht;
hoofdstuk 7, paragrafen 2.2 en 2.3.

10 Zie Asser/Hartkamp 2005, nr. 34, tevens Vranken 2000, p. 147.
11 Zie bijvoorbeeld Verdaas 2002. Anderen spreken van de 'opzegbaarheidsleer' (Van der

Woude  1961) of gebruiken de mildere variant: 'in beginsel opzegbaar'  (Van  der  Putt-
Lauwers 2000).

12 Vgi Hijmans van den Bergh  1952, p.  148: "men maakt inbreuk op de partijautonomie
door ingrijpen van den rechter toe te laten."

13 Zie Nieskens-Isphording 1991, p. 29 e.v. en Vranken 2000, p. 149 e.v.
14          Nieskens-Isphording 1991, p. 29
15          Vranken 2000, p. 149.
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Concreet toegepast op opzegging zou dit betekenen dat de vraag of een
duurovereenkomst voor onbepaalde tijd principieel opzegbaar zou moeten zijn,
niet de vraag is waar het om draait. Deze vraag brengt ons niet verder, omdat de
inhoudelijke verantwoording van wat een rechtvaardige opzegging is, niet
gevonden kan worden in argumenten die gebaseerd zijn op een zogenaamde
(formele) vrijheid. Wel kan zij gevonden worden in de vraag onder welke
voonvaarden een bepaalde overeenkomst opzegbaar zou moeten zijn, gezien de
belangen van beiden partijen.

Welke visie het beste aansluit bij de stand van zaken van het geldend
opzegrecht is niet geheel zeker, maar er zijn aanwijzingen dat de vraag of een
duurovereenkomst principieel opzegbaar is (en daarmee samenhangend, of
partijautonomie als oerbeginsel vooropgesteld moet worden) geen actuele vraag
meer is. Een belangrijke aanwijzing kan gevonden worden in het arrest
Latour/De Bruijn. 16 In dit arrest wees de Hoge  Raad de opvatting dat de
distributieovereenkomst tussen Wijnhuis Latour en distributeur De Bruijn altijd
opzegbaar is (d.w.z. dat de leverancier ook zonder grond mag opzeggen en dat
die opzegging altijd tot gevolg heeft dat de overeenkomst wordt beeindigd) van
de hand. Bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling zal 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 dat geval, aldus de Hoge Raad." De Hoge
Raad gaat nog een stap verder, want zelfs als uit de aard van de overeenkomst
zou volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is, kunnen de eisen van
redelijkheid en billijkheid meebrengen dat opzegging slechts tot beeindiging van
de overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor
opzegging bestaat. Ook in andere arresten is deze 'omstandigheden van het
geval-methode' herkenbaar; geen principieel erkende uitgangspunten, maar een
afweging van belangen, waarbij in het bijzonder gelet wordt op de aard en duur
van de overeenkomst, de hoedanigheid van partijen en hun onderlinge
verhouding:s

16                 HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruun). Opgemerkt moet worden dat in
literatuur nog veelvuldig een beroep gedaan wordt op partijautonomie, zie bijvoorbeeld
Van der Putt-Lauwers, die uitgaat van de gedachte dat zowel de eisen in het
rechtsverkeer als partijautonomie nog steeds nodig zijn als argumenten om een
opzegging op grond van redelijkheid en billijkheid te kunnen rechtvaardigen, zie Van der
Putt-Lauwers 2000, p. 122 - 123. Zie tevens De Vries 2003 en Verdaas 2002;
laatstgenoemde bekritiseert de door de Hoge Raad gekozen weg, volgens hem wijst de
doctrine de door de Hoge Raad gekozen weg zelfs 'vrijwel unaniem af. Vgl echter
Asser/Hartkamp  2005,  nr.   310  - 3 1 1, Hammerstein/Vranken  2003,  nr.   17,  De  Hoon
2001, p. 893 en Grapperhaus 2003, p. 118 e.v. Ook het artikel van Hammerstein uit 1997
lijkt goed bij de benadering van de Hoge Raad aan te sluiten. Zie verder Van Dunnd,
wiens opvattingen in grote lijnen overeen lijken te komen met die van de Hoge Raad
(Van Dunnt 1997b, p. 653 e.v.).

17 Zie paragraaf 3.1, hoofdstuk 2 voor een uitvoerige beschrijving van het arrest.
18 Zie bijvoorbeeld HR 15 april 1966, NJ 1966/302 (Sanders/Sanders), HR 21 april 1995,

NJ 1995/437 (Kakkenberg/Kakkenberg) en HR 25 juni 1999, NJ 1999/602 (VEH/CSM).
Zie ook HR 7 december 2001, JOL 2001/739 (X/1BG), HR 20 april 2001, JOL 2001/274
(X/Gemeente Middenveld), HE 30 maart 2001, JOL 2001/213 (Phoenix en
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Het lijkt er dus sterk op dat contractsvrijheid als zodanig geen obstakel vormt
voor de afdwingbaarheid van plichten om te onderhandelen of verder te
contracteren. " Hooguit kunnen de gerechtvaardigde belangen van de
opzeggende partij zich in een concreet geval tegen een dergelijke plicht
verzetten. Gezien het draagvlak dat er in het geldend recht reeds is voor een
onderhandelingsplicht, is het verdedigbaar dat het aan de opzeggende partij is
om deze belangen bekend te maken.20 Een rechter kan dit bij zijn oordeel over de
gerechtvaardigdheid van de opzegging in het nadeel van de opzeggende partij
mee laten wegen als zij hier op geen enkele wijze aan voldoet. Een mooi
voorbeeld hiervan is de in hoofdstuk 2 reeds genoemde zaak
Runde,ploeg/Dumeco:' In deze zaak oordeelde de Rechtbank dat de opzegging
onrechtmatig was, mede omdat Dumeco had nagelaten in overleg te treden met
haar wederpartij toen er een belangrijke verandering van omstandigheden
optrad. lets soortgelijks zou kunnen gelden voor de plicht om op een redelijk
wijzingsvoorstel in te gaan.22 Deze laatste plicht kan vergaande consequenties
voor de opzeggende partij hebben. Daarom is het aannemelijk dat de
opzeggende partij vrij gemakkelijk kan aantonen dat haar belangen zich tegen
voortzetting van het contract verzetten. Hoe ingrijpender de consequenties voor
de opzeggende partij, hoe minder moeite zij zal hebben aan te tonen dat haar
belangen zich in dit concrete geval tegen een dergelijke plicht verzetten.

Kortom, het lijkt er sterk op dat contractsvrijheid noch partijautonomie
zich in het algemeen verzetten tegen de afdwingbaarheid van een
onderhandelingsplicht of een plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te
gaan. Daarnaast is er een voor de hand liggende grondslag: de aanvullende
werking van redelijkheid en billijkheid. Of een dergelijke plicht in een concreet
geval op een opzeggende partij rust, wordt bepaald door de gerechtvaardigde
belangen van beide partijen. Komen partijen er samen niet uit, dan zal een
rechter moeten beoordelen of op de opzeggende partij een dergelijke plicht rust.
Een nadeel is dat het op voorhand moeilijk te voorspellen is hoe een rechter in
een concreet geval zal oordelen. Bovendien geeft de contractuele invalshoek als
zodanig geen nadere aanknopingspunten voor de w(/ze waarop partijen tot een

Domus/Maketaar 4,    Pres. Rb. Leeuwarden 21 december  2001, KG 2002/60 ( Friend's
Tweewielercentrum/Batavus) en HR 12 november 2004, JOL 2004/585.

19 Overigens lijken sommige 'partijautonomie-aanhangers' de mening toegedaan dat de
erkenning van partijautonomie als rechtvaardiging voor een principiele opzegbaarheid
niet verhindert dat een contractspartij gedwongen kan worden te onderhandelen. Zie
bijvoorbeeld Van der Putt-Lauwers, die in het slot van haar betoog vermeldt dat
contractspartijen niettemin verplicht moeten kunnen worden om te onderhandelen over
de wijze waarop hun contract moet worden beeindigd, zie Van der Putt-Lauwers 2000, p.
129.

20          Zie noot 30,31 en 32 van hoofdstuk 2. Vgl. tevens Hammerstein/Vranken 2003, nrs. 17
en 44, Tjittes/Hartief 2001,  p. 1464, Tjittes 2002, p.  368,   Van der Putt-Lauwers 2000,  p.
129, Van Beukering-Rosmuller 2004 en De Hoon 2001, p. 891  e.v.

21     Rb. 's-Hertogenbosch 3 december 2003, LIN-nummer AO 1576 (Runderploeg 's-
Hertogenbosch/Dumeco); zie noot 32, hoofdstuk 2.

22           Zie ook Hammerstein/Vranken 2003, nr. 44 en Tjittes 2002, p. 368.
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zinvolle informatie uitwisseling kunnen komen, meer hierover volgt in paragraaf
5.

2.3   Normen voor compensatie

Compensatie bij opzegging (in de vorm van een termijn eWof een vergoeding)
heeft als doel de wederpartij de gelegenheid te geven zich aan te passen aan de

op handen zijnde veranderingen." De compensatie is primair gericht  op  de
belangen van de opgezegde partij, maar mag anderzijds de belangen van de
opzeggende partij niet teveel schaden. In het geldend recht ontbreekt, zo bleek,
een duidelijke normering voor de vaststelling van de omvang van deze
compensatie.24 In deze paragraaf onderzoek ik of uit het overeenkomstenrecht
een nadere normering voor de compensatie afgeleid kan worden. Ik zoek hierbij
aansluiting bij het leerstuk nakoming, het positieve dan weI het negatieve
contractsbelang, het gerechtvaardigd vertrouwen en de evenredigheid.

Nakoming
De functie is, zo wordt vaak gezegd, het bieden van een mogelijkheid om een
duurovereenkomst eenzijdig te beeindigen, ook zonder dat er sprake is van een
tekortkoming of een onvoorziene omstandigheid.a Opzegging is een instrument
dat voorziet in het gemis van de mogelijkheid om de overeenkomst te laten
eindigen door nakoming. Zo beschouwd zou opzegging gezien kunnen worden
als een bijzondere vorm van nakoming. Een overeenkomst is nagekomen als de
schuldeiser een prestatie heeft geleverd die beantwoordt aan wat partijen hadden
afgesproken. De inhoud van de verbintenis wordt mede bepaald wat partijen
over een weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten.26 Het bijzondere aan
een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dat het verwachtingspatroon door
het tijdsverloop gevormd wordt.

Het zal beide partijen duidelijk zijn dat niet verwacht kan worden dat de
samenwerking eindeloos zal duren, maar wat partijen wel van elkaar kunnen
verwachten is op voorhand onzeker. Dat ontwikkelt zich naarmate de
samenwerking voortduurt en partijen steeds meer rekening gaan houden met de
prestaties die ze leveren en ontvangen. Dit 'meer en meer rekening houden met'
uit zich concreet in de investeringen die partijen over en weer verrichten, in het
bijzonder in de investeringen die specifiek voor die ene samenwerking worden
verricht."

23 Zie Strijbos 1985, p. 110 e.v., De Vries 1990, p. 337, Barendrecht/Van Peursem, p. 153
e.v., Van de Paverd 1999, p. 98 e.v. Eerder reeds Suijling 1934, p. 431. Vgl. tevens het
Lando-commentaar behorende bij artikel 6:109 PECL (Lando/Beale 2000, p. 316).

24 Zie paragraaf4.3, hoofdstuk 3.
25 Zie paragraaf 3, hoofdstuk 3.
26           Asser/Hdkamp 2005, nr. 279 e.v.
27 Het onderscheid tussen relatiespecifieke en niet relatiespecifieke investeringen werd

expliciet gemaakt   in Rb. s-Hertogenbosch 30 december 1994, NJKort 1995/11   (Dr.
Oetker/Expim). Vgl. tevens Barendrecht 2004, die voor het ontslagrecht een systeem
bepleit waarin alleen de relatiespecifieke investeringen beschermd worden. Het
onderscheid tussen beide typen investeringen en de consequenties daarvan is vooral in
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De relatiespecifieke investeringen maken het enerzijds mogelijk dat partijen
optimaal van de samenwerking kunnen profiteren, maar anderzijds zijn
contractspartijen juist door die relatiespecifieke investeringen kwetsbaar. Als de
samenwerking tot een einde komt blijven partijen met bepaalde kosten zitten die
op geen enkele andere wijze kunnen worden terugverdiend; het zijn immers
relatiespecineke investeringen. Als je opzegging als een bijzondere vorm van
nakoming zou zien, zou het voor de hand liggen aan deze relatiespecifieke
investeringen een doorslaggevende betekenis toe te kennen bij de vraag hoe
rechtsgeldig opgezegd kan worden. De inhoud van de verbintenis die
nagekomen dient te worden, wordt mede bepaald door hetgeen partijen over en
weer redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. Relatiespecifieke
investeringen zijn nodig, willen partijen het beste uit de samenwerking kunnen
halen. Zo beredeneerd zou het voor de hand liggen partijen van elkaar mogen
verwachten dat de relatiespecifieke investeringen gecompenseerd worden.

Uit deze parallel met de rechtsfiguur nakoming kan de volgende norm
worden afgeleid: voor vergoeding komen in aanmerking alle tevergeefs
verrichte relatiespecifieke investeringen.28 Voor de toepassing van deze norm
zullen nog wei wat vragen beantwoord moeten worden. Zo is niet duidelijk wat
precies onder relatiespecifieke investeringen verstaan moet worden. Ook lijkt
het nogal kort door de bocht te veronderstellen dat een contractspartij altijd mag
verwachten dat al haar relatiespecifieke investeringen gecompenseerd moeten
worden. Wel wordt duidelijk dat de toe te kennen compensatie bij opzegging los
staat van het niet nakomen van bepaalde afspraken. Net als bij kortstondige
overeenkomsten kan het zo zijn dat bepaalde afspraken niet nagekomen zijn
waarvoor een bepaalde compensatie geboden moet worden, maar dit is een
wezenlijk andere vorm van schade.

Positief/negatiefcontractsbelang
In het algemeen wordt aangenomen dat wanprestatie verplicht tot vergoeding
van het positieve contractsbelang. "  Dat wil zeggen  dat de schuldeiser  door
schadevergoeding in de positie moet worden gebracht alsof het contract
behoorlijk was nagekomen. Ook buiten gevallen van wanprestatie komt
vergoeding van het positieve belang voor, dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in
de precontractuele fase. Vergoeding van het positieve belang kan in de rede
liggen als de onderhandelingen zover gevorderd zijn dat de wederpartij mocht
vertrouwen dat enigerlei overeenkomst uit de onderhandelingen zou
voortvloeien.'° De opzegvergoeding wordt door sommigen wel gezien als een

andere wetenschappen onderzocht, bijvoorbeeld vanuit een economische invalshoek (zie
in het bijzonder Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms,
Markets, Relational Contracting, 1995) en vanuit de sociale psychologie (zie
bijvoorbeeld Harold H. Kelley e.a., Close Relationships, 1983).

28             Vgl. ook de noot van Stein onder HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Matte//Borka)
29 Zie Asser/Hartkamp 2004, nr. 413.
30 Zie Asser/Hartkamp 2005, nr. 162 e.v. voor een overzicht van de veelbesproken

ontwikkelingen op het gebied van de precontractuele fase. Vgl. Beale 2002, p. 273 voor
het geldend recht in de ons omringende landen; het Nederlandse recht wijkt wat betreft
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postcontractuele vergoeding. Omdat de pre- en de postcontractuele fase op
bepaalde elementen gelijkenissen lijken te vertonen, wordt bij bepaling van de
grondslag en omvang van de opzegvergoeding wel verwezen naar de
jurisprudentie op het terrein van de precontractuele fase." Het negatieve belang
is de schade die de schuldeiser lijdt, los van de totstandkoming en de nakoming
van de overeenkomst. Een bekend voorbeeld hiervan is het geval dat de
overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, terwijl de schuldenaar terzake
daarvan uit onrechtmatige daad aansprakelijk is. Voor wat betreft de
precontractuele aansprakelijkheid wordt in literatuur gepleit voor de toekenning
van het negatieve belang in plaats van het positieve belang; dit omdat er in de
precontractuele fase geen verbintenissen bestaan ter bescherming van het
positieve belang.32 Overigens kan vergoeding  van het negatieve belang  ook
vergoeding van gederfde winst omvatten, in dat geval gaat het echter om de
misgelopen winst uit andere transacties ('lost opportunitiesr).Of vergoeding van
het positieve dan wel het negatieve belang in de rede ligt, lijkt vooral af te
hangen van de aard van de geschonden norm." Ziet de geschonden norm op
bescherming van het positieve belang, dan ligt vergoeding van het positieve
belang in de rede. Duidelijke voorbeelden zijn wanprestatie en het instaan van
de  gevolmachtigde  voor het bestaan  van een toereikende volmacht (artikel  3:70
BW). Ziet de norm echter op bescherming van het negatieve belang dan is
vergoeding van ditzelfde belang op haar plaats.

In mijn optiek echter biedt noch het positieve noch het negatieve belang
de mogelijkheid om de normen voor compensatie bij opzegging aan te scherpen.
Dit komt doordat bij opzegging van een duurovereenkomst zonder compensatie
geen sprake  is  van een directe normschending. Een normschending is er niet; de

vergoeding is ofwel een zuivere investeringsvergoeding, ofwel een
winstvergoeding die eveneens los staat van een normschending. Een
normschending construeren kan weI: in dat geval levert het opzeggen van een
duurovereenkomst zonder nadere compensatie een normschending, namelijk
wanprestatie, op. De geschonden verbintenis ziet dan op bescherming tegen
opzegging zonder nadere compensatie, zodat vergoeding van het positieve
belang (ter hoogte van de compensatie) in de rede ligt. In dit verband zou de
toekenning van een opzegtermijn als een vergoeding van het positieve belang
bestempeld kunnen worden. Deze geconstrueerde normschending brengt ons
echter niet verder; het zegt immers niets over de vraag waarom compensatie in
de rede ligt en niets over de omvang van de compensatie. Daar komt bij dat in
een dergelijke constructie het gevaar schuilt dat de neutraliteit van opzegging
aangetast wordt; er bestaat immers een aanzienlijke kans dat partijen in een
tekortkomingsdiscussie belanden. Met uitzondering van de situaties waarin
tekortkomingen zijn gepleegd op een ander terrein dan het eenzijdig beeindigen

de toekenning van winstderving op grond van het positief contractsbelang af van de ons
omringende rechtsstelsels. Vgl. ook Hesselink 1999, p. 200 - 202.

31             Vgl. de noot van Stein behorende bij HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka)
32 Zie bijvoorbeeld Hesselink 1999, p. 217 noot 195.
33     Zie Blei Weismann, aantekening 107, die overigens spreekt van 'de aard van de

normschending', in plaats van 'de aard van de geschonden norm'.
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zonder compensatie, gaat een dergelijke tekortkomingsdiscussie veelal aan de
kern voorbij.

Gerechtvaardigd vertrouwen
Over de invulling van het gerechtvaardigd vertrouwen (de vertrouwensleer)
bestaan verschillende opvattingen." In dit onderzoek borduur ik vooral voort op
artikel  3:35  BW. " De  artikelen  3:33  en  3:35 BW geven regels  over  de
totstandkoming van een rechtshandeling, waarbij geldt dat het laatstgenoemde
artikel gezien kan worden als een aanvulling op het eerstgenoemde; de
vertrouwensleer kan immers uitkomst bieden in de uitzonderlijke situatie dat wil
en verklaring niet overeen stemmen. Een duurovereenkomst is (althans daar ga
ik nu vanuit) in een ver verleden al geldig tot stand gekomen; om die reden
lijken de genoemde artikelen een gepasseerd station. Dit is mijn inziens een
misvatting. De regel dat diegene die een verklaring of gedraging van een ander
anders heeft opgevat en ook anders op mocht vatten bescherming verdient, is
algemeen van aard en kan ook na de geldige totstandkoming van de
overeenkomst van betekenis zijn.36

De vertrouwensleer lijkt goed aan te sluiten bij de investerings-
vergoeding zoals toegekend in het arrest Mattel/Borka:

"Bij een duurovereenkomst als waarvan hier sprake is, kan het
voorkomen dat de partij tot wie de opzegging is gericht, met het oog op
het voortduren van de overeenkomst investeringen heeft gedaan welke
niet enkel worden gecompenseerd door, of verdisconteerd in, een
bepaalde opzegtermijn", (m.c.)

aldus de Hoge Raad." De Hoge Raad spreekt van 'investeringen die zijn gedaan
met het oog op het voortduren van de overeenkomst'. Met behulp van het
vertrouwenscriterium kan bepaald worden of een vergoeding voor tevergeefs
verrichte investeringen op haar plaats is: als een opgezegde partij uit
verklaringen of gedragingen van de wederpartij mocht vertrouwen op het
voortduren van de overeenkomst, verschuift het investeringsrisico naar de
opzeggende partij.38  Ook de omvang   van de investeringsvergoeding   kan   met
behulp van het vertrouwenscriterium nader bepaald worden: alleen die

34 Zie Asser/Hartkamp 2005, nr. 101 voor een overzicht.
35 Vgl. Vranken 1997, nr. 14, die artikel 3:35 BW ziet als een centrale algemene bepaling

van het gerechtvaardigd vertrouwen.
36 Vgl. tevens   Van de Paverd    1999   (p.    124   e.v.),   die een mogelijke aanwijzing   voor

schadevergoeding ziet in het ontbreken van een vrije keuze ten aanzien van de oorzaak
van de schade. Volgens Van de Paverd dienen risico's ten aanzien van investeringen voor
eigen rekening te blijven, tenzij de beslissing om te investeren niet in volledige vrijheid
is genomen. Dit laatste doet zich voor als de 6dn zich in een economische dwangpositie
bevindt. Zij spreekt in deze gevallen van een 'wilsgebrek in ruime zin'.

37           HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka), r.0.3.2.
38    Vgl. ook artikel 4:50 lid 2 Awb; dit artikel vermeldt dat een bestuursorgaan

schadeplichtig is indien de ontvanger van subsidie schade lijdt doordat hij in vertrouwen
op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder de subsidie zou hebben gedaan, zie
hierover uitvoerig Jacobs  1999.
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investeringen komen voor vergoeding in aanmerking waarvoor het vertrouwen
is gewekt dat ze, met het oog op de duur van het contract, redelijkerwijs kunnen
worden terugverdiend.

Op ten minste twee punten verdient het bovenstaande nadere
aanscherping. In de eerste plaats gaat het mijn inziens niet zozeer om het
vertrouwen dat de overeenkomst zou voortduren, maar om het vertrouwen dat de
investeringen zouden worden terugverdiend. Laatstgenoemde invulling is een
iets ruimere dan de eerste; hieronder vallen niet alleen de gevallen waarin
vertrouwd wordt op het terugverdienen met het oog op gewekte verwachtingen
over de duur van het contract, maar ook de gevallen waarin het vertrouwen
voortvloeit uit bijvoorbeeld een niet weersproken branchegebruik volgens welke
bij opzegging een bepaalde compensatie geboden wordt," een toezegging dat
een bepaalde investering vergoed wordt, of een niet weersproken aanname dat
een bepaald investeringsbeleid voortgezet wordt.40 Het tweede (belangrijkere)
punt van aanscherping ziet op het type investeringen. Er is veel voor te zeggen
alleen de niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen voor vergoeding in
aanmerking te laten komen. De niet relatiespecifieke investeringen
(investeringen voor de algemene bedrijfsvoering) kunnen immers, normaal
gesproken, op andere wijze alsnog terugverdiend worden.

Het aangescherpte vertrouwenscriterium zou kort gezegd betekenen dat
niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen voor vergoeding in
aanmerking komen, voorzover de opgezegde partij mocht vertrouwen dat zij
deze investeringen zou terug verdienen. Een belangrijke nog niet beantwoorde
vraag is vervolgens wanneer de opgezegde partij mag vertrouwen dat zij de
investeringen terug verdient, met andere woorden, wanneer is het vertrouwen
gerechtvaardigd? u Bij beantwoording   van de vraag dient naar huidig recht
rekening gehouden te worden  met de omstandigheden  van het geval. 42 Als
relevante omstandigheden worden wel genoemd: de aard van de
rechtshandeling, de bijzondere deskundigheid of ondeskundigheid van partijen
en de mate waarin de handeling voor de wederpartij voordelig dan wel nadelig
is. Ik werk de genoemde omstandigheden uit, toegepast op de specifieke situatie
waarin opgezegd wordt terwijl de wederpartij investeringen heeft verricht die
niet zijn terugverdiend.

Allereerst de aard van de rechtshandeling, in deze context, de aard van
de overeenkomst. Dit kan op twee manieren nader worden ingevuld. In de eerste

39 Een voorbeeld is de bierbranche, waar een branchegebruik lijkt te bestaan dat bij
beeindiging van een distributiecontract van een bepaald merk een vergoeding per
gemiddeld jaarlijks omgezette hectoliter aan de distributeur wordt toegekend.

40 Zie tevens   Van de Paverd   1999,   p.   124, die spreekt   van een toedoen inclusief  een
eventueel nalaten. Zie tevens Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 161.

41            Over de invulling van het gerechtvaardigd vertrouwen bestaan veel opvattingen, zie voor
een overzicht Smits   1995,  p.   137  -   144.   Geen  van de opvattingen is volgens Smits  in
staat het gerechrvaardigde vertrouwen te onderscheiden van het niet gerechtvaardigde.

42        Asser/Hartkamp 2005, nr. 110. Deze methode is bekritiseerd door Smits (zie de vorige
noot). Door steeds naar de omstandigheden van het geval te (moeten) verwijzen is het
gerechtvaardigd vertrouwen volgens  hem een non-maatstaf. Anders: Barendrecht  1996,
p. 353 e.v.
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plaats kan de intensiviteit en complexiteit van de samenwerking met zich
brengen dat men meer mag vertrouwen op het in acht nemen van de vereiste
zorgvuldigheid door die ander.*' Zo is het goed voorstelbaar dat men sneller
consequenties mag verbinden aan een nalaten, bijvoorbeeld het niet weerspreken
van een branchegebruik, of het niet verschaffen van een waarschuwing van
mogelijke belangrijke veranderingen in de toekomst.44 In de tweede plaats is van
belang of de aard van de overeenkomst met zich brengt dat 66n van de twee
partijen aanzienlijk meer relatiespecifieke investeringen moet verrichten. Bij een
dergelijke ongelijke verhouding kan op de partij die het minst te verliezen heeft
de last rusten dat zij de ander zo volledig mogelijk informeert over haar
toekomstplannen.

De bijzondere deskundigheid of ondeskundigheid van partijen kan
eveneens van belang zijn. Een minder deskundige contractspartij kan van haar
meer deskundige wederpartij verwachten dat zij actief zal meedenken in het
voorkomen van onnodige (relatiespecifieke) investeringen. Laat de deskundige
contractspartij dit na, dan zal het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen van
haar wederpartij sneller gerechtvaardigd zijn.

Tot slot de mate waarin de handeling (de investering) voor de
wederpartij voordeel heeft opgeleverd. Het is denkbaar dat vergoeding van een
investering die aanzienlijke voordelen voor de opzeggende partij heeft
opgeleverd (of nog steeds oplevert) eerder in de rede ligt dan wanneer het een
investering betreft die dat voordeel niet of nauwelijks heeft opgeleverd. Het kan
echter niet zo zijn dat iedere investering die de wederpartij (aanzienlijk)
voordeel oplevert alleen om die reden voor haar risico komt. De investeringen
moeten immers zijn terug te voeren op een bepaalde vorm van toedoen van de
opzeggende partij; artikel 3:35 BW spreekt in dit verband van een verklaring of
gedraging van de wederpartij. Hoewel dit enigszins genuanceerd wordt door het
gegeven dat ook bijvoorbeeld een nalaten voldoende kan zijn," geldt dat een
investering die geheel op eigen houtje en zonder medeweten van de wederpartij
is verricht, niet voor risico van de wederpartij kan komen, hoe voordelig de
investering ook voor haar uitpakt.46

Geconcludeerd kan worden dat met behulp van het gerechtvaardigd
vertrouwen een criterium geformuleerd kan worden voor de vraag wanneer een
investeringsvergoeding op haar plaats is. Bovendien geeft het

aanknopingspunten voor de omvang van de vergoeding. Het gegeven dat het
criterium nader ingevuld wordt met behulp van de omstandigheden van het

43 Zie hieromtrent Smits 1995, p. 128.
44 Zie hieromtrent ook Barendrecht/Van Peursem    1997,   p.    161. Zie tevens   de   zaak

Runde,ploeg 's-Hertogenbosch/Dumeco (Rb. 's-Hertogenbosch 3 december 2003, LJN-
nummer AO 1576); de Rechtbank tikte Dumeco op de vingers nu zij Runderploeg veel
eerder van de mogelijke maatregelen op de hoogte had moeten stellen.

45            Zie Van de Paverd 1999, p. 134 en Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 161.
46             Overigens komt een deel van die investering mogelijk indirect toch voor rekening van de

wederpartij als de opgezegde partij in aanmerking komt voor een winstvergoeding. Deze
vergoeding is immers gebaseerd op het voordeel dat de opzeggende pattij geniet na
beeindiging van de overeenkomst, niet op kosten die de opgezegde partij heeft moeten
maken om de winst op te bouwen.
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geval kan, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid, als een nadeel gezien
worden. Daar komt bij dat het gerechtvaardigd vertrouwen alleen perspectief
biedt voor de investeringsvergoeding-variant, niet voor de winstvergoeding-
variant. Laatstgenoemde variant is gebaseerd op het voordeel van de
opzeggende partij; de berekeningsmethode staat in beginsel los van kosten die
vanuit een bepaald vertrouwen gemaakt zijn.47

Tot slot een laatste opmerking over de vorm van de compensatie (een
termijn en/of een geldelijke vergoeding). Hiervoor geldt, vanuit het
gerechtvaardigd vertrouwen beredeneerd, dat zij zoveel mogelijk dient aan te
sluiten bij de aard van het vertrouwen. Voor zover het vertrouwen betrekking
heeft op de looptijd van het contract ligt een compensatie in de vorm van een
termijn het meest voor de hand, mits de investeringen gezien hun aard en
omvang en de mogelijkheid tot nadere samenwerking gedurende de termijn
normaliter terugverdiend kunnen worden. Is het vertrouwen echter gebaseerd op
een niet weersproken branchegebruik die ziet op de vergoeding van bepaalde
investeringen, dan ligt een geldelijke vergoeding in de rede.*s

Evenredigheid
Het evenredigheidsbeginsel is, net als het vertrouwensbeginsel, breed verankerd
in ons recht.4, Evenredigheid ziet op de uitoe»ling van een bevoegdheid; zij
dient op een evenredige wijze te geschieden. Voor een opzegging betekent dit
dat de gevolgen voor de opgezegde partij in een redelijke verhouding moeten
staan met het gediende belang bij opzegging.

Evenredigheid kan als toets achteraf fungeren (als een correctie op een
op zichzelf geoorloofde bevoegdheid), maar ook als een maatstaf die van meet
af aan bepalend  is  voor de vraag  of  er een bevoegdheid   is.5° Deze  laatste
methode is herkenbaar in de relativering van de eenzijdige beeindigings- en
wijzigingsbevoegdheden, volgens welke het bestaan van een dergelijke
bevoegdheid meer en meer lijkt af te hangen van de omstandigheden van het
geval." Een voorbeeld is het eerder genoemde arrest Latour/De Bruijn, waar\n

47       Meer over het verband tussen beide vergoedingen volgt in paragraaf 4.2.2 van dit
hoofdstuk.

48 Bij toepassing van het gerechtvaardigd vertrouwen is het (anders dan in de eerder
genoemde zaak Runderploeg's-Hertogenbosch/Dumeco het geval lijkt   te   zijn)   niet
noodzakelijk een verschillend criterium aan te leggen voor de toekenning van een
termijn dan wet een vergoeding voor tevergeefs verrichte investeringen. Termijnen en
vergoedingen lijken immers een systeem van communicerende vaten te vormen. De
uiteindelijke toekenning van een termijn en/of een vergoeding lijkt niet meer dan een
uitvoeringskwestie. Vgl. paragraaf 3.3.3 hoofdstuk 2 en paragraaf4.3 hoofdstuk 3.

49 Zie Asser/Vranken 1995, nr. 137.
50 Zie Vranken/Hammerstein 2003 nr. 36. Als evenredigheid als toets achteraf fungeert is

haar rol vergelijkbaar met de corrigerende werking van redelijkheid en billijkheid en
misbruik van recht (3:13 BW); een op zich bestaande bevoegdheid wordt achteraf
gecorrigeerd. Zie voor de verhouding tussen 6:2 lid 2 en 3:13 BW in het contractenrecht
onder meer Hartlief 2004, p. 60 - 61.

51 Zie Vranken/Hammerstein 2003 nr. 36. Genoemde auteurs herkennen in de in acht te
nemen termijn en/of vergoeding een inherente beperking van de opzegbevoegdheid.  Vgl.
voor de eenzijdige wijzingsbevoegdheid tevens Tjittes 2002, p. 371.
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de Hoge Raad overwoog dat de opvatting dat opzegging altijd het gewenste
rechtsgevolg heeft, geen steun in het recht vindt.'2 De vraag of opzegging tot
beeindiging van de overeenkomst leidt, moet worden beoordeeld aan de hand
van redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van het geval.
De Hoge Raad kiest voor een afweging van de belangen; of in een concreet
geval opgezegd mag worden hangt af van de vraag of de gevolgen voor de
opgezegde partij in een redelijke verhouding staan tot het gediende belang bij
opzegging." Deze redenering sluit aan bij de weg waarin evenredigheid van
meet af aan het bestaan van een bevoegdheid tot opzegging bepaalt."

De evenredigheidstoets reita mijns inziens verder dan een afweging
tussen het belang bij voorzetting enerzijds en beeindiging anderzijds. Het
evenwicht tussen de gevolgen enerzijds en het gediende belang anderzijds wordt
immers mede bepaald door de alternatieve, minder schadende, mogelijkheden
om aan de belangen van de opzeggende partij recht te doen. Een zelfde uitleg
geeft  de  Hoge  Raad aan artikel  7:274  lid  1,  sub c, volgens welke bepaling  'de
belangen en behoeften van beide partijen naar billijkheid in aanmerking
genomen moeten worden'. De Hoge Raad wees, bij toepassing van deze
bepaling, een beroep op opzegging wegens dringend eigen gebruik af." In de
zaak in kwestie ging het enerzijds om het belang bij voortzetting (de bewoners
woonden al 40 jaren in het huis en exploiteerden er een winkel) en anderzijds
om het belang bij beeindiging (dringend eigen gebruik), terwijl kort voor de
aanzegging tot opzegging een ander, door de verhuurders verhuurd pand vrij
kwam. Hoewel genoemde panden niet geheel vergelijkbaar waren, werd het
belang van de verhuurder gekleurd door het gegeven dat een alternatieve minder
schadende mogelijkheid in ieder geval ook deels aan de belangen tegemoet
kwam.

Een evenredigheidstoets die van meet af aan bepalend is voor de vraag
of opgezegd mag worden, brengt aldus met zich dat partijen aangespoord
worden gedegen onderzoek te doen naar eigen belangen en mogelijkheden en
die van de wederpartij. Alleen als de gevolgen voor opzegging in een redelijke
verhouding staan tot de belangen bij beeindiging, heeft de opzegging de
gewenste rechtsgevolgen. Het prikkelt de opzeggende partij te onderzoeken of
de gevolgen voor opzegging verzacht kunnen worden. In het bijzonder de
compenserende voorwaarden (termijnen en vergoedingen) bieden mogelijkhe-
den om de gevolgen in een redelijke verhouding te doen staan met het belang bij
beeindiging. De omvang van de compenserende voorwaarden wordt dus bepaald
door het evenwicht tussen de belangen; de juiste omvang is bereikt zodra de

52                    HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn).
53           In tweede aanleg oordeelde het Hof dat de gevolgen voor de opgezegde partij na een

samenwerking  van  meer  dan  100 jaar zo ernstig waren  dat het belang  dat bij opzegging
gediend was eveneens zwaarwegend moest zijn. Volgens het Hof was het belang van
Latour onvoldoende zwaarwegend om de ernstige gevolgen van opzegging te
rechtvaardigen (r.0. 5.8 - 5.19). Zie voor een beschrijving van het arrest paragraaf 3.1
van hoofdstuk 2.

54          Vgl. De Hoon 2001, p. 894.
55             HR 13 september 2002, JOL 2002/454.
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gevolgen in een redelijke verhouding staan tot het belang bij beeindiging. Het is
zelfs voorstelbaar dat een brede toepassing van de evenredigheidstoets
contractspartijen prikkelt om te onderhandelen. Het onderzoek dat ziet op de
mogelijkheden om de gevolgen te verzachten vereist immers een zekere
informatie uitwisseling.

Geconcludeerd kan worden dat de evenredigheidstoets goed lijkt aan te
sluiten bij al bestaande rechtspraak in de Hoge Raad. De toets sluit ook aan bij
een steeds meer in literatuur gesignaleerde tendens dat de rechtsgeldigheid van
eenzijdige beeindigings- en wijzigingsbevoegdheden afhangt van wat
redelijkheid en billijkheid gezien de omstandigheden van het geval met zich
brengen. De evenredigheidstoets maakt het bovendien mogelijk om op een open
wijze verschillende varianten waarop aan beider belangen tegemoet gekomen
wordt te onderzoeken; dit in tegenstelling tot de toets van het redelijk
vertrouwen, die uitsluitend gericht lijkt te zijn op de gerechtvaardigdheid van de
investeringsvergoeding. Aan deze toets is ook een (voor de hand liggend) nadeel
verbonden: door het ontbreken van een duidelijke regel op voorhand weten
partijen niet goed waar ze aan toe zijn. Tot slot is het van partijen wellicht wat
veel gevraagd om, zonder nadere invulling of richtlijnen, een dergelijk
onderzoek te verrichten en vervolgens de 'juiste' conclusies te trekken.

3   Onrechtmatige daad

3.1    De toegevoegde waarde van onrechtmatige daad naast overeenkomst

Het ontwikkelen van een opzegmodel vanuit het overeenkomstenrecht is een
logische keuze, aangezien het om opzegging van een overeenkomst gaal
Vreemd genoeg wordt in rechtspraak veelvuldig gesproken van een
onrechtmatige opzegging. De argumenten die aan een dergelijke afweging ten
grondslag liggen vertonen geen expliciet verband met een zorgvuldigheidsnorm
als bedoeld in artikel 6:162 BW, maar komen er de facto wei op neer:
simpelweg gaat het om een opzegging waarbij onvoldoende rekening is
gehouden  met de belangen  van de opgezegde partij. In feite  dus  toch  een
zorgvuldigheidsnorm, maar dan 66n met een sterke contractuele inslag. De
omstandigheden die bepalen dat de opzegging onvoldoende aan de belangen van
de wederpartij tegemoet komen, zijn op zijn minst contractueel gekleurd: de
duur en aard van de overeenkomst, de mate van afhankelijkheid, de
hoedanigheid van partijen, de intensiteit van de samenwerking, etc. Het zijn
dezelfde omstandigheden van het geval. Het lijkt dan ook zuiverder van een
opzegging in strijd met redelijkheid en billijkheid te spreken, hoewel de
inhoudelijke afweging er niet anders door wordt. Voor de investerings- of
goodwillvergoeding heeft het onrechtmatige daadsrecht dan ook niet veel
nieuws te bieden.

Ook voor het onrechtmatige daadsrecht geldt bovendien dat onnodig in
termen van tekortschieten gesproken wordt. De weg waarin het aanbieden van
onvoldoende compensatie (in welke vorm dan ook) als onrechtmatig wordt
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beschouwd, is vergelijkbaar met die waarin het aanbieden van onvoldoende
compensatie wanprestatie oplevert. Wat eerder voor de 'wanprestatie-
constructie' is gezegd geldt ook voor de 'onrechtmatige daad-constructie': het
gevaar dat contractspartijen verzanden in een oppervlakkige discussie over wie
op welke gebieden is tekortschoten is prominent aanwezig. Daar komt bij dat de
belangrijkste vraag, namelijk: "Hoe kan recht gedaan worden aan de belangen
van de opgezegde partij?", onbeantwoord blijft. Compensatie dient niet via een
een geconstrueerde wanprestatie of onrechtmatige daad geboden te worden,
maar op een andere grond, desnoods redelijkheid en billijkheid. De vraag hoe
aan de belangen van de opgezegde partij tegemoet gekomen kan worden, is dan
nog steeds niet beantwoord, maar kan op basis van de concrete omstandigheden
beoordeeld worden zonder een aanzienlijke vergroting van de kans dat
contractspartijen in een tekortkomingsdiscussie verzanden.56

Anders ligt dit bij schade die niet zozeer voortvloeit uit de opzegging
zelf, maar die nadien ontstaat, bijvoorbeeld de schade die de voormalige
contractspartij veroorzaakt door bedrij fsgevoelige informatie naar buiten   te
brengen. Dit schade veroorzakend gedrag in de postcontractuele fase kan weI
aan een contractuele of buitencontractuele 'zorgvuldigheidstoets' onderworpen
worden; de schade wordt immers veroorzaakt door mogelijk laakbaar gedrag dat
niets met de opzegging als zodanig te maken heeft. Het betreft hier nieuwe
schade. Normen voor wat in de postcontractuele fase wel en niet toelaatbaar is,
kunnen (helpen) voorkomen dat dergelijke nieuwe schade ontstaat. Hier heeft
het onrechtmatige daadsrecht mogelijk wel een toegevoegde waarde, al moet
gezegd worden dat op er op een aantal deelterreinen al een redelijke consensus
lijkt te bestaan over wat weI en niet toelaatbaar is."

Of de postcontractuele plichten een contractuele of buitencontractuele
grondslag hebben is geen uitgemaakte zaak. ss Door sommigen wordt
Boogaard/Vesta" nog steeds als een toonaangevend arrest beschouwd.60 In dit
arrest ging het om de grondslag van een postcontractueel non-
concurrentiebeding. De Hoge Raad overwoog dat het feit dat partijen voorheen
contractspartijen waren, meeweegt als een deel van de omstandigheden die
bepalen of het gedrag onzorgvuldig is. Tot dusver is echter niet duidelijk welke
andere omstandigheden mede bepalend zijn; ook hier geldt dat alle
omstandigheden op zijn minst gekleurd worden door de voormalige
overeenkomst. 6' Het heeft er alle schijn van dat de contractuele en
buitencontractuele grondslag in deze concrete situatie inwisselbaar zijn, nu beide

56 Deze methode is ook niet vrij van nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat een
rechtszekerheidscheppende normering ontbreekt. Zie paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

57       Hiermee is niet gezegd dat alles glashelder is; waar een wettelijke of contractuele
regeling ontbreekt, is het nog steeds lastig de grenzen van het toelaatbare te bepalen.
Vgl. de paragrafen 2.3.2 en 3.3.2 van hoofdstuk 2 en paragraaf4.3 van hoofdstuk 3.

58 Zie Chao-Duivis 1997, p. 75 e.v. Grapperhaus 1995, p. 130 e.v., Van de Paverd 1999, p.
184 e.v., Abas 1972, p. 265 e.v., Boukema 1966, p. 126 en Pels Rijcken 1965, p. 40.

59                   HR 9 december  1955, NJ 1956/157 (Boogaard/Festa).
60 Zie bijvoorbeeld Van de Paverd 1999, p. 185.
61                 Zie ook Schoordijk   1996,   p. 67. Anders echter   Van de Paverd   1999,   p.   186   en

Grapperhaus  1995, p.  141.
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grondslagen tot een zelfde resultaat zullen leiden.62 Eerder (paragraaf 2.1) gaf ik
aan dit in dit hoofdstuk gezocht wordt naar aanwijzingen voor postcontractuele
normen vanuit het onrechtmatige daadsrecht, omdat de normen voortvloeien uit
(of sterk samenhangen met) het algemenere mededingingsrecht. Deze keuze
sluit echter niet uit dat in een concreet geval evengoed voor een contractuele
grondslag gekozen zou kunnen worden; het resultaat zal niet anders zijn.61

3.2    Normen voor de postcontractuele fase

De postcontractuele fase wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aan- of
afwezigheid van een contractueel beding dat de strekking heeft de
postcontractuele fase op een bepaalde wijze nader te regelen. Zoals bleek uit
hoofdstuk 2 komt het bij bepaalde soorten contracten regelmatig voor dat
dergelijke bedingen deel uitmaken van de overeenkomst.64 In het bijzonder geldt
dit voor de franchiseovereenkomst, waar de bedingen doorgaans de strekking
hebben het gedrag van de voormalige franchisenemer te beYnvloeden. De
werking van deze bedingen kan volgens de normale regels van het
overeenkomstenrecht (bijvoorbeeld op grond van uitleg of de beperkende
werking van redelijkheid en billijkheid) beperkt of zelfs uitgesloten worden:'
Ook lijkt het redelijk dat in sommige situaties het ontbreken van een
postcontractueel beding in beginsel voor rekening van de schadelijdende ex-
contractant dient te blijven. In het bijzonder de aard van de overeenkomst en de
voorzienbaarheid van de schade bepalen de mate waarin het niet opnemen van
een postcontractueel non-concurrentiebeding aan de schadelijdende contractant
moet worden toegerekend. Dat contractspartijen ook bij het ontbreken van een
contractueel beding onder omstandigheden op een bepaalde wijze rekening
dienen te houden met de belangen van hun voormalige contractspartijen, is
echter al meerdere malen in rechtspraak bevestigd.66

62    Mogelijk zijn er situaties denkbaar waarin de contractuele en buitencontractuele
grondslagen niet tot dezelfde uitkomsten leiden (vgl. Van Rossum 1994, p. 308 e.v.),
echter in de postcontractuele fase is mij geen voorbeeld bekend waarin dit het geval is.
Dit geldt uiteraard niet voor een derdebetrokkenen, die weliswaar geen contractspartij is,
maar wei nadrukkelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, bijvoorbeeld
door uillokking van wanprestatie. Vgl. hiervoor paragraaf 4 van dit hoofdstuk.

63 Vgl. Schoordijk 1970, p. 231 e.v. die constateert dat het onderscheid tussen contract en
onrechtmatige daad niet meer als dwingend ervaren kan worden. Tussen het niet meer
dwingende onderscheid tussen contract en onrechtmatige daad enerzijds en het open
systeem van bronnen van verbintenissen zoals zich vooral in de pre- en postcontractuele
fase heeft gemanifesteerd anderzijds, bestaat volgens Schoordijk een innige samenhang.

64            Zie in het bijzonder paragraaf 3.3.2 van hoofdstuk 2.
65 Zie bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 26 november 1996, PRG 1997/4675 (Aviti/Het

KinderparadVs), Pres. Rb. 's-Gravenhage 15 mei 1991, KG 1991/195 (Hypotheker LO,
Rb. 's-Hertogenbosch 10 september 2002, KG 2003/25 (Holland Securi(y
Group/Feiligheidsdienst  Noordbrabant)   en   Pres. Rb. Amsterdam 24 september   1998,
KG 1998/350 (Night of the Proms).

66                   Naast  HR 9 december  1955, NJ 1956/157 (Boogaard/Vesta) kunnen talloze voorbeelden
genoemd worden uit vooral lagere rechtspraak. Een selectie: Hof Amsterdam 28 mei
1998, KG 1998/149 (Taxibedrjf Fan Wengerden BF/Inter Limo Service CF), Rb. Breda
16  september  1991 (Buro Merks/Fan Straaten),  Pres.  Rb.  Alkmaar 24 september  1998,
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Op een aantal deelterreinen lijkt er al een redelijke consensus te bestaan over
wat in de postcontractuele fase wel en niet toelaatbaar is. Dit geldt bijvoorbeeld
voor een leverancier die klanten  van zijn voormalige distributeur benadert. 67
Toch blijken er in de praktijk tussen voormalige contractspartijen nog vaak
geschillen te ontstaan over hoe zij zich ten opzichte van elkaar zouden moeten
gedragen.6, Typerend hiervoor is de ontwikkeling die zich op het terrein van het
arbeidsrecht voordoet. Onlangs is artikel 7:653 BW gewijzigd:' De belangrijkste
wijziging is de verplichte vergoeding die de werkgever moet betalen voor iedere
maand  dat de ex-werknemer gebonden  is  aan het concurrentiebeding.'°  De
wijziging beoogt de rechtszekerheid te bevorderen, een beter evenwicht tot stand
te brengen tussen de belangen van werkgever en werknemer en onnodig beroep
op het concurrentiebeding tegen te gaan."

Het is in het geldend recht dus vaak nog onduidelijk hoe voormalige
contractspartijen zich, met het oog op de belangen van de ander, dienen te
gedragen. De grens tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare laat zich niet in
een algemeen criterium omschrijven; in deze paragraaf ga ik op zoek naar de
zorgvuldigheidsnorm voor een viertal verschillende mogelijk onrechtmatige
gedragingen: het benaderen van afnemers, het aftroggelen van personeel,
schadende mededelingen aan derden en tot slot het verspreiden van
bedrijfsgevoelige informatie.

Benaderen afnemers
Voor het benaderen van afnemers van de voormalige leverancier dan wel
distributeur lijkt een werkbaar criterium te zijn gevonden. Voorop staat dat het
benaderen van afnemers van een voormalige contractspartij in beginsel
toelaatbaar  is. n Anders wordt  dit  als op stelselmatige en substantiele wijze
afbreuk wordt gedaan aan relaties waarmee de voormalige contractspartij een
duurzame relatie heeft opgebouwd. 73 Moeilijkheden kunnen ontstaan   als  de

KG 1998/278 (Marketech Holding /Bergsma)  en  Pres. Rb. Alkmaar  11 juni 1998, KG
1998/202 (De Man/Bes).

67 Zie hien'oor   Van de Paverd   1999,   p.    190   en   in   vergelijkbare   zin   Barendrecht/Van
Peursem 1997, p. 186.

68       Zie voor voorbeelden uit lagere rechtspraak in het bijzonder de overzichten van Van
Nispen, aantekening 207 e.v.

69             Aan het wetsvoorstel ging een lange periode vooraf waarin adviserende instanties zich
over de aanpassing hebben uitgelaten, zie onder meer het rapport van de werkgroep
Concurrentiebeding (in gesteld in het kader van het project Marktwerking, Deregulering
en Wetgevingskwaliteit) dat in 1997 verscheen.

70         De wijzigingen zijn in de literatuur kritisch ontvangen, zie o.m. Loonstra 2002, p. 350
e.v. en Dingemans/Van Brocckhuijsen 2004. Zie voor een uitvoerige vergelijking tussen
het huidige recht, het wetsvoorstel en het Belgische recht ten aanzien van het
concurrentiebeding Quist 2004.

71             Aldus de MvT behorende bij het artikel.
72                   Zie Van de Paverd  1999, p.  189 en Barendrecht/Van Peursem  1997, p.  186.
73                   Zie  Van de Paverd   1999,  p.   190. Vgl. tevens Grapperhaus,  die het onderscheid tussen

'stelselmatigheid' en 'substantialiteit' als volgt omschrijft: het eerstgenoemde begrip ziet
op de omvang van de handelswijze en het tweede op de omvang van het profiteren van
het bedrijfsdebiet, zie Grapperhaus 1995, p. 164 -165. Overigens wordt het gebruik van
speciale kennis en gegevens nog als een criterium genoemd. De vraag is echter wat de
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voormalige distributeur dan wel leverancier (door eigen verkoop of via een
andere distributeur) al zaken deed met de belangrijkste spelers uit die markt en
er weinig tot geen uitbreiding van afnemers te verwachten is.'4 In deze gevallen
lijkt het haast niet te vermijden een substantieel deel van de afnemers van de
voormalige contractspartij te benaderen. Het opleggen van beperkingen waarbij
de distributeur dan weI de leverancier alleen maar een bepaald deel van de
afnemers mag benaderen, lijkt in deze gevallen een te grote belemmering.

De aard van de overeenkomst brengt met zich dat de afnemers zonder
nadere voorzieningen daartoe, na de distributieovereenkomst aan de distributeur
toebehoren; de distributeur handelt immers in eigen naam en voor eigen
rekening. Het lijkt dan ook redelijk dat een leverancier, die er niet aan zal
ontkomen een substantieel deel van de afnemers te benaderen, zelf nadere
voorzieningen moet treffen om de afnemers toch systematisch te mogen
benaderen. Welke voorzieningen precies hangt nauw samen met de
toekomstplannen van de distributeur, maar gedacht kan worden aan een
overname van (een deel van) het klantenbestand (tegen betaling) of de
toekenning van een ruimere investeringsvergoeding.

Ook een franchisenemer bouwt een klantenbestand voor zichzelf op.
Het is echter maar de vraag of een franchisenemer na het einde van de
overeenkomst nog voordeel van het klantenbestand kan hebben. Dit door een
vaak sterke binding aan het merk of het concept. Ook zijn franchisenemers vaak
gebonden aan contracten waarin hun bewegingsruimte na het einde van het
contract tot in detail is vastgelegd, niet alleen ten aanzien van de
(on)mogelijkheid om binnen een bepaalde regio een eigen zaak te beginnen,
maar ook ten aanzien van het gebruik van merk- en onderscheidingstekens.
Toekenning van een goodwillvergoeding welke gepaard gaat met een non-
concurrentieverplichting lijkt voor beide partijen de beste oplossing. Overigens
stellen Europeesrechtelijke mededingingsregels beperkingen aan de reikwijdte
van het postcontractuele non-concurrentiebeding."

Voor de agentuurovereenkomst gaat dit argument niet op: in
tegenstelling tot de distributeur en de franchisenemer bouwt de agent geen eigen
klantenbestand op. Dit gat wordt gevuld door artikel 7:442 BW, op grond
waarvan de agent een goodwillvergoeding wordt toegekend. Daartegenover staat
niet automatisch de verplichting van de agent om zich te onthouden van
concurrentie (de principaal zal een dergelijk beding doorgaans wel in het
contract op laten nemen), maar gezien de aard van de toegekende vergoeding
lijkt de agent ook zonder een dergelijk expliciet opgenomen concurrentiebeding

toegevoegde waarde van dit criterium is, nu het stelselmatige element al een bepaalde
kennis vooronderstelt.

74 Grapperhaus spreekt in een dergelijke situatie van een 'economische
onontkoombaarheid', zie Grapperhaus 1995, p. 164. Vgl. tevens de zaak De Brug/Fan
Oerle-Bloemkolk (Hof Amsterdam 7 juni  1984, NJ 1985/348), waarin sprake was van
een dergelijke economische ontontkoombaarheid.

75           Zo is de maximale geldingsduur van het postcontractuele concurrentie beding in beginsel
1 jaar, zie hiervoor Goyder 2000, p. 164.
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gebonden aan een norm zich te onthouden van concurrentie.76 Het ligt voor de
hand te veronderstellen dat de reikwijdte van de zorgvuldigheidsnorm
overeenkomt met het gedeelte van het klantenbestand waar de agent een
goodwillvergoeding voor heeft ontvangen.

Buiten de gevallen van het op stelselmatige en substantiele wijze
benaderen van afnemers, wordt het uitlokken van wanprestatie doorgaans als
onrechtmatig gekwalificeerd. 77 Het projiteren van wanprestatie is onder
bijzondere omstandigheden onrechtmatig, waarover in het hiernavolgende meer.
Tot slot een laatste opmerking: ontoelaatbare concurrentie levert (in
tegenstelling tot de opzegging als zodanig, vgl. paragraaf 3.1) een
normschending op, wat betekent dat artikel 6:104 BW van toepassing kan zijn
bij bepaling van de omvang van de schade. Op grond van dat artikel kan de
schade begroot worden op het gedrag van de winst die met de ontoelaatbare
concurrentie is behaald.

Aftroggelen van personeel
De specifieke knowhow van bepaalde werknemers is voor een ondernemer vaak
erg waardevol. Als een concurrent deze werknemers in dienst neemt kan dat een
serieuze bedreiging vormen voor de ondernemer. De bedreiging is vaak nog
groter in een beeindigingssituatie. De ondernemer heeft een bepaalde periode
nodig om (met een nieuw product) weer een positie in de markt te veroveren.
Het vertrek van een werknemer met cruciale kennis naar de voormalige
contractspartij ligt juist in deze periode extra gevoelig. Op zich is het benaderen
van personeel van de voormalige contractspartij niet onrechtmatig, dit is het niet
gedurende de samenwerking en het zou vreemd zijn als dit bij beeindiging van
de samenwerking anders wordt."

Dit wordt anders als het op slinkse wijze gebeurt, wat het woord
'aftroggelen' in feite al impliceert. Van Nispen noemt als voorbeelden waarin het
weglokken van personeel op slinkse wijze plaatsvond: het hanteren van
ongeoorloofde middelen, het rondstrooien van lasterpraatjes onder het personeel
van de concurrent en het ondermijnen van het vertrouwen in de concurrent als
werkgever."  Daar   komt   bij   dat veel werknemers   aan een concurrentiebeding
gebonden zijn; het welbewust uitlokken van wanprestatie met als doel de
knowhow van de werknemer te exploiteren zal doorgaans als onrechtmatig
beschouwd worden.:° Als de bewuste werknemer niet gebonden  is  aan  een

76    Artikel 7:443 BW stelt beperkingen aan het concurrentiebeding, zo mag een
concurrentiebeding niet langer gelden dan een termijn van twee jaar. Het verschil tussen
de aard van de distributie- en franchiseovereenkomst enerzijds en de aard van de
agentuurovereenkomst anderzijds komt eveneens op Europeesrechtelijk niveau tot uiting
in het feit dat een agent op grond van de Europese richtlijn betreffende
agentuurovereenkomsten twee jaar in concurrentie beperkt mag worden, terwijl de
distributeur en franchisenemer op grond van het Europese Mededingingsrecht slechts 1
jaar in concurrentie beperkt mag worden. Zie hiervoor Goyder 2000, p. 95,164 en 202.

77 Zie Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 186.
78 Zie Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 187.
79           Zie Van Nispen aantekening 208.
80 Zie Barendrecht/Van Peursem 1997, p. 187.
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concurrentiebeding zal het benaderen van personeel (buiten de bovengenoemde
gevallen van het op slinkse wijze weglokken van personeel) slechts
onrechtmatig zijn als de werknemer aangetrokken wordt met geen enkel ander
doel dan de onderneming van de voormalige contractspartij te schaden,:' of als
het op stelselmatige wijze gebeurt. Dit laatste zal zich voordoen als de
voormalige contractspartij een substantieel deel van de werknemers met
waardevolle knowhow benadert.82 Overigens is in lagere rechtspraak meermalen
bevestigd dat de nieuwe werkgever niet onrechtmatig handelt door het enkele
gebruik van knowhow van de werknemer opgedaan bij de voormalige
werkgever.w Bijkomende omstandigheden kunnen dat echter wel onrechtmatig
maken. Een bijkomende omstandigheid is bijvoorbeeld als de knowhow gebruikt
wordt om op stelselmatige matige wijze klanten van de voormalige werkgever
naar de nieuwe werkgever te lokken.34

Enkel het profiteren van wanprestatie is niet onrechtmatig, maar
bijkomstige omstandigheden kunnen wel tot onrechtmatigheid leiden. :'
Bijkomende omstandigheden worden genoemd in het arrest Cura ao/Boyd: voor
het oordeel of het profiteren van wanprestatie onrechtmatig is, is onder meer van
belang of de nieuwe werkgever het beding kende, de ernst en voorzienbaarheid
van het nadeel, de mate van waarin de wanprestatie is bernvloed en de rol die de
mogelijkheid van het profiteren bij het in dienst nemen van de werknemer heeft
gespeeid.86

Het bovenstaande geldt op gelijke wijze voor de agentuur-, de
distributie- en de franchiseovereenkomst. Wat eerder opgemerkt is over de
mogelijke toepasselijkheid van artikel 6:104 BW, geldt ook hier en bij de hierna
volgende schade veroorzakende handelingen.

Schadende mededelingen aan derden
Dat contractspartijen bij beeindiging van de overeenkomst uiterste
zorgvuldigheid in acht moeten nemen ten aanzien van mededelingen naar
derden, spreekt haast voor zich. Schadende mededelingen aan derden worden
doorgaans als onrechtmatig beschouwd als ze onjuist  of onnodig grievend zijn."
Dit zal veelal betekenen dat de mededelingen niet veel verder strekken dan de
strikt noodzakelijke feitelijke mededelingen.

In de zaak Ixtribute/Infbrmix werd getoetst of de mededeling gezien de
eerlijkheid die zij jegens haar relaties in acht dient te nemen noodzakelijk was,
blijk gaf van een neutrale opstelling en of de mededeling geen onnodige onrust

81 Een dergelijke handeling levert misbruik van recht op, vgl. artikel 3:13 BW.
82 Zie bijvoorbeeld  Hof  Amsterdam 24 april   1997, PRG 1999/5184 (Postma/Esma-den

Drijver Expertise).
83                zie van Nispen aantekening 219 en de aldaar genoemde jurisprudentie.
84      zie Van Nispen aantekening 220 en vele voorbeelden uit lagere rechtspraak die hij

noemt. Vgl. tevens  HR 9 december  1955, NJ 1956/157 (Boogaard/Festa).
85 Zie Asser/Hartkamp 2002, nr. 51 b en Van Nispen aantekening 215.
86          Zie HR 17 mei 1985, NJ 1986/760 (Curagao/Boyi)
87 Zie bijvoorbeeld Rb. Groningen 16 april    2004, PRG 2004/6238 (De Schat-

kamer/Mulder), Hof    's-Hertogenbosch     19     maart     1990,     PRG     1990/3252     ( Fan
Dil/en/Arts) en de hierna te bespreken overige voorbeelden.
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in de marla veroorzaakte. Aan deze criteria voldeden de mededelingen van
Informix, zodat de vordering tot onthouding van mededelingen in de toekomst
werd afgewezen. " De zaak Ruger/Koopman is een voorbeeld van een
mededeling   aan een derde   die   niet   door de beugel   kon.:'  In een brief heeft
Koopman (een agent) haar klanten schriftelijk bericht dat zij na een
samenwerking van circa 51 jaar heeft besloten de firma ROger (de principaal)
niet meer in Nederland te vertegenwoordigen. De redenen voor deze beslissing
(onder meer dat Ruger gemaakte afspraken met betrekking tot leveringen niet
nakomt en sinds een jaar geen provisie meer aan haar betaald heeft) werden
eveneens in de brief vermeld. Tevens bevatte de brief een verzoek om voor
nieuwe bestellingen en vragen rechtstreeks contact op te nemen met de firma
Roger, waarbij eveneens vermeld werd dat Roger de mogelijkheden van een
alternatief product onderzocht en de klanten hieromtrent zo spoedig mogelijk op
de hoogte zou brengen. De President van de Rechtbank oordeelde:

"Deze (Roger mdh) heeft weliswaar op goede gronden de samenwerking
beeeindigd, maar dat betekent nog niet dat het haar hierdoor is toegestaan
om ten eigen bate te profiteren van de kennis, ervaring en persoonlijke
betrekkingen die zij als agent van Roger heeft opgedaan, door voor
zichzelf onder de klanten van Roger te werven. Evenmin is het haar
toegestaan om door (negatieve) informatieverstrekking de afzet van
Roger, die zijzelf heeft helpen opbouwen, weer afte breken."

Vermeldenswaardig is eveneens de zaak Nehim/Gras, in welke zaak de
kantonrechter oordeelde dat het voorgenomen ontslag veel te vroeg bekend
gemaakt was. Het verzoek tot ontbinding wegens onvoorziene omstandigheden
werd door de Kantonrechter afgewezen, waarna de kantonrechter de te vroege
mededeling afstrafte door de werkgever op te dragen in het bedrijf bekend te
maken dat het management  100 % achter de werknemer staat.'°

Verspreiden van bedrijfsgevoelige  informatie
Het verspreiden van bedrijfsgevoelige informatie (tijdens en na het contract) zal
vaak door een contractueel bedongen geheimhoudingsplicht worden voorkomen.
Schending van een dergelijke plicht levert wanprestatie op. Het profiteren van
deze wanprestatie kan onder de eerder genoemde omstandigheden onrechtmatig
zijn. Bij het ontbreken van een geheimhoudingsbeding zal het verspreiden van
bedrijfsgevoelige informatie onrechtmatig zijn als de verspreiding heeft plaats
gevonden met geen ander doel dan de ondememing van de voormalige

88                    Pres. Rb. Utrecht 20 mei  1997, KG 1997/219 (lxtribute/Informix)
89           Pres. Rb. Utrecht 20 november 1997, KG 1998/95 (Ruger/Koopman).
90         Tot slot een laatste voorbeeld: een (vanwege de aard van de overeenkomst a-typische)

zaak die het Academisch Ziekenhuis Rotterdam aanspande tegen een ex-patient. Deze
patient had op internet kritische uitlatingen gepubliceerd over de geneeskundige
behandelingsovereenkomst met een arts uit het Academisch Ziekenhuis Rotterdam.
Hoewel de uitlatingen beduidend verder strekten dan feitelijke mededelingen, werden de
uitlatingen  niet als onnodig grievend beoordeeld.  Zie Hof 's-Gravenhage 17 oktober
2001,N]  2002188  (Het  Academisch Ziekenhuis  Rotterdam/X).
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contractspartij te schaden, als de verspreiding onnodig was, of op onnodig
grievende wijze heeft plaats gevonden. Het lijkt erop dat niet te snel beoordeeld
worden dat de verspreiding daadwerkelijk noodzakelijk was. De verspreiding
van bedrij fsgevoelige informatie met als enkel doel er zelf voordeel uit te putten
lijkt onrechtmatig. Uiteraard dient het hier weI te gaan om informatie die men
uitsluitend door de voormalige contractuele samenwerking heeft opgedaan. Op
soortgelijke wijze oordeelde de Rechtbank te Amsterdam in een arbeidsrechte-
lijke zaak." De Rechtbank oordeelde:

"In het algemeen mag een werkgever, ook indien dat niet met zoveel
woorden is overeengekomen van zijn (ex)werknemer verlangen dat deze
na beeindiging van zijn werkzaamheden voor zijn (ex)werkgever aan
derden geen informatie verstrekt, waarvan hij weet dat zijn (ex)werkgever
die vertrouwelijk wenst te houden en waarover hij als (ex)werknemer
uitsluitend uit hoofde van zijn arbeidsovereenkomst de beschikking heeft
kunnen krijgen."

4 Ongerechtvaardigde verrijking

4.1 De toegevoegde waarde van ongerechtvaardigde verrijking naast

overeenkomst en onrechtmatige daad

Op welke wijze kan het huidige verrijkingsrecht bijdragen aan een verbeterd
opzegmodel? Dat is de kernvraag van deze paragraaf. In beantwoording van
deze vraag schuilt echter een groot gevaar van omkering; het verrijkingsrecht is
nog zodanig in ontwikkeling dat de vraag al snel anders gesteld kan worden,
namelijk: "Welke bijdrage levert het opzegmodel aan het verrijkingsrecht?"
Deze laatste vraag beoog ik nadrukkelijk niet te beantwoorden. Toch is het
maken van bepaalde keuzes die het geldend recht mogelijk (deels) niet
weerspiegelen (ook) bij beantwoording van de eerste vraag tot op zekere hoogte
onvermijdelijk.92 Op welke wijze het verrijkingsrecht vorm dient te krijgen is
onderwerp van een rijkelijk in literatuur neergelegd debat, zowel in Nederland
als in andere landen." Wat op het terrein van het verrijkingsrecht als geldend
recht gezien kan worden is op cruciale punten onzeker, toch zal in deze
paragraaf zoveel mogelijk binnen de grenzen van het geldend recht gezocht
worden naar de mogelijkheden om vanuit het verrijkingsrecht tot (een deel van)
een opzegmodel te komen.

Wat eerder voor het onrechtmatige daadsrecht is vermeld, geldt ook
voor het verrijkingsrecht: aangezien het om de opzegging van een overeenkomst

91           Rb. Amsterdam 16 augustus 1995, NJ 1996/576 (Greenpeace/Kotte).
92           Zie noot 66, hoofdstuk 3.
93 Recente publicaties in Nederland zijn onder meer Schoordijk 1999, Linssen  2001,  Van

Maanen 2001, Hartkamp 2001, Snijders 2001 en Wissink/Van Boom 2002. Zie o.m.
Schlechtriem 2000 en 2001 voor de stand van zaken van het verrijkingsrecht in andere
Europese landen.
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gaat, is het ontwikkelen van een opzegmodel vanuit het overeenkomstenrecht de
meest logische keuze. Dit neemt niet weg dat, hoewel minder veelvuldig dan het
onrechtmatige daadsrecht, ook het verrijkingsrecht al eerder in verband is

gebracht met de opzegproblematiek. Zo wordt in literatuur wel een verband
gelegd met de bij opzegging toegekende vergoedingen (de investerings-

vergoeding  en de goodwillvergoeding). 94 Verder  zijn in rechtspraak  o.m.
voorbeelden bekend van een verrijkingsvordering, gebaseerd op de schending
van een concurrentiebeding.'S  In dit hoofdstuk onderzoek   ik de toegevoegde
waarde van het verrijkingsrecht op deze drie terreinen: in de eerste plaats de
investeringsvergoeding, in de tweede plaats de goodwillvergoeding en tot slot
(in een breder verband dan alleen de schending van een concurrentiebeding) de
postcontractuele normen.

Eerder in dit hoofdstuk werd duidelijk dat het overeenkomstenrecht en
het onrechtmatige daadsrecht voor de investeringsvergoeding en de
postcontractuele normen een toegevoegde waarde kunnen hebben. Onderzocht
zal worden in hoeverre het verrijkingsrecht daarnaast nog een toegevoegde
waarde heeft. Dit rakelt onmiddellijk een belangrijk discussiepunt van het
huidige verrijkingsrecht op, namelijk de vraag of een verrijkingsvordering een
subsidiair karakter heeft." Subsidiariteit betekent dat de vordering op grond van

ongerechtvaardigde verrijking slechts ingesteld kan worden als er geen andere
mogelijkheden zijn om de verarming dan wel de schade te herstellen. Het stelt,
met andere woorden, de vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking
op een subsidiair plan ten opzichte van andere vorderingen, in het bijzonder die

op grond van overeenkomst en onrechtmatige daad. De Nederlandse wetgever
wijst subsidiariteit van de verrijkingvordering ar evenals de Hoge Raad.'s In het
hierna volgende ga ik, hoewel de titel van de paragraaf wellicht anders doet
vermoeden, eveneens uit van de veronderstelling dat de verrijkingsvordering
niet subsidiair is aan de vordering op grond van overeenkomst of onrechtmatige
daad. Waar ik spreek van de toegevoegde waarde van ongerechtvaardigde

verrijking naast overeenkomst en onrechtmatige daad, bedoel ik een
toegevoegde waarde op inhoudelijke argumenten. Waar de inhoudelijke
afweging voor de toekenning van een verrijkingsvordering dezelfde is als die
voor de vordering gebaseerd op contract dan wel onrechtmatige daad, biedt het
verrijkingsrecht niets nieuws. Beide vorderingen zijn mogelijk, samenloop is in

94 Zie bijvoorbeeld Barendrecht 1994, p. 561 e.v. en Van de Paverd 1999, p. 144 - 150 en
205 - 209.

95       Zie het arrest HR 24 december 1993, NJ 1995/241 (Waeyen-Scheers/Naus), waar de
gevorderde verrijkingsafdracht echter niet gebaseerd werd op art. 6:212 BW maar op
6: 104   BW (wat overigens   op het eerste gezicht een logische keuze  was,   nu   van  een

verarming dan wei schade aan de zijde van de werkgever na schending van een
concurrentiebeding geen sprake leek te zijn)

96           Zie voor een recente weergave van de discussie Wissink 2002 (Wissink/Van Boom 2002
Preadvies, p. 21-36).

97           Zie de Parlementaire Geschiedenis behorende bij art. 6:212 BW (TM Boek 6, p. 830).
98           Zie o.m. HR 27 juni 1997, NJ 19911719 (Setz/Brunnings)
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beginsel immers toegestaan." Maar het verrijkingsrecht heeft in die gevallen
geen toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van het opzegmodel.

4.2   Normen voor compensatie

4.2.1 De investeringsvergoeding

Op het eerste gezicht lijkt de investeringsvergoeding (zoals werd toegekend in
Mattel/Borka m ) goed aan te sluiten bij het leerstuk ongerechtvaardigde
verrijking. 1„ Zoals ik eerder heb betoogd staat de toekenning van deze
vergoeding los van een eventuele normschending; het gaat om een compensatie
voor tevergeefs verrichte relatiespecifieke investeringen.'02 De compensatie heeft
tot doel de contractspartij in staat te stellen zich aan te passen aan de veranderde
situatie. Met behulp van een verrijkingsvordering kan een onevenheid hersteld
worden, zonder dat daar een normschending voor nodig is.'°' Wel moet aan een
aantal andere vereisten voldaan zijn. De mogelijke toepassing van het
verrijkingsrecht wordt gerllustreerd aan de hand van de zaak Mattel/Borka:#
Voor de goede orde volgt eerst een korte weergave van het arrest.

Mattel GmbH fabriceert en verhandelt speelgoed (o.a. de "Barbiepop").
Zij  heeft  in   1972 een alleenverkoopovereenkomst gesloten met Kamlag
BV.   In   1980   laat Kamlag weten  dat  zij haar handelsactiviteiten heeft
overgedragen aan Borka BV (net als Kamlag een volle dochter van
Borsumij Wehry NV). Naar aanleiding hiervan heeft Mattel per brief de
beslissing om met Borka in zee te gaan uitdrukkelijk aan zich gehouden.
Desondanks treedt Borka  van   1980  tot 1984 feitelijk  op als distributeur
voor Mattel. In het voorjaar van 1984 neemt Mattel een nieuw besluit: ze
wil de producten in Nederland in eigen hand gaan nemen. Mattel zegt de
overeenkomst met Borka op, met inachtneming van een termijn van vijf
en een halve maand. Partijen voeren tevergeefs onderhandelingen over
een aanvullende schadevergoeding. Borka vordert in rechte vergoeding

99     Asser/Hartkamp 2002, nr. 361. Zie voor het onderscheid tussen subsidiariteit en
samenloop Wissink in Wissink/Van Boom 2002 (preadvies), p. 14.

100 HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Martel/Borka)
101 Vgl. in soortgelijke zin Barendrecht 1994, p. 565 e.v.
102 Vgl. paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.
103 Over het precieze doel van de verrijkingsvordering bestaat geen eenduidigheid. Het doel

van een verrijkingsvordering hangt samen met de functie van het verrijkingsrecht. In de
recentere Nederlandse literatuur worden verschillende functies van het verrijkingsrecht
onderscheiden, onder meer een corrigerende, een zingevende, een beperkende en een
systematische functie, evenals een functie als sanctie op unc/ean hands. Zie WissinkNan
Boom 2002 (preadvies), p. 37 e.v. voor een overzicht van de verschillende opvattingen.
Vgl.   eveneens   Nieskens-Isphording   1991,   die (in navolging   van o.m. Bregstein)   de
verrijkingsvordering ziet als een vordering tot behoud van de waarde die door het
eigendomsrecht vertegenwoordigd wordt (de verbintenisrechtelijke 'tegenhanger' van de
revindicatie), zie Nieskens-lsphording  1991,  p.  67  e.v.  Vgl. ook Linssen  2001,  p.  462
e.v.

104 HR 21 juni  1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka)
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voor de volgende schadeposten: afvloeiingskosten voor overtollig
geworden personeel, reclamekosten en de kosten die gemoeid zijn met de
bouw van een showroom. Het Hof wees de schadevergoeding toe, nu
Borka met het oog op haar distributeurschap ten behoeve van Mattel
aanzienlijke investeringen had verricht. De opzegtermijn was op zichzelf
niet onredelijk, echter de eisen van redelijkheid en billijkheid noopten tot
een aanvullende schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad gaf dit
oordeel niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Borka is verarmd, want Borka heeft kosten gemaakt ten behoeve van het
overtollig geworden personeel, reclame's en de bouw van een show-room. Deze
kosten heeft Borka, naar we mogen aannemen, niet gedurende de opzegtermijn
terugverdiend. De verrijking van Mattel is echter niet zo eenvoudig vast te
stellen. In ieder geval bestaat de verrijking niet uit een concrete overdracht van
een klantenbestand waar Mattel de vruchten van plukt. Wel is vol te houden dat
de verrijking van Mattel gebaseerd is op een verbetering van haar positie op de
markt door het verwerven van naamsbekendheid in die specifieke regio waar de
distributeur werkzaam was. Hier kan een verband gelegd worden met de
verrijking van de apothekers in de arresten Fan der Tuuk Adriani/Batelaan en
Hulsman/Fan der Graaf, welke verrijking ook bestond uit de feitelijke overgang
van clientele.'°s

Strikt genomen lijkt van een juridische verrijking geen sprake te zijn, nu
er geen overgang van een vermogensrecht heeft plaatsgehad. Dit geldt zeker
voor de verrijking die bestaat uit de meer algemene verbetering van de positie
op de marla door meer naamsbekendheid, maar ook voor de overgang van
klanten.'06 Wat onder een verrijking in de zin van artikel 6:212 BW verstaan mag
(moet) worden  is niet geheel duidelijk. Telt alleen een juridische verrijking mee?
Nieskens-Isphording en Van Maanen lijken deze mening toegedaan, maar
Hartkamp en de Parlementaire Geschiedenis geven blijk van een lossere
opvatting  van het begrip. '07 De bepaling  van de omvang  van de verrijking  moet
volgens de Parlementaire Geschiedenis plaatsvinden aan de hand van een
eenvoudige vermogenstoets: de vergelijking van het vermogen voor en na de

105 HR 15 maart 1996, NJ 1997/3 (Fan der Tuuk Adriant/Batelaan) en HR 2 februari 2001,

NJ 2001/319 (Huisman/Fan der Graa/). In beide arresten kwam de verrijking als
zodanig overigens niet meer aan de orde; de verarming, de verrijking en het causale
verband tussen beiden waren in eerdere instanties gesteld en niet weersproken.

106 Zie voor de juridische goederenrechtelijke status van goodwill Van der Steur  1999, p.  67

- 88.
107 Zie   Nieskens-Isphording   1991,   p.   71   en Van Maanen   2001,   p. 16. Overigens neemt

laatstgenoemde een genuanceerder standpunt in; volgens Van Maanen gaat het bij een
verrijking in de zin van artiket 6:212 BW primair om de juridische verrijking. Anders
echter Asser/Hartkamp 2002, nr 353 (onder een verrijking verstaat men elke toevoeging
aan een vermogen) en Parl. Gesch. Boek 6, p. 831 (een verrijking kan ook gelegen zijn in
de besparing van uitgaven of een ander vermogensbestanddeel).  Voor een ruimer begrip
van verrijking pleit ook Linssen, die de rechter meerdere instrumenten wil aanreiken om
te bepalen wat de hoogte van de verrijking is, welke overigens (geheel in de lijn van zijn
verhaal) allen gericht zijn op verrijkingen door, kort gezegd, gebruili vervreemding of
vruchttrekking van de exclusieve rechten van een ander, zie Linssen 2001, p. 479.
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gebeurtenis waarin de verrijking gelegen is.'°s Het begrip verrijking is aldus niet
beperkt tot een juridische verrijking, een economische verrijking is voldoende.
Bregstein, een belangrijke grondlegger van het verrijkingsrecht, trok de
beschermingsomvang van de verrijkingsvordering ook al buiten het strakke
goederenrechtelijke juridische stelsel van vermogensrechten. In zijn dissertatie
beschrijft hij de door de verrijkingsvordering beschermde vermogenssfeer als:

"alle economische waarden die volgens zekere, op een bepaald tijdstip
heersende maatschappelijke opvattingen, daartoe gerekend kunnen
wor(len". 1°9

Ook anderszins zijn er aanwijzingen dat het begrip verrijking ruim opgevat mag
worden. Zo wijst Schrage bijvoorbeeld op de ontwikkelingen die zich in recente
tijd hebben voorgedaan op het terrein van investeringen in arbeid of geld in niet
totstandgekomen of niet bestendig gebleken samenlevingsvormen."° Al met al
lijkt het standpunt dat Mattel is verrijkt in de zin van artikel 6:212 BW goed
verdedigbaar.

De verrijking moet volgens artikel 6:212 lid 1 BW ten koste van de
verarming zijn gegaan. De Parlementaire Geschiedenis zegt hierover dat er een
zeker (causaal) verband moet bestaan tussen de verrijking van de schuldenaar en
de schade van de schuldeiser. "' De rechtspraak heeft tot dusver geen
doorslaggevende bijdrage geleverd aan het formuleren van een werkbaar
criterium  voor het vereiste verband tussen de verrijking  en de verarming."'
Hartkamp associeert het verband met een bestanddeel dat aan het vermogen van
de 66n wordt onttrokken en aan het vermogen van de ander wordt toegevoegd,
welke associatie door Linssen bestempeld wordt   als 19e eeuws.  "'   In   de
Mattel/Borka aak bestaat op zijn minst een feitelijk vermoeden van causaal
verband tussen de verarming van Borka en de verrijking van Mattel, wat, gezien

108 Parl. Gesch. Boek 6, p. 831.

109 Bregstein 1927, p. 194.
110 Schrage  1998, nr. 102. Volgens Schrage wordt "de vergoedingsvordering van de ter zijde

geschoven partner (..) somtijds op art. 6:212 BW gebaseerd". In nr. 103 noemt hij twee
voorbeelden, 66n afkomstig uit het Anglo-Amerikaanse rechi Mn uit het Franse recht.
Vgl.   voor het Nederlandse recht tevens   de  zaak   HR   11   april   1986, NJ 1986/622
(Baanman/Hu#bers), waar de verrijkingsvordering werd afgewezen. In dit arrest werd
geoordeeld dat van een verarming van de aan het huis van zijn ex-vrouw klussende ex-
man geen sprake was, omdat niet gebleken was dat de man zijn werkkracht elders tegen
betaling had willen en kunnen aanwenden.

111 Parl. Gesch. Boek 6, p. 829.

112 Vgl. Nieksens-Isphording 1998, p. 101 - 102.
113 Zie Asser/Hartkamp 2002, nr. 354 (vgl tevens Hartkamp 2001, p. 314-315) en Linssen

2001, p. 509. Laatstgenoemde stelt een systeem voor waarin de verrijking centraal staat.
Het begrip verrijking moet volgens Linssen als gezegd ruim worden opgevat. Ook als
een schuldenaar een niet tastbaar voordeel heeft verworven is er sprake van een
verrijking ten koste van een verarming, mits het voorbeeld bestaat of is voortgekomen uit
het verkregen hebben, het gebruiken van of het beschikken over exclusief aan de
rechthebbende voorbehouden rechten of bevoegdheden. Kritisch hierover is Van Boom,
die een dergelijke Guterschutz als een te beperkte opvatting van de functie van het
verrijkingsrecht beschouwt, zie Wissink/Van Boom 2002 (preadvies), p. 97.
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de stand van zaken van het huidige recht op dit punt, vooralsnog voldoende
lijkt."4

Alleen verrijkingen die ongerechtvaardigd zijn komen voor vergoeding
in aanmerking. Voor de vraag wanneer een verrijking ongerechtvaardigd is
ontbreekt, ondanks pogingen daartoe vanuit de wetenschap, een duidelijk en
werkbaar criterium. 115 Hartkamp spreekt van ongerechtvaardigdheid  als  een
verrijking zonder redelijke oorzaak is ontstaan, terwijl Spier refereert aan het
ontbreken van een rechtsgrond:16 De aanwezigheid van een wettelijke bepaling
of een overeenkomst is echter niet bepalend voor het oordeel  of een verrijking  al
dan niet gerechtvaardigd is."' In het geval Mattel/Borka bepaalt uitleg van de
overeenkomst of de verrijking van Mattel gerechtvaardigd is. Zo is het
voorstelbaar dat van belang is of Borka de kosten voornamelijk op eigen
initiatief heeft gemaakt, of op aangeven (of met medeweten) van Mattel. Ook
zal in dit verband van belang zijn of Borka de kosten heeft gemaakt vanuit het
gerechtvaardigde vertrouwen dat zij die kosten zou terugverdienen."' Daarmee
staat vast dat de meerwaarde van het verrijkingsrecht naast het
overeenkomstenrecht beperkt is. De inhoudelijke afweging voor toekenning van
de verrijkingsvordering zal niet noemenswaardig afwijken van de afweging die
aan toekenning van een contractuele vordering ten grondslag ligt."'

Daar komt bij dat het huidige verrijkingsrecht, hoewel scherp
bekritiseerd in de wetenschap, gekenmerkt wordt door het zogenaamde dubbele
plafond.11° De vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking kan niet
meer bedragen dan de schade bij de schuldeiser en ook niet meer dan de
verrijking bij de schuldenaar. De investeringsvergoeding is vooral gericht op de
verarming, in dit geval de schade die Borka heeft geleden voor de tevergeefs
verrichte investeringen. Eerder bleek dat de precieze vaststelling van de

114 Ook in literatuur betreffende de apothekersarresten  (zie  noot  105)  is het bestaan  van

causaal verband tussen de verarming en de verrijking niet in twijfel getrokken.
115 Vgl. Van Boom: "Bovendien lijken er evenzovele begrippen 'ongerechtvaardigd' te

bestaan als er auteurs zijn die er over schrijven", zie Wissink/Van Boom 2002
(preadvies), p. 114.

116 Asser/Hartkamp 2005 nr. 356, Spier 2003, nr. 314 e.v.

117 Parl. Gesch. Boek 6, (p. 832 e.v.).

118 Anders dan Van de Paverd meen ik dat de strekking van de duurovereenkomst niet per
definitie met zich brengt dat de verrijkingsvordering kansloos is, zie Van de Paverd
1999, p. 147. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat Van de Paverd wei ruimte
ziet voor een verrijkingsvordering als het om schade gaat die verband houdt met een
verslechtering van de concurrentiepositie na het einde van de overeenkomst.
Aansprakelijkheid voor deze vorm van schade ziet zij als een aansprakelijkheid 'in een
ander verband' (p. 149), die weliswaar in het verlengde ligt van de opzeggingschade sec,
maar daarvan moet worden onderscheiden nu zij haar oorzaak vindt in concurrerende
activiteiten van de ex-contractsparmer, zie de pagina's 209 en  150 (noot 97 hoofdstuk 4).

119 Zie voor de inhoudelijke afweging die aan een vordering op grond van contract ten

grondslag ligt paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk. Zie voor de verhouding tussen een
contractuele vordering en een verrijkingsvordering in een twee-partijen verhouding (de
zgn. directe verrijking) eveneens Schoordijk  1976,  p. 455  e.v. en Hartkamp  2001,  p.  3 1 6
- 317.

120 Kritische tegenstanders van dit dubbele plafond zijn o.m. Linssen en Van Boom, zie
Linssen 2001 en Wissink/Van Boom 2002 (preadvies).
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verrijking van Mattel niet eenvoudig vast te stellen is. Als de investeringen van
Borka leiden tot een sterkere merkbinding, waar Mattel rechtstreeks voordeel uit
put, is de vaststelling van de omvang van de verrijking geen moeilijke opgave.
De omzet die uit de klantenkring voortvloeit, vormt de basis voor deze
berekening. Als de precieze verrijking van Mattel echter minder makkelijk
traceerbaar is, wordt het lastig de omvang van de verrijking te bepalen.m De
omvang van de verarming zal in veel van dit soort gevallen veel eenvoudiger
vast te stellen zijn. Nu de verrijkingsvordering volgens de wetgever een
vordering is die ziet op vergoeding van schade, lijkt er niet veel op tegen de
omvang van de verrijkingsvordering te berekenen aan de hand van de verarming
in plaats van de verrijking, ware het niet dat juist deze keuze in de wetenschap
sterk bekritiseerd wordt.'22

In een twee-partijen-verhouding is de meerwaarde van ongerecht-
vaardigde verrijking wat betreft de investeringsvergoeding aldus nihil. Anders
ligt dit in een drie-partijen-verhouding. Een voorbeeldcasus ter illustratie: A
(distributeur) investeert in het voortbestaan van de overeenkomst met B
(leverancier), onder meer door een bepaald product te promoten in een bepaalde
regio. Nog voor A de promotie- en reclamekosten heeft terugverdiend zegt B de
overeenkomst met A op en stelt in diezelfde regio een nieuwe distributeur aan
(C). C profiteert van de investering van A in de vorm van nieuwe klanten die,
nieuwsgierig geworden door de acties van A, de producten bij C aanschaffen.

C is verrijkt ten koste van A. Is de verrijking gerechtvaardigd? C
profiteert van de investeringen die A heeft verricht, maar dit voordeel komt voor
C niet uit de lucht vallen. Omdat C op haar beurt een contract heeft gesloten met
B, kan C de vruchten plukken van de eerder verrichte investeringen. Aan de
orde is de problematiek van de indirecte verrijking.'21 De enkele aanwezigheid
van de overeenkomst B-C rechtvaardigt de verrijking nog niet, de inhoud van de
overeenkomst kan de verrijking wal rechtvaardigen. Als C aan B bij aanvang
van de overeenkomst een bedrag dient te betalen voor het mogen distribueren
van een sterk merk (vergelijkbaar met de inlegsom die een beginnende
franchisenemer doorgaans aan de franchisegever dient te betalen) zal de
verrijking van C normaliter gerechtvaardigd worden door de afspraken die C en
B daarover hebben gemaakt. A zal bij B aan moeten kloppen voor een
vergoeding van de tevergeefs verrichte investeringen. Verkrijgt C 'om niet' dan
heeft de vordering van A een reelere kans van slagen.'24 Maar het standpunt dat
iedere nieuw aangestelde distributeur, die om niet van een sterk merk profiteert,
door de oude distributeur op grond van ongerechtvaardigde verrijking

121 Het ontbreken van een helder causaal verband criterium wreekt zich hier. Het is namelijk
goed voorstelbaar dat bepaalde tevergeefs verrichte investeringen (bijvoorbeeld de
inrichtingskosten ten behoeve van de bouw van een showroom) aan de zijde van Borka
bij een scherp criterium onvoldoende in verband gebracht kunnen worden met de
verrijking van Mattel.

122 Zie o.m. Nieksens-Isphording 1991, p. 69 e.v. en Linssen 2001. Vgl tevens Van Boom

(Wissink/Van Boom 2002, p. 105)
123 Vgl.  voor de indirecte verrijking  in het bijzonder Schoordijk 19964 Schoordijk  1997  en

Schoordijk 1999. Vgl. ook Wissink/Van Boom 2002 (preadvies) p. 16 e.v.
124 Vgl. Schoordijk 1999, p. 157 en Wissink/Van Boom 2002 (preadvies), p. 32.
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aangesproken kan worden gaat mij wat ver. Duidelijkheid schept het geldend
recht in deze niet. 12' Wetenschap van benadeling biedt voor dit gevalstype ook
geen overduidelijk onderscheidend criterium, nu iedere nieuw aangestelde
distributeur bij een sterk merk weet dat het merk sterk is geworden door
promotieactiviteiten van anderen. Toch is dit de hoek waarin het mijn inziens
gezocht moet worden. Als de nieuwe distributeur bij aanstelling wetenschap
heeft van bijzondere promotieactiviteiten van de oude distributeur in diezelfde
regio, zal dat zijn keuze om zich in de regio te vestigen mogelijk bernvloed
hebben. Afdracht van ten minste een deel van de verrijking lijkt in deze gevallen
gerechtvaardigd. 116

De verrijkingsvordering heeft in bovengenoemd voorbeeld een
duidelijke meerwaarde. Voor een vordering op grond van onrechtmatige daad
jegens C moet er immers meer aan de hand zijn, bijvoorbeeld een ongeoorloofde
actieve inmenging  in het contract tussen  A  en  B.11' Voor A's aanspraken  op
grond van contract geldt dat A kan kiezen tussen een verrijkingsvordering
jegens C  of een vordering op basis van contract jegens B.'28 Dit betekent dat A's
mogelijkheden voor vergoeding van de tevergeefs verrichte investeringen
uitgebreid zijn, wat in het bijzonder van pas zal komen als B's financiele positie
niet rooskleurig is.

4.2.2 De goodwillvergoeding

Het onderscheid (en tegelijkertijd het verband) tussen de investeringsvergoeding
en de goodwillvergoeding is goed zichtbaar als beide vergoedingen in het licht
van ongerechtvaardigde verrijking bezien worden. Ze zijn als het ware elkaars
tegenpolen: waar de investeringsvergoeding vooral gericht is op de verarming,
legt de goodwillvergoeding de nadruk op afdracht van de verrijking. Beiden
trachten ze, grosso modo, dezelfde onevenheid recht te trekken. Strikte
toepassing van artikel 6:212 BW zou er zelfs toe moeten leiden dat de omvang
van de vergoeding overeenkomt, dit vanwege het dubbele plafond van artikel
6:212 BW. In de praktijk wordt een goodwillvergoeding vaak toegekend op
grond van de (analoge) toepassing van artikel 7:442 BW; de vergoeding is in dit
artikel rechtstreeks gekoppeld is aan nieuw aangebrachte klanten of uitbreiding
van bestaande klanten. Doorredenerend zou men kunnen concluderen dat zowel
voor de investeringsvergoeding als voor de goodwillvergoeding eenvoudigweg
de berekeningsmethode van artikel 7:442 BW toegepast kan worden. Deze
conclusie is mijns inziens minder gelukkig. In de eerste plaats omdat in de

125 Vgl. Wissink: "Het verdient (...) de voorkeur per geval(stype) te beoordelen ofer ruimte

is voor een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking" (Wissink/Van Boom 2002, p
31.)

126 Vgl. de apotheker die de regio van de huisarts betreedt; HR 15 maart 1996, NJ 1997/3

(Fan der Tuuk Adriani/Bate/aan) en HR 2 februari 2001, NJ 2001/319 (Hulsman/Fan
der Graah.

127 Vgl. de hiermee verband houdende problematiek van het profiteren van wanprestatie, zie

de vorige paragraaf van dit hoofdstuk.
128 Zie voor de laatstgenoemde vordering paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.
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wetenschap meer en meer onvrede lijkt te ontstaan over het dubbele plafond van
de huidige verrijkingsvordering."' In de tweede plaats omdat het maar de vraag
is of goodwill niet meer kan omvatten dat een concreet klantenbestand. Het
heeft er, zoals in de vorige paragraaf al terloops ter sprake kwam, alle schijn van
dat 'goodwill' meer kan omvatten dan dat.

Steun hiervoor vind ik in het Damesmodebedrijfarrest, waarin een
belangrijke basis is gelegd  voor de juridische relevantie van goodwill.'3° De
Hoge Raad overwoog dat wanneer tot iemands vermogen zaken behoren die
worden aangewend in een bedrijf, de mogelijkheid bestaat dat deze zaken in
haar geheel een waarde hebben welke uitgaat boven die van de afzonderlijke
zaken, door verschillende factoren als

"de bestaande organisatie van het bedrijf, deszelfs beklanting en
bekendheid bij het publiek (...) kortom van wege alles wat rechtens Of
feitelijk aan den ondernemer ten dienste staat, voorzover dit door
overdracht van het bedrijf met alles wat daartoe behoort rechtens of
feitelijk ten dienste van diens opvolger gesteld kan worden" (m.c.)."'

Goodwill omvat dus meer dan een klantenbestand, maar vereist is wei dat het op
een zeker moment 'geTncasseerd' kan worden, bijvoorbeeld door de verkoop van
de  ondememing. 2,2 Kort gezegd  komt  het  erop  neer  dat de hoogte  van  de
goodwill bepaald wordt door de marktwaarde van de onderneming. De
moeilijkheid bij een verrijkingsafdracht voor stijging van de marktwaarde zit in
de vaststelling welke verarming correleert met welke verrijking (nog afgezien
van de vraag of de verrijking gerechtvaardigd is). In gevallen waar enerzijds
geinvesteerd is en anderzijds sprake is van een duidelijke aanwas van klanten is
er om die reden veel voor te zeggen een met artikel 7:442 BW vergelijkbare
klantenvergoeding als maatstaf  voor de verrijkingsafdracht te hanteren."'  Dit
geldt in het bijzonder als de investeringen niet (allen) zichtbaar zijn in concrete
kostenposten zoals  in het Mattel/Borka-geval. m Het omgekeerde geldt ook.
Aansluiting bij de investeringsvergoeding ligt meer in de rede als de
investeringen duidelijk aanwijsbare kostenposten zijn, terwijl de verrijking zich
niet direct laat vertalen in de uitbreiding van een klantenbestand. Problemen
rijzen waar noch de verarming, noch de verrijking zich concreet laten vertalen.
Het heeft er alle schijn van dat een verrijkingsvordering in deze gevallen

129 Wat niet vreemd is, nu verrijkingsafdracht op grond van 6:104 BW niet beperkt wordt
door een dergelijke dubbele bodem.

130 HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 (Damesmodebedr(i»rest)
131 HR 9 maart 1951, NJ 1952/46 (Damesmodebedr(l»rest), r.0 14.
132 Dit maakt dat de strikt persoonsgeboden goodwill geen economische waarde heeft, vgl.

de conclusie van Langemeijer bij het bovengenoemde Damesmodebedri(»rest.
133 In  dezelfde  zin  Barendrecht   1994,  p.   565.   In een reactie bekritiseert  Smit dit voorstel

(Smit 1994, p. 568-569).
134 Dat niet iedere schadepost concreet zichtbaar hoeft te zijn lijkt algemeen aanvaard, zie

Linssen 2002, p. 479 e.v. en venvijzingen aldaar. Zie ook Schrage 1998, nr. 103. Anders:
HR  11  april  1986, NJ 1986/622 (Baartman/Huilbers)
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(terecht) niet zal slagen, nu ook het verband tussen de mogelijke verarming en
verrijking te vaag zal zijn.'"

Voor de vraag of de verrijking gerechtvaardigd is,  is ook in dit geval de
contractuele relatie tussen partijen bepalend. Maar er is meer. De wetgever geeft
in artikel 7:442 BW blijk van de gedachte dat een zekere vergoeding voor de
uitbreiding van een klantenbestand op haar plaats is. Een vergoeding voor de
feitelijke toestroom van klanten die door de voormalige contractspartij zijn
aangebracht sluit  dus  aan  bij  de  in  de wet geregelde gevallen:36 Bestaat  de
verrijking niet zozeer uit een concrete aanwas van klanten maar meer uit de
vergroting van de naamsbekend, dan biedt artikel 7:308 BW wellicht een goede
aansluiting. In dit artikel wordt immers meer in algemene zin gesproken van
'voordeel ten gevolge van het feit dat het verhuurde vervolgens wordt gebezigd
voor de uitoefening van een bedrijf, gelijksoortig aan het door de gewezen
huurder aldaar uitgeoefende'. Deze 'systeemargumenten' kunnen eveneens van
dienst zijn als niet de voormalige contractspartij, maar een derde (bijvoorbeeld
de nieuwe distributeur) verrijkt is.

Voor de toegevoegde waarde van de verrijkingsvordering geldt
hetzelfde als opgemerkt is in de vorige paragraaf: in een twee-partijen-
verhouding betekent het dat de voormalige contractspartij kan kiezen tussen
twee grondslagen, in een drie-partijen-verhouding betekent het een uitbreiding
van de aansprakelijk te stellen (rechts)personen.

4.3   Normen voor de postcontractuele fase

Schade die pas na de opzegging ontstaat door (mogelijk) onzorgvuldig gedrag
van de voormalige contractspartij is van een geheel andere orde is dan de schade
die ontstaat door de opzegging zelf. In paragraaf 3 van dit hoofdstuk zijn met
behulp van het onrechtmatige daadsrecht normen geformuleerd die gericht zijn
op het voorkomen van het ontstaan van (nieuwe) schade in de postcontractuele
fase. De vraag is wat het verrijkingsrecht kan toevoegen aan deze al
geformuleerde normen.

Uit de rechtspraak blijkt dat het verrijkingsrecht en het onrechtmatige
daadsrecht soms heel dicht bij elkaar liggen, zelfs inwisselbaar zijn in concrete
gevallen. Het arrest Fer,nobo/Fan Ri/sw#k is een bekend voorbeeld."' In zowel
het verrijkingsrecht als het onrechtmatige daadsrecht wordt getoetst of er sprake
is van een onzorgvuldige normschending. Op dezelfde wijze zijn de

135 Meer over het verband tussen de verarming en verrijking kwam aan bod in de vorige

paragraaf van dit hoofdstuk.
136 Over het 'systeemdenken' is veel geschreven, zie bijvoorbeeld Schoordijk 19964 p. 862,

Schoordijk 1999, p. 12, Van Maanen 2001, p. 9 e.v., Linssen 2001 p. 523 e.v., Wissink
in: Wissink/Van Boom 2002 (preadvies), p. 57 e.v en Van Boom in: Wissink/Van Boom
2002 (preadvies), p. 132. Laatstgenoemde is van mening dat het verrijkingsrecht niet
perse beperkt zou moeten blijven tot het aftasten van het systeem, maar juist ook
aangewend zou kunnen worden om 'de horizon mee te verleggen'.

137 HR 29 januari  1993, NJ 1994/172 (Vermobo/Van  Rijswijk). Vgl. ookVranken 1998, p.

1495 e.v., die het sanctioneren van unclean handr als adn van de functies van het
verrijkingsrecht benoemt.
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verrijkingsvordering en de onrechtmatige daadsvordering inwisselbaar in de in
paragraaf 3 uitgewerkte gevalstypen. Het verrijkingsrecht biedt op zichzelf voor
deze gevalstypen niets nieuws; de benadeelde kan kiezen op welke grondslag zij
haar vordering baseert. Het is zelfs aannemelijk dat in veel van concrete
gevallen de keuze voor onrechtmatige daad boven ongerechtvaardigde verrijking
een verstandigere keuze zal zijn, omdat de verrijkingsvordering beperkt wordt
door het dubbele plafond. In veel van de in paragraaf 3 uitgewerkte gevalstypen
zal de verrijking de verarming overtreffen, en lijkt de keuze voor een
winstafdracht op grond van artikel 6:104 BW een betere keuze.":

Voor zover een verrijkingsafdracht op haar plaats is wegens een
normschending heeft het verrijkingsrecht geen toegevoegde waarde, noch voor
twee-partijen-verhoudingen, noch voor drie-partijen-verhoudingen. Buiten de
gevallen van normschending is in de postcontractuele fase normaliter geen
plaats voor een verrijkingsafdracht. Dit heeft alles te maken met het doel van de
gedragsnormen: ze trachten te voorkomen dat een voormalige contractspartij
door onzorgvuldig handelen nieuwe schade veroorzaakt. Het onrechtmatige
daads- dan wel het verrijkingsrecht dienen hier aldus een preventief doel. De
door Van Boom geopperde mogelijkheden om in het grensgebied van het
aansprakelijkheidsrecht een verrijkingsvordering toe te kennen buiten de
gevallen van een normschending, passen hier niet bij. Aanwijzingen voor de
noodzaak van een rechtvaardige spreiding van maatschappelijke lasten zijn er
niet, van opofferingsaansprakelijkheid is geen sprake en ook voor
privaatrechtelijke nadeelcompensatie (zie de apothekersarresten) bestaat geen
goede grond als de overheid zich niet met het onttrekken van voordeel
bemoeit:39

5 Conclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de drie elementen
van het opzegmodel in te vullen vanuit het overeenkomstenrecht, het
onrechtmatige daadsrecht en het verrijkingsrecht. Geconcludeerd kan worden
dat de genoemde rechtsgebieden op een aantal gebieden waardevol zijn, maar
ook duidelijk beperkingen kennen.

Waardevol zijn de bronnen van verbintenissen in het bijzonder gebleken
voor de ontwikkeling van de voorwaarden waartegen opgezegd kan worden.  De
drie genoemde rechtsgebieden bleken nuttig voor de normering van de
voorwaarden. Daarnaast leidt de toepassing van het overeenkomsten-,
onrechtmatige daads- en het verrijkingsrecht tot een nadere rubricering van de
verschillende schadesoorten, waardoor meer verbanden of juist onderschei-
dingen aangebracht kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld goed zichtbaar welk

138 Op grond van artikel 6:104 BW kan immers worden geabstraheerd van de vraag of
concreet nadeel is komen vast te staan. Alleen als vast komt te staan dat in het geheel
geen schade is geleden is er geen ruimte voor winstafdracht, zo volgt uit HR 24
december 1993, NJ 1995/241 ( Waeyen-Scheers/Naus)

139 Wissink/Van  Boom 2002 (preadvies), p.  131  e.v.

84



Het Idassiekjuridische perpectief

verband er tussen de investeringsvergoeding en de goodwillvergoeding bestaat
als beide vorderingen in de sleutel van het verrijkingsrecht worden gezet. Ook
wordt door rubricering zichtbaar wanneer de drie genoemde grondslagen
(overeenkomst, onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking) in een
concreet geval inwisselbaar zijn.

De beperkingen van de drie bronnen van verbintenissen liggen vooral
op het terrein van de twee resterende elementen van het opzegmodel: de
stimulans van communicatie en de waarborg van de neutraliteit. Gebleken is dat
contractsvrijheid en partijautonomie in het algemeen geen obstakel vormen voor
de afdwingbaarheid van een onderhandelingsplicht en een plicht om op een
redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan, wat een eerste stap richting het stimuleren
van communicatie kan zijn. Maar of deze 'kate' plichten voldoende stimuleren
om te communiceren over de werkelijke zorgen en wensen voor de toekomst is
maar zeer de vraag. Waarschijnlijk is hier meer voor nodig.'*° Dit meerdere biedt
het klassiek juridische perspectief niet.

Ook voor de waarborg van de neutraliteit van de opzegging hebben de
bronnen van verbintenissen niet veel te bieden. WeI is gebleken dat de in de
praktijk veelvoorkomende geconstrueerde normschending (het opzeggen zonder
redelijke voorwaarden levert wanprestatie dan wel onrechtmatige daad op) een
nodeloos ingewikkelde constructie is. Ook binnen de bronnen van
verbintenissen bestaan er verschillende mogelijkheden om de voorwaarden voor
opzegging aan te scherpen zonder dat de wederpartij van een normschending
beticht hoeft te worden. Op zich kan dit een waardevolle stap zijn voor het
behoud van de neutraliteit van opzegging, maar voor het overige bieden de
bronnen van verbintenissen geen zicht op de vraag hoe ervoor te zorgen dat
partijen gedurende de afwikkeling het neutrale pad blijven bewandelen. Deze
vraag zal vanuit een ander perspectief beantwoord moeten worden.

140 Zie paragraaf 4.4, hoofdstuk 3.
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Het rechtseconomische en sociologische perspectief

1 Inleiding

In Anglo-Amerikaanse literatuur zijn verschillende alternatieve contracts-
theoriean ontwikkeld. Twee daarvan hebben in het bijzonder een raakvlak met
de opzegging van duurovereenkomsten. De eerste, Efficient Breach Theory,
houdt kort gezegd in dat een contractspartij geen nakoming kan vorderen als het
contract niet economisch efficient is. ' Een contractspartij zal in dat geval
genoegen moeten nemen met een schadevergoeding. Deze theorie lijkt goed aan
te sluiten bij de opzegproblematiek; ook bij opzegging zal een contractspartij
vaak genoegen moeten nemen met een vorm van compensatie (bijvoorbeeld een
schadevergoeding), terwijl het economische efficientie-criterium goed aan lijkt
te sluiten bij de (gewenste) neutraliteit van opzegging.

De tweede theorie (Relational Contract Theory) heeft een sociologische
insteek, namelijk de bestudering van het gedrag van contractspartijen van een
complexe samenwerking. In deze theorie wordt uitgegaan van een
contractsmodel waarbij de interactie tussen contractspartijen meer inhoudt dan
een uitwisseling van goederen, welke bij het sluiten van het contract precies
ingevuld kan worden. De eenzijdige beeindiging (zonder dat er sprake is van een
wezenlijke tekortkoming) is vaak zo complex door 'dit meerdere': de
onuitgesproken verwachtingen welke zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld,
de relatiespecifieke investeringen die verricht zijn, de afspraken die met anderen
gemaakt zijn etc. Een theorie gericht op het bestuderen van het gedrag van
contractspartijen van een complexe samenwerking lijkt dan ook een zinvolle
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van het opzegmodel.

In dit hoofdstuk onderzoek ik in hoeverre het opzegmodel nader vorm
kan krijgen vanuit dit rechtseconomische (paragraaf 2) en sociologische
perspectief (paragraaf 3). Beide paragrafen beginnen met een korte beschrijving
van de hoofdpunten van de theorie zoals die tot ontwikkeling is gekomen in de
Anglo-Amerikaanse literatuur, gevolgd door een (sub)paragraaf waarin
uiteengezet wordt in hoeverre in het Nederlandse recht al sporen van de theorie
te vinden zijn. In de daaropvolgende (sub)paragraaf wordt onderzocht in
hoeverre de elementen van het opzegmodel met behulp van Efficient Breach
Theory en Relational Contract Theory nader ingevuld kunnen worden. Uiteraard
eindigt ook dit hoofdstuk met een conclusie (paragraaf 4).

1 Zie de volgende paragraaf voor het begrip 'efficient'.
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2 Efficient Breach Theory

2.1 Efficient Breach Theory in Anglo-Amerikaanse literatuur

In Common Law stelsels wordt een fundamenteel recht op nakoming in beginsel
niet erkend: De vordering tot specific performance wordt in sommige gevallen
wei  toegekend, ' maar  anders  dan in Civil Law stelsels vloeien uit een
overeenkomst normaliter geen afdwingbare verbintenissen tot nakoming van de
overeenkomst  voort.' Niet-nakoming  van  afspraken  betekent een breach of
contract. De crediteur heeft recht op schadevergoeding, dat wil zeggen, het
equivalent van de prestatie in geld onverminderd het recht op vergoeding van de
overigens geleden schade: In Anglo-Amerikaanse literatuur bepleiten sommige
rechtseconomen dat nakoming niet afdwingbaar moet zijn in gevallen waarin
een remedie voor niet nakoming tot een efficientere uitkomst leidt. Deze
stroming in de literatuur, waarvan Posner gezien kan worden als een belangrijke
grondlegger, wordt wel aangeduid als de Efficient Breach Theory.6

In de literatuur worden twee criteria genoemd aan de hand waarvan
vastgesteld kan worden of niet nakoming van het contract tot een efficientere
uitkomst leidt. Het eerste criterium is het Pareto criterium. Volgens dit criterium
is niet nakoming van de overeenkomst efficienter als ten minste 6dn persoon er
beter van wordt, terwijl niemand er slechter van wordt.7 Het tweede criterium
(het Kaldor-Hicks criterium) stelt een minder strenge eis: niet nakoming is
efficient als de gezamenlijke voordelen groter zijn dan de gezamenlijke nadelen.
Dit criterium is in essentie een kosten-baten analyse; het gaat erom of de baten
opwegen tegen de kosten: Volgens dit criterium doet het er niet toe of de
nadelen uiteindelijk gecompenseerd worden, omdat compensatie alleen tot een
andere verdeling van welvaart leidt, niet tot een vergroting van de totale
maatschappelijke welvaart.' Van een echte Pareto verbetering hoeft geen sprake

2             Zie Treitel 1999, p. 949 e.v., Furmston 2001,9 698 e.v. en Beatson 2002, p. 632.
3                      Dit is bijvoorbeeld het geval  bij een unieke prestatie waarvoor geen alternatief gevonden

kan worden of waar de omvang van de schade niet of nauwelijks vastgesteld kan
worden. Vgl. de uitspraak van het House of Lords, Co-operative Insurance Society ltd. v
Argy/1 Stores ltd[1998],A.C.  1.

4              In de rechtseconomische literatuur heeft de vraag of specitic pedormance te prefereren
valt boven damages veel aandacht gekregen. Zie voor een overzicht De Geest (1994), die
een korte samenvatting geeft van de belangrijkste literatuur (p. 244 - 252). Hij signaleert
een tendens in de literatuur waarbij meer en meer de toepassing van spec(tic
pedormance boven damages bepleit wordt.

5                Zie voor een heldere vergelijking tussen Common Law en Civil Law op dit punt Veldman
2001. Volgens Veldman verschillen beide stelsels in theorie veel van elkaar, maar in de
praktijk blijken de gekozen oplossingen zelden ver van elkaar af te liggen (Veldman
2001, p. 730).

6            Zie Posner 2003. Vgl. ook De Geest 1994, die op p. 236 en 237 een overzicht geeft van
de eerste werken over Efficient Breach Theory.

7            Zie Posner 2003, p. 12 e.v. en Cooter/Uten 2004, p. 48.
8             Zie Cooter/Ulen 2004, p. 48. Zie voor beide criteria ook Van Bijnen 2005,14 e.v.
9             Posner 2003, p. 15-16 en Cooter/Ulen 2004, p. 8.
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te zijn, een potentiele Pareto verbetering   is  voldoende.'° Toepassing  van  het
Pareto criterium betekent dat de crediteur zodanig gecompenseerd moet worden
dat het niet meer uitmaakt of nagekomen wordt of niet, terwijl aan het Kaldor-
Hicks criterium voldaan is als de totale maatschappelijke welvaart stijgt.

 cient Breach verdedigers gaan ervan uit het contractenrecht een
efficiente allocatie van goederen en diensten moet bewerkstelligen, met als doel
de   welvaart te maximaliseren." Kort gezegd betekent   dit  dat de goederen   en
diensten terecht moeten komen bij degenen die bereid zijn er de hoogste prijs
voor te betalen. Uitgaande van het gegeven dat normaal gesproken iedereen
goederen en diensten ruilt met de bedoeling daar beter van te worden, zal elk
goed of elke dienst normaliter uiteindelijk terecht komen bij diegene die bereid
is de hoogste prijs te betalen.'2 Volgens rechtseconomen verstoren onder meer de
transactiekosten dit plaatje." De kosten  die  met het ruilen van goederen  en
diensten gemoeid zijn vormen een hindernis voor de maximalisatie van de
welvaart. 14  Edn  van de manieren  om de transactiekosten  zo laag mogelijk  te
houden is, volgens de verdedigers van Efficient Breach Theory, de goederen en
diensten rechtstreeks toe te kennen aan degene die bereid is er de hoogste prijs
voor te betalen. Een andere manier is om de debiteur niet tot nakoming te
verplichten op het moment dat voortzetting/uitvoering van het contract niet meer
in haar belang is. Beide situaties worden kort uitgewerkt."

In de eerste situatie is sprake van een drie-partijen-verhouding: er dient
zich een derde aan die bereid is meer te betalen voor de prestatie die de debiteur
aan de crediteur heeft beloofd. Vanuit het oogpunt van welvaartmaximalisatie
zou het goed aan de derde toe moeten komen. De debiteur die elders meer winst
kan behalen zal in onderhandelingen trachten onder zijn afspraken met zijn
contractspartij uit te komen. De vordering tot nakoming van de crediteur
vergroot de onderhandelingspositie van de crediteur aanmerkelijk. De crediteur
kan hierdoor een groter gedeelte van de winst op eisen, bijvoorbeeld door

10         Om die reden is het Kaldor-Hicks criterium ook wel bekend als het Potential Pareto
Improvement Criterium, zie Cooter/Ulen 2004, p. 48. Genoemde auteurs leggen het
verschil tussen beide criteria aan de hand van een voorbeeld uit. Stel dat overwogen
wordt een fabriek, gevestigd in plaats A, te verplaatsen naar plaats B. In plaats A zullen
werkplaatsen vervallen, terwijl er in plaats B bij komen; met andere woorden, in plaats A
bevinden zich de verliczers en in plaats B degene die profiteren van de beslissing.
Toepassing van het Pareto criterium betekent dat de verliezers in plaats A zodanig
gecompenseerd moeten worden dat het ze niet meer uitmaakt of de fabriek in plaats A
gevestigd blijft of niet. Toepassing van Kaldor-Hicks is niet meer dan een kosten-baten
analyse: de baten (de voordelen voor de inwoners van plaats B) moeten de kosten (de
verliezen voor de inwoners van plaats A) overstijgen.

11 Zie Hillman 1997 p. 214 - 215, Cooter/Ulen 2004, p. 7 e.v. Zie ook Nentjes 2004, p. 62.
12 Deze gedachte staat wel bekend als The Coase Theorem, waarmee verwezen wordt naar

het beroemde artikel van Coase uit 1960.
13             Zie voor het begrip transactiekosten ('sociale kosten') in het bijzonder Coase 1960.
14       Maximalisatie van welvaart is bereikt als, kort gezegd, alle beschikbare goederen en

diensten in de maatschappij zoveel mogelijk in handen zijn van degene die ze het meest
waarderen, zie Nentjes 2004, p. 62.

15             Cooter en Ulen benoemen de laatstgenoemde situatie een Unfortunate Contingency en de
eerstbenoemde een Fonunate Contingency, zie Cooter/Ulen 2004, p. 255 resp. p. 258.
Een soortgelijke onderscheiding hanteert Posner (Posner 2003, p.  131  e.v.).
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nakoming te vorderen en het goed vervolgens zelf aan de derde te verkopen. In
een wereld zonder transactiekosten maakt het voor de totale welvaart
uiteindelijk niet uit of de crediteur verplicht wordt te leveren aan de
oorspronkelijke contractspartij. Uiteindelijk zal het goed immers toch terecht
komen bij diegene die bereid is er de hoogste prijs voor te betalen. WeI heeft het
type remedie (nakoming of schadevergoeding) tot gevolg dat de welvaart tussen
verschillende individuen anders verdeeld is. Bij nakoming zal de crediteur meer
van de winst opstrijken, bij schadevergoeding de debiteur, maar de totale
maatschappelijke welvaart blijft gelijk. 16 Als de transactiekosten wel
meegerekend worden zal de schadevergoedingsremedie normaliter een
efficientere (d.w.z. welvaarts-verhogende) remedie zijn dan nakoming. De
transactiekosten zullen normaliter immers lagen uitvallen als de debiteur (na
vergoeding van de schade aan de crediteur) rechtstreeks aan de derde kan
leveren.

Cooter en Ulen waarschuwen echter voor te snelle conclusies: bij een
vordering tot nakoming zal een rechter de crediteur verplichten na te komen
voor de prijs zoals is overeengekomen. De rechter hoeft zich niet te
bekommeren over de daadwerkelijke waarde die partijen hechten aan nakoming
of bevrijding van de contractuele prestaties (de subjectieve waarde). Als
contractspartijen bereid zijn een hogere dan wel lagere prijs te accepteren is dat
iets wat partijen zelf, door middel van onderhandelingen, opnieuw af moeten
spreken. Daarentegen moet bij de schadevergoedingsvordering de rechter de
omvang van de schade bepalen, volgens de Efficient Breach leer op grond van
de subjectieve waarde die partijen aan het goed toekennen." Dit is dit voor de
rechter haast een onmogelijke taak." Maar zelfs als de rechter uit mag gaan van
een geobjectiveerde waarde (bijvoorbeeld gederfde winst) kan de
schadebegroting door de rechter vanwege de complexheid tot een aanzienlijke
verhoging van transactiekosten leiden.19

In de tweede situatie is sprake van een twee-partijen-verhouding. Een
voorbeeld is het geval waarin de marktprijs door een onvoorziene omstandigheid
na sluiting van het contract plotseling gestegen is. Op dat moment is
voortzetting van het contract niet meer in het belang van beide partijen, en is het
contract niet meer Pareto efficient (dat wil zeggen dat niemand er door het

16 Schadevergoeding wordt volgens Efficient Breach Theory immers berekend op basis van
expectation damages, wat betekent dat de crediteur financieel in de positie gebracht
wordt alsof het contract nagekomen was. Hieronder valt dus ook de misgelopen winst
('provided that these are not too remote'), zie Treitel 1999, p. 875.

17   Volgens het Pareto criterium moet de verliezende contractspartij zodanig
gecompenseerd worden  dat het haar niet meer uitmaakt  of wel  of niet nagekomen wordt.
Dit betekent dat de subjectieve waarde die de verliezende contractspartij aan het
betreffende goed toekent vergoed dient te worden. Kritisch hierover is Barnes (zie
Barnes 1996). Vgl. op dit punt ook Craswell  1988, p. 636 e.v.

18 Vgl. Cooter/Ulen 2004 p. 260 (noot 21): "Determining the extent of damages in litigation
is a specific form of what economists call the 'problem of preference revelation'. The
general problem is to close the gap between objective prices and subjective values.
Economists have had limited succes in trying to solve this problem".

19          Cooter/Ulen 2004, p. 260.
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contract in welvaart op achteruit gaat en ten minste 66n persoon er beter van
wordt). In geval van dergelijke onvoorziene omstandigheden zal de debiteur
door onderhandelingen proberen onder de overeenkomst uit te komen (gesteld
dat aanpassing geen optie is). Deze wens om te onderhandelen zal in het
bijzonder sterk aanwezig zijn als de specifieke goederen of diensten niet
gemakkelijk op alternatieve wijze aangewend kunnen worden, bijvoorbeeld door
de goederen door te verkopen aan een derde. Maar zekerheid over de
succesvolle uitkomst van deze onderhandelingen is er niet, terwijl de vordering
tot nakoming als een donkere wolk boven het hoofd van de debiteur blijft
hangen. De schadevergoedingactie is door deze onderhandelingskosten een
effici8ntere remedie. De debiteur kan in dat geval namelijk kiezen tussen
nakoming of schadevergoeding. Schadevergoeding betekent vergoeding van het
positieve contractsbeleng, dus de keuze tussen nakoming of schadevergoeding
zal bepaald worden door de transactiekosten die aan beide remedies verbonden
zijn. Ook hier geldt immers dat als de onderhandelingskosten (of ruimer: de
transactiekosten) buiten beschouwing blijven, het wat betreft de efficientie niet
uit maakt welke remedie toegepast wordt; de totale maatschappelijke welvaart
stijgt immers niet, wel vindt er een andere verdeling van welvaart plaats.

De concrete toepassing van Efficient Breach Theory in een twee-
respectievelijk drie-partijen-verhouding leidt tot de volgende (vereenvoudigde)
casus: A (leverancier) sluit een overeenkomst met B (distributeur); ze komen
een afname-prijs overeen van 40 euro. De verwachte kosten voor A bedragen 35
euro  (winst  5   euro), de verwachte opbrengst  voor  B   50 euro (winst   10  euro).
Dan blijkt dat de kosten voor A onverwachts hoog zijn; bij uitvoering van de
overeenkomst moet A 55 euro aan kosten maken (verlies 15 euro). Als B bij niet
nakoming van A gecompenseerd wordt, krijgt  hij   10  euro aan schadevergoeding
(winstderving). Als A zijn verplichtingen jegens B niet nakomt tegen betaling
van  10  euro dan  is dat een efficiente 'breuk' omdat B  er niet slechter op wordt en
A een voordeel van 5 euro heeft. Als de kosten van nakoming voor A 'stijgen'
omdat er een derde (C) in het spel komt die bereid is een hoger bedrag te betalen
voor de prestaties van A (55 euro), zou nakoming van A's verplichtingen jegens
B niet effici8nt zijn omdat er een gunstiger alternatief is. Het verlies van A bij
nakoming is  15  euro (55-40),  Als A de misgelopen winst van B vergoedt, heeft
A uiteindelijk een voordeel van 5 euro. De wanprestatie is efficient, omdat
niemand er slechter van wordt en A een voordeel heeft van 5 euro. Deze casus is
een sterk vereenvoudigde casus. Als gezegd zullen uiteindelijk de
transactiekosten bepalen of de totale welvaart inderdaad gemaximaliseerd  is.

Op Efficient Breach Theory is veel kritiek geleverd.:° De belangrijkste
kritiekpunten zijn: de theorie gaat uit van een simplistische voorstelling van de
werkelijkheid en teveel van de mens als een rationeel opererende contractspartij.
Bovendien wordt veel gebruik gemaakt van moeilijk in te vullen variabelen die
nu juist cruciaal zijn voor de vraag of een breuk daadwerkelijk efficient is.
Daarnaast wordt wet gezegd dat Efficient Breach Theory de verbindende kracht
van overeenkomsten ondermijnt. Fundamenteler is de kritiek die gericht is op de

20 Zie Hillman 1997, p. 220 - 224 voor een overzicht. Zie tevens Friedmann 1989.
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gedachte van veel rechtseconomen dat welvaart (uitsluitend) bepaald wordt door
rijkdom en dat het maximaliseren van rijkdom (dan wel welvaart) het
belangrijkste doel van het recht moet zijn. Deze stroom aan kritiek is (op zijn
minst) een indicatie dat de toepassing van Efficient Breach Theory met de
nodige voorzichtigheid betracht dient te worden.

2.2 Toepassing Efficient Breach Theory in Nederland

In Nederland wordt Efficient Breach Theory niet als zodanig toegepast:' Naar
Nederlands recht kan de crediteur bij niet nakoming in beginsel kiezen tussen
een aantal verschillende remedies, waaronder de vordering tot nakomingn, de
vordering tot ontbinding en de vordering tot schadevergoeding.2, De rechtspraak
toont echter enkele voorbeelden van uitspraken die (voorzichtig) in de richting
van de toepassing van Efficient Breach Theory lijken te gaan. Zo heeft de Hoge
Raad in het arrest Multi Vastgoed/Nethou bepaald dat een partij niet geheel vrij
is in haar keuze tussen nakoming en schadevergoeding. Zij zal zich bij het
maken van deze keuze mede moeten laten leiden door de gerechtvaardigde
belangen van de wederpartij. De Hoge Raad verwoordt het als Volgt:24

"In beginsel heeft de crediteur (..) de keuze tussen nakoming, voor zover
deze nog mogelijk is en schadevergoeding in enigerlei vorm. De crediteur
is evenwel niet geheel vrij in deze keuze, maar daarbij gebonden aan de
eisen van redelijkheid en billijkheid, waarbij mede de gerechtvaardigde
belangen van de wederpartij een rol spelen."

Een ander voorbeeld is de zaak Fenmans/Unigro.a  In  deze zaak vorderde
Venmans nakoming van haar afspraak met Unigro, welke betrekking had op de
huur van een winkelruimte. In de huurovereenkomst was bepaald dat het
betreffende pand niet langer dan een half jaar leeg mocht staan, dit om te
voorkomen dat de omringende exploitanten (tevens huurders van Venmans) al te

21       Vreemd is dit niet, nu de Efficient Breach Theory uitgaat van een nogal afwijkende
functie van het contractenrecht. Volgens de meeste rechtseconomen is de functie van het
contractenrecht nutsmaximalisatie (of welvaartsmaximalisatie), terwijl de jurist zich
normaliter sneller zal aansluiten bij een functie die ziet op het in evenwicht brengen van
de belangen tussen de verschillende contractanten. Vgl. hieromtrent Hesselink 2004, p.
141.

22 Naar Nederlands recht wordt nakoming overigens niet gezien als een remedie voor niet
nakoming, maar als een fundamenteel recht dat rechtstreeks voortvloeit uit de verbintenis
als zodanig, zie Asser/Hartkamp 2004, p. 271.

23 Overigens worden op deze regel uitzonderingen gemaakt zie de later in deze paragraaf
te bespreken rechtspraak,  zie ook artikel  7.12.8  lid 2 ontwerp  BW, op grond waarvan  de
aannemer de gebreken binnen redelijke termijn moet wegnemen, tenzij de kosten van
herstel in geen verhouding staan tot een belang van de opdrachtgever bij herstel (in
plaats van schadevergoeding). Zie tot slot de voorbeelden genoemd door Veldman:
artikel 3 EG Richtlijn verkoop en garantie van comsumptiegoederen en artikel 9:102
PECL (Veldman 2001).

24             HR 5 januari 2001, NJ 2001/79 (Multi  Vastgoed/Nethou), r.03.5.
25 Ktg. Tilburg 21 december 2001, PRG 2001/5639 ( Fenmans/Unigro).
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veel schade zouden leiden door het wegblijven van klanten. Omdat de winkel
van Unigro (een supermarkt) niet winstgevend blijkt te zijn, staakt Unigro de
exploitatie. Nadat een halfjaar verstreken is vordert Venmans nakoming van de
overeenkomst. De kantonrechter te Tilburg weegt beide belangen en wijst
vervolgens de vordering tot nakoming af omdat in redelijkheid niet van Unigro
gevergd kan worden dat zij een verliesgevende supermarkt heropent. Venmans
rest een (in een bodemprocedure aanhangig te maken) vordering tot vergoeding
van de gevolgschade.

Verder wordt de theorie steeds meer in de literatuur gesignaleerd en
uitgewerkt dan wel toegepast. Zo maakt Veldman bij haar zoektocht naar een
Europees recht op nakoming (een recht op nakoming dat in alle rechtsstelsels
zou moeten kunnen werken) onder meer gebruik van de theorie van Efficient
Breach.26 Barendrecht geeft aanknopingspunten voor onderhandelingen over een
mogelijke 'efficiente breuk' en Hesselink bekijkt het recht op nakoming vanuit
het perspectief van Efficient Breach Theory.17

Hoewel Efficient Breach Theory in Nederland niet op grote schaal
toegepast wordt, is het goed denkbaar dat in een concreet geval bepaalde
argumenten afkomstig uit die theorie een rol kunnen spelen. Dit geldt ook voor
de opzegging van duurovereenkomsten, hoewel de theorie niet voor de
opzegging ontwikkeld is. In de eerste plaats omdat de vordering tot nakoming
van een overeenkomst waarvoor een intensieve samenwerking vereist is, in de
praktijk vaak zinloos is als de wil tot voortzetting van die samenwerking bij 66n
van de twee ontbreekt.28 In deze gevallen is nakoming geen reale optie, maar is
het de vraag hoe zoveel mogelijk op andere wijze recht gedaan kan worden aan
de belangen van de opgezegde partij. In de tweede plaats omdat de reden voor
beeindiging van de samenwerking een economische is; contractspartijen kunnen
op zuiver economische gronden afwegen welke uitkomst voor alle betrokkenen
het meeste voordeel oplevert. In de volgende paragraaf wordt onderzocht in
hoeverre de elementen van het opzegmodel ingevuld kunnen worden met behulp
van (argumenten uit) Efficient Breach Theory.

26      Veldman 2001, p. 727 - 738. De auteur bespreekt onder meer artikel 3 van de EG
Richtlijn voor verkoop en garantie voor consumptiegoederen en artikel 9:102 PECL,
welke beiden gedeeltelijk overeen komen met de theorie van Efficient Breach. In het
eerstgenoemde artikel heeft de consument primair recht op nakoming, maar moet hij met
schadevergoeding genoegen nemen als schadevergoeding voldoende genoegdoening
biedt en nakoming voor de verkoper onevenredig duur is. Ook in het genoemde artikel
uit de PECL heeft de crediteur primair recht op nakoming, maar in lid twee worden de
uitzonderingen genoemd: "Specific performance cannot, however, be obtained where:
(..) (b) performance would cause the debtor unreasonable effort or expenses (d) the
aggrieved party may reasonable obtain performance from another source".

27               Barendrecht 2000, p.  15 - 40 en Hesselink 2004, p.  113 - 152. Daarnaast wor(it de theorie
uiteraard genoemd en besproken in de Nederlandse rechtseconomische literatuur, zie
bijvoorbeeld Nentjes 2004, p. 65 e.v. en Holzhauer/reijl 1995, p. 102 e.v.

28 Zie hiervoor ook de volgende paragraaf van dit hoofdstuk.
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2.3 Opzegmodel volgens Efficient Breach Theory

2.3.1 Waarborg Neutraliteit

Een opzegging op grond van Efficient Breach Theory leidt ertoe dat uitsluitend
op economische gronden beoordeeld wordt of een contractspartij daadwerkelijk
de bevoegdheid heeft om op te zeggen. Voortzetting van de samenwerking is om
economische redenen niet meer aantrekkelijk, ofwel omdat op alternatieve wijze
meer winst behaald kan worden, ofwel door een forse verhoging van kosten.
Andere oorzaken zijn niet van belang, niet voor de vraag of een contractspartij
de bevoegdheid heeft om te beeindigen en niet voor de vraag onder welke
voorwaarden beeindigd mag worden. Het opsommen van beschuldigingen 'loont'
niet. Er is geen correctiefactor (vergelijkbaar met de correctiefactor van de
kantonrechtersformule) op grond waarvan de compensatie gecorrigeerd wordt
met de mate van verwijtbaarheid. Een beeindiging op grond van Efficient
Breach argumenten is bovendien toekomstgericht. Teleurstellingen uit het
verleden tellen niet mee. Opzegging volgens de Efficient Breach norm lijkt dus
goed aan te sluiten bij de gewenste neutraliteit.

Als een opzeggende partij kan aantonen dat de voordelen bij
beeindiging groter zijn dan de nadelen, is aan het efficiency criterium voldaan.
Gezien de huidige stand van het recht kan niet verondersteld worden dat de
vordering tot nakoming automatisch komt te vervallen als aan deze norm
voldaan is. Het zal er op neer komen dat een contractspartij haar wederpartij
moet zien te overtuigen van het feit dat beeindiging de beste oplossing is. 29

Praktisch gezien betekent dit dat een opzegging op grond van Efficient Breach
niet zonder voorafgaande communicatie tussen partijen kan plaatsvinden.'° Deze
communicatie zal ertoe moeten leiden dat contractspartijen een helder beeld
krijgen van de precieze voor- en nadelen. Hoewel de redenen voor beeindiging
zuiver economisch zijn en er geen andere directe prikkels zijn om teleurstelling
uit het verleden op te rakelen, schuilt hierin toch gevaar dat de neutraliteit niet
gewaarborgd blijft. Bij het in kaart brengen van de nadelen van de opgezegde
partij zal immers op een zeker moment besloten moeten worden welke
investeringen voor eigen rekening blijven en welke niet. Vergoeding van het
positieve belang is geen passend criterium omdat bij duurovereenkomsten voor
onbepaalde tijd vaak niet helder is wat de wederpartij precies kon verwachten
van de voortzetting van de samenwerking. 31

Het gevaar dat bij een onderzoek naar de nadelen op een zeker moment
de teleurstellingen uit het verleden toch de boventoon gaan voeren, is niet te
onderschatten. Het kan ertoe leiden dat een breuk uiteindelijk alsnog niet

29 Een contractspartij zal alleen te overtuigen zijn als zij daadwerkelijk compensatie krijgt
voor haar nadeel, zodat toepassing van het Pareto criterium hier wa schijnlijk
succesvoller zal zijn dan het Katdor/Hicks criterium (op grond van dit laatste criterium is
het, zoals eerder vermeld, niet nodig dat de opgezegde partij ook daadwerkelijk
gecompenseerd wordt), zie paragraaf 2.1  van dit hoofdstuk.

30           Vgl. ook Barendrecht 2000, p. 23.
31 Meer hierover volgt in de volgende paragraaf. Vgl. ook 2.3 van hoofdstuk 4.

94



Het rechtseconomische en sociotogische perspectief

efficient is. Eerder kwam ter sprake dat het zonder transactiekosten voor de
efficiency niet uitmaakt welke remedie in een concreet geval toegepast wordt:
uiteindelijk komt het goed toch bij diegene die er de hoogste waarde aan
toekent.32 Alleen als rekening gehouden wordt met de transactiekosten kan het
wat betreft de efficiency uitmaken of beeindigd wordt of niet. De
transactiekosten zullen in dit concrete geval grotendeels bestaan uit
onderhandelingskosten. Moeizame onderhandelingen kunnen er voor zorgen dat
beeindiging niet langer efficiant is. Dit kan tot machtsmisbruik bij de
wederpartij leiden: de wederpartij die de voorkeur geeft aan voortzetting kan het
onderhandelingsproces opzettelijk rekken.

Geconcludeerd kan worden dat Efficient Breach Theory een goede basis
biedt voor een neutrale opzegging, maar dat het op cruciale punten nadere
invulling behoeft om de neutraliteit daadwerkelijk zoveel mogelijk te bewaren.
Dit geldt vooral voor het criterium voor compensatie en voor de wijze waarop
partijen het beste kunnen onderhandelen.

2.3.2   Voorwaarden voor opzegging

In hoofdstuk 3 bleek dat het nieuwe opzegmodel vijf verschillende typen
opzegvoorwaarden kan bevatten. " In deze paragraaf wordt onderzocht  in
hoeverre de verschillende typen voorwaarden passen binnen een opzegging
volgens Efficient Breach Theory en in hoeverre de voorwaarden met behulp van
argumenten uit de theorie zo helder en evenwichtig mogelijk geformuleerd
kunnen worden.

De eerste twee typen voorwaarden (de onderhandelingsplicht en de
plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan) betekenen praktisch
gezien dat contractspartijen gehouden zijn te communiceren over een eventuele
voortzetting, of zelfs in gewijzigde vorm gebonden zijn aan voortzetting van de
samenwerking. Een opzegging volgens Efficient Breach normen kenmerkt zich
niet alleen door de sterke focus op economische gronden voor beeindiging, maar
ook door de noodzaak om alle betrokken partijen zoveel mogelijk in een positie
te brengen dat het niet meer uitmaakt of de samenwerking voortgezet wordt of
niet. Dit impliceert de noodzaak van onderzoek naar de belangen van partijen.
Wat is er nodig om een contractspartij in een zodanige positie te brengen dat de
keuze tussen voortzetting of beeindiging voor haar steeds minder belangrijk
wordt? De rechtsgevolgen van het ene alternatief zijn niet langer evident
voordeliger of nadeliger dan de rechtsgevolgen van het andere alternatief.  Voor
gedegen onderzoek naar wat nodig is om dit te bereiken lijkt communicatie
essentieel; alleen door communicatie kunnen partijen zicht krijgen op de
daadwerkelijke belangen. Een plicht om te onderhandelen alvorens opgezegd

32 Zie paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk.
33 Het eerste type ziet op eventuele verplichte voorafgaande onderhandelingen, het tweede

op een eventuele plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan, het derde op
compensatie voor de opgezegde partij, het vierde op afwikkeling van de
rechtsverhouding en het laatste type heeft de postcontractuele fase als onderwerp, zie
paragraaf4.3, hoofdstuk 3.
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mag worden, lijkt dan ook goed binnen een opzegging volgens Efficient Breach
Theory te passen.

Hier schuilt echter wel een gevaar, een gevaar waar in dit hoofdstuk al
eerder op gewezen is. Onderhandelingskosten zijn transactiekosten, en het zijn
juist deze kosten die bepalen of een breuk efficient is of niet.  Door de kosten van
de verschillende transacties zo laag mogelijk te houden worden goederen op
efficiente wijze gealloceerd en zal de welvaart stijgen. Hoe langer de
onderhandelingen voortslepen, hoe hoger de transactiekosten zullen zijn, hoe
minder efficient de breuk zal zijn. Efficient Breach Theory biedt geen enkel
aanknopingspunt voor de vraag hoe de onderhandelingsplicht zodanig vorm kan
krijgen dat de kans op moeizame onderhandelingen zoveel mogelijk verkleind
is.

Voor de plicht om op een redelijk wijzingsvoorstel in te gaan geldt
hetzelfde als voor de onderhandelingsplicht. Bij een opzegging volgens Efficient
Breach normen is het belangrijk zo helder mogelijk te krijgen wat er nodig is om
de alternatieven tussen nakoming en schadevergoeding voor de crediteur zo
gelijkwaardig mogelijk te maken. Het is goed denkbaar dat contractspartijen er
vaak niet in slagen de rechtsgevolgen van de twee alternatieven volledig
helemaal gelijkwaardig te maken. Als de crediteur de voorkeur geeft aan
voortzetting van de samenwerking, zal de opgezegde partij een
wijzigingsvoorstel willen doen. De kans dat de opzeggende partij op dit
wijzigingsvoorstel in zat gaan wordt uiteraard groter naarmate het voorstel meer
aan haar belangen zal voldoen. Evengoed als onderzocht kan worden hoe de
alternatieven nakoming of schadevergoeding voor de opgezegde parte' zo
gelijkwaardig mogelijk gemaakt kunnen worden, kan onderzocht worden hoe
voor de opzeggende party de alternatieven wijziging of beeindiging zo
gelijkwaardig mogelijk gemaakt kunnen worden. Simpel gezegd: als een
opgezegde partij weet welke hogere prijs een derde biedt, kan de opgezegde
partij een aanbod doen voortaan tegen diezelfde prijs te contracteren, waardoor
het belang van de opzeggende partij om te be8indigen komt te vervallen.34 Of

een opzeggende partij dan ook de plicht heeft om op het wijzigingsvoorstel in te
gaan is een stap verder, maar omdat de Efficient Breach norm voor opzegging
een zuiver economische is, is er wat voor te zeggen een contractspartij in dat
geval te verplichten op het wijzigingsvoorstel in te gaan.

Van de resterende drie typen opzegvoorwaarden zijn het vooral de
voorwaarden gericht op compensatie die binnen een opzegging volgens Efficient
Breach Theory passen. Bij een gedegen onderzoek naar de precieze belangen
van beide partijen zullen ook belangen op het gebied van de afwikkeling of de
postcontractuele fase aan bod komen. Als de opgezegde partij daadwerkelijk in
de positie gebracht moet worden dat het haar niet uitmaakt of de samenwerking
wordt voortgezet of beeindigd, ligt het voor de hand dat ook aan deze belangen
aandacht wordt besteed, maar de rechtseconomische handboeken gaan er vanuit

34           In dezelfde zin: Van Bijnen 2005, p. 298.
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dat vergoeding van het positieve contractsbelang voldoende moet zijn om aan de
efficiency-norm te voldoen:S

De vergoeding van het positieve contractsbelang is bij de opzegging
van duurovereenkomsten geen gelukkig criterium. Op grond van deze norm
moet de opgezegde partij gecompenseerd worden alsof het contract was
nagekomen. Problematisch bij de opzegging van duurovereenkomsten voor
onbepaalde tijd is dat zij nu juist niet eindigen door nakoming. Het is dan ook
onmogelijk het echte positieve contractsbelang vast te stellen. Dit probleem kan
opgelost worden door een kunstgreep: door een redelijke termijn te stellen welke
correspondeert met de periode dat de wederpartij redelijkerwijze mocht
verwachten dat de overeenkomst zou voortduren. Het positieve contractsbelang
bestaat dan uit een vergoeding van de misgelopen winst in die periode. Hiermee
is het probleem niet opgelost, maar slechts verschoven. De moeilijkheid is te
bepalen welke termijn redelijk is in een concreet geval en voor beantwoording
van deze vraag geeft Efficient Breach Theory geen aanknopingspunten.'6

Daar komt bij dat het in de lijn van Efficient Breach Theory zou passen
als voor compensatie een heldere, strakke en voor weinig uitleg vatbare norm
gehanteerd zou worden, dit met de bedoeling de transactiekosten te reduceren.
De norm voor compensatie zou dus aan strenge eisen moeten voldoen. Enerzijds
moet de compensatie zoveel mogelijk aansluiten bij de daadwerkelijke belangen
van de opgezegde partij (dit om haar onverschillig te maken voor de keuze
tussen nakoming of schadevergoeding), anderzijds moet de norm voor
compensatie strak en helder zijn. Het is de vraag of dit haalbare kaart is. De lat
komt, voor wat betreft het eerste streven, iets lager te liggen als de norm voor
compensatie wordt vastgesteld volgens het Kaldor-Hicks criterium en de
opgezegde partij tegen de be8indiging als zodanig bovendien geen weerwoord
heeft (met andere woorden: geen vordering tot nakoming heeft). Op grond van
dit criterium moeten, om een juiste afweging te maken, de voor- en nadelen nog
steeds helder in kaart gebracht worden, maar lijkt de noodzaak om te
onderzoeken hoe de opgezegde partij in de positie gebracht kan worden dat zij
onverschillig staat tegenover voortzetting of beeindiging minder op de
voorgrond te staan." Als de opgezegde partij zich niet tegen de beeindiging als
zodanig kan verzetten, hoeft de opzeggende partij geen moeite te doen om de
opgezegde partij over te halen voor schadevergoeding te kiezen in plaats van
beeindiging. Beide partijen kunnen zich vanaf het moment van de opzegging
uitsluitend richten op een zo zuiver mogelijke vaststelling van het nadeel. Feit
blijft wei dat een beeindiging alsnog vrij snel inefficient kan worden als voor
deze vaststelling geen strakke normen bestaan. Efficient Breach Theory biedt
ook hiervoor geen duidelijke aanknopingspunten.

35                   Cooter/Ulen 2004, p. 255, Posner 2003, p.  131.
36 Bovendien schuilt in de bovengenoemde constructie het gevaar dat partijen verzanden in

een tekortkomingsdiscussie, zie paragraaf 2.3, hoo fdstuk 4.
37         Vgl. het voorbeeld van Cooter en Ulen over verplaatsing van een fabriek van plaats A

naar plaats  B, zie noot  10 van dit hoofdstuk.
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2.3.3   Stimulans van communicatie

Het derde (en laatste) element van het opzegmodel ziet op de stimulans van
communicatie. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat contractspartijen bij een
opzegging volgens Efficient Breach normen zeker gestimuleerd worden
informatie uit te wisselen, en wel op zodanige wijze dat de daadwerkelijke
belangen bij voortzetting dan wel beeindiging zoveel mogelijk op tafel komen.
Ook bleek uit het voorgaande dat Efficient Breach Theory geen duidelijk kader
biedt waarin dit zou moeten gebeuren. Dit zal ergens anders vandaan moeten
komen. Het zou een kader moeten zijn waarin contractspartijen op snelle wijze
informatie uitwisselen die nodig is om te bepalen of aan de Efficient Breach
norm is voldaan. Omdat alleen economische gronden tellen, kan de informatie
uitwisseling beperkt blijven tot een uitwisseling van economische gegevens (het
betere aanbod van de derde partij, de niet terug verdiende relatiespecifieke
investeringen of de misgelopen winst). Efficient Breach Theory kent het grote
voordeel dat de onderhandelingen zuiver toekomst gericht kunnen zijn;
mogelijke teleurstellingen uit het verleden spelen noch op directe noch op
indirecte wijze een rol. Dit onderhandelingskader kan natuurlijk niet op zichzelf
staan. Het zou ingebed moeten worden in een normatief opzegmodel. Dit wil
zeggen dat in ieder geval helder moet zijn welke informatie partijen nodig
hebben om de norm voor compensatie te bepalen. Ook zou een keuze gemaakt
moeten worden welke mogelijke verweren de opgezegde partij heeft: kan zij
zich tegen de eenzijdige beeindiging als zodanig verzetten, of zal ze genoegen
moeten nemen met een compensatie? In het laatste geval kan het
onderhandelingskader wat beperkter van omvang zijn. Dit is gunstig vanuit het
oogpunt van beperking van de transactiekosten.

Al met al kan gezegd worden dat Efficient Breach Theory een gunstig
'klimaat' lijkt te bieden voor alle elementen van het opzegmodel, in die zin dat
de elementen lijken aan te sluiten bij de belangrijkste hoofdlijnen van de theorie.
Tegelijkertijd kent de theorie een te hoog abstractieniveau om tot een
daadwerkelijke concrete invulling van de elementen te komen.

3 Relational Contract Theory

3.1 Relational Contract Theory in Anglo-Amerikaanse literatuur

Net als Efficient Breach Theory stamt ook Relational Contract Theory uit de
Anglo-Amerikaanse rechtswetenschap. De twee grondleggers voor deze theorie
zijn   Macaulay en Macneil; vooral de werken   uit 1963 (Macaulay)   en    1980
(Macneil)   zijn twee belangrijke publicaties voor later onderzoek gebleken."

38 Zie Macaulay 1963 en Macneil 1980. Nadien is veel verschenen over Relational
Contract Theory, zie voor een overzicht <http://allserv.rug. ac.be/-gdegeest/>
(Bibliography 4200 Long-Term Contracts & Relational Contracts). Dat het onderwerp
nog steeds actueel is blijkt uit het feit dat in 2000 een symposium is gewijd aan de
onderzoeksresultaten van Macneil. In Northwestern University Law Review is n.a.v. dit
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Inmiddels lijkt Relational Contract Theory een verzamelnaam voor allerlei
soorten onderzoek waarbij vanuit een juridische, (rechts)sociologische,
empirische of rechtseconomische hoek onderzocht wordt hoe contractspartijen
van een complexe duurovereenkomst zich gedragen." Het empirisch onderzoek
toont onder meer aan dat contractspartijen van een complexe overeenkomst veel
minder waarde hechten aan de juridische aspecten van hun relatie dan door
theoretici wel wordt aangenomen.'° Bij geschillen grijpen ze veel minder snel
naar hun contract, maar proberen ze het geschil onderling op te lossen. De
belangrijkste motieven hiervoor zijn de eventuele winst die te behalen valt uit
voorzetting van de samenwerking en bescherming van hun reputatie. Van een
andere  orde  zijn de publicaties van Macneil. 4, Zelf noemt Macneil  zijn
onderzoek sociologisch: een onderzoek naar het gedrag van (contracts)partijen
van een complexe samenwerking:2 Het onderzoek van Macneil beperkt zich niet
tot de samenwerkingsvormen die zich in een juridisch commercieel contract
laten vertalen; 'contracten' zijn volgens Macneil alle soorten relaties waarin een
bepaalde vorm van interactie plaatsvindt (exchange-relations), waaronder het
huwelijk maar ook de relatie tussen overheid en burgers. De juridisch
afdwingbare contracten vormen slechts een fractie van het totale web aan
'contracten' waar onze samenleving uit bestaat. 43 Macneil heeft onderzocht wat al
deze samenwerkingsvormen gemeen hebben, met het doel de theorie en praktijk
van de juridisch afdwingbare contracten beter te begrijpen.

Edn van de uitkomsten van het onderzoek van Macneil is dat de huidige
regels van het contractenrecht niet geschikt zijn voor de economische
werkelijkheid van complexe contractuele samenwerkingen. Het huidige
contractenrecht gaat nog teveel uit van een simpel contract; een contract waarbij

symposium een artikelenreeks gewijd aan Macneil en zon Relational Contract Theory.
Ook in het recente werk van Campbell, Collins en Wightman (een verzamelbundel van
essays over de impliciete dimensie van contracten) krijgt de theorie veel aandacht (zie
Campbell/Collins/Wightman 2003).

39  Vgl. voor de juridische invalshoek Campbell/Collins/Wightman 2003, de
(rechts)sociologische invalshoek in het bijzonder de vele publicaties van Macneil, de
empirische invalshoek in het bijzonder Macaulay 1963 en Beale/Dougdale 1975 en de
rechtseconomische invalshoek in het bijzonder Goetz/Scott 1981 en Schwartz 1992. In
dit onderzoek wordt vooral voortgeborduurd op het werk van Macneil.

40 Zie Macaulay 1963 en Beale/Dougdale 1975. Vgl. ook Macaulay 2003 waarin hij
aangeeft dat het contractenrecht vooral een recht voor professoren is.

41       In een poging zijn theorie te onderscheiden van de vele andere Relational Contracts
gerelateerde theorieen noemt Macneil zijn theorie sinds 2000 niet langer Relational
Contract Theory, maar Essential Contract Theory, zie Macneil 20004 Macneil 200Ob en
Macneil 2003.

42 Zie bijvoorbeeld zijn publicatie uit 1987 met de veelzeggende titel: "Relational Contract
Theory as Sociology: A Reply to Professors Lindenberg and De Vos" (Macneil 1987)

43 Zie Macneil  1980, p. 5 "While law may be an integral part of virtually all contractual
relations, one not to be ignored, law is not what contracts are all about. Contracts are
about getting things done in the real world -building things, selling things, cooperating in
enterprise, achieving power and prestige, sharing and competing in a family structure.
Thus, even if a law-oriented definition encompasses every contract included in an
exchange-oriented definition, it will inevitably be perceived as narrower because it
immediately tells us to think about law. If we wish to understand contract (...) we must
think about exchange and such things first, and law second."
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niet veel meer komt kijken dan een eenvoudige uitwisseling van goederen. Deze
contracten worden door Macneil Discrete Transactions genoemd.« Ze worden
gekenmerkt door hun korte duur, de beperkte noodzaak van interactie, de
mogelijkheid om vooraf de risico's vrij nauwkeurig te bepalen, een minimale
benodigde hoeveelheid aan samenwerking, geen gedeelde winsten of verliezen
en de mogelijkheid om bij aanvang van het contract de rechten en plichten
nauwkeurig te omschrijven.

"If trouble is anticipated at all, it is anticipated only if someone or
something turns out unexpectedly badly", aldus Macneil:'

Volgens Macneil is er in een complexe duurrelatie (een Relational Contract, in
latere publicaties door Macneil ook wet Intertwined Relations genoemd46) nooit
sprake  van  een   100 % meeting  of minds van afspraken en verwachtingen. De
verbintenissen vloeien veel meer voort uit een samenwerking die zich door
interactie geleidelijk ontwikkelt. Verbintenissen vloeien voort uit deze interactie
tussen partijen. Iedere interactie vertoont verschillende gedragspatronen,
waarover later meer. Het bestaan en de inhoud van verbintenissen kunnen
bepaald worden door bestudering van deze gedragspatronen en de omgeving
waarin ze gelegen zijn (bijvoorbeeld de daarmee samenhangende
rechtsverhoudingen en bepaalde branchegebruiken).47

De bestudering van de interactie vormt de kern van Relational Contract
Theory zoals verdedigd door Macneil. Met behulp van zijn normen zou een
completer en trefzekerder beeld verkregen worden van de interactie van zijn
partijen:8 Zijn instrument werkt als een microscoop:

"Essential contract theory is like a microscope - it does not determine the
substance of what is being examined; it is nothing but a series of lenses
for looking at that substance".49

De analyse vindt plaats    aan    de    hand    van    10 veel voorkomende
gedragsstructuren. 5° Deze gedragsstructuren (common contract behavioural
patterns) zijn, in meerdere of mindere mate, herkenbaar in alle exchange-
relations. In zijn microscoop-analyse zijn de gedragsstructuren de lenzen. Het
gebruik van verschillende lenzen toont steeds andere accenten, profielen of

44 Zie Macneil 1980, p. 10 e.v.
45           Macneil 1987, p. 257.
46 Zie Macneil 200Oa, p. 895.
47             Vgl. ook Scott 2000, p. 852: "The debate that divides the academics (...) is not the nature

of contract as an institution. We are all relationalist now. (...) Contract, we now know, is
complex and subjective and synthetic in every sense of those terms. the debate, rather, is
over the proper nature ofcontract law" (m.c.)

48 Zie Macneil 20004 p. 888 en Macneil 2003, p. 208.
49           Macneil 2003,9 212.
50 Deze gedragsstructuren onderscheidt Macneil reeds   in   zijn   werk   uit   1980; in latere

publicaties is het rijtje enigszins gewijzigd. Bovengenoemde weergave stemt overeen
met zijn latere publicaties (zie bijvoorbeeld Macneil 2003, p. 213).
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andere karakteristieke eigenschappen van het bestudeerde object. Hij noemt de
volgende gedragsstructuren:

1)       role integrity
2) reciprocity
3)         implementation ofplanning
4)           e#ectuation of consent
S flexibility
6)         contractual solidarity
7)         the restitution, reliance and expectation interests
8)         creation and restraint of power
9)                propriety  of means
10)         harmonisation with the particular social matrix

De opsomming van gedragsstructuren is een min of meer vast onderdeel van
Macneils publicaties. In zijn boek The New Social Contract \lit 1980 geeft hij
meer informatie over de inhoud van deze begrippen." De gedragsstructuren zijn
zonder nadere toelichting abstracte en daarmee moeilijk werkbare begrippen,
daarom volgt een korte uitleg.

Role integrity
Met role integrity lijkt Macneil te doelen op conformiteit met het te
verwachten gedragspatroon van een contractspartij "occupying a given
social position when he interacts with those who occupy other given
positions".  s: Een contractspartij gedraagt zich normaliter zoals   de
buitenwereld verwacht dat ze zich zal gedragen. Een advocaat die slechts
66n kant van een bepaald conflict presenteert kan dit doen op basis van
een bewuste keuze, omdat dit gedrag naar alle waarschijnlijkheid tot de
beste resultaten zal leiden. Het kan ook voortkomen uit een meer
onbewuste keuze om het gedrag overeen te laten stemmen met de rol die
een advocaat door de buitenwereld wordt toebedeeld. Gedragingen van
dit laatste soort probeert Macneil bloot te leggen met zijn eerste
gedragsstructuur.

Reciprocity
Reciprocity betekent dat deelnemers van een interactie ervoor kiezen aan
die interactie deel te nemen omdat ze verwachten voor datgene wat ze
geven iets terug te krijgen. Gezien Macneils brede betekenis van
exchange-relations hoeft dit niet te betekenen dat er altijd een materiele
winst te behalen moet zijn. Ook een schenking valt volgens Macneil te
verklaren volgens dit gedragspatroon, omdat de winst van de schenker
bestaat uit de voldoening van het geven. Anderzijds kan ook 'het geven'
uit iets anders bestaan dan alleen het verrichten van een bepaalde arbeid

51            Macneil 1980, p. 40 e.v. Zie ook Macneil 1983, p  378 e.v. vooT propriety of means.
52          Macneil 1980, p. 40.
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of het leveren van een bepaald product. De investeringen van een
werknemer die zich langdurig specialiseert in een bepaald soort arbeid bij
een bepaalde werkgever passen in dit plaatj e." Het patroon van over en
weer geven en nemen probeert Macneil bloot te leggen in deze tweede
gedragsstructuur.

Implementation ofplanning
De betekenis van de derde gedragsstructuur implementation of planning is
helder. Een planning beoogt de interactie op een bepaalde wijze te
structureren. Zonder een dergelijke structuur wordt de uitvoering van een
complexe interactie heel lastig of zelfs onmogelijk. Juist bij complexe
interacties nemen de afspraken over het operationaliseren van de doelen
die met het contract beoogd zijn vaak een groter deel van het contract in
beslag dan de specificatie van de doelen zelf (zie bijvoorbeeld een
franchiseovereenkomst). Complexe interacties vragen om een
zorgvuldige planning, die door beiden nageleefd moeten worden. Zoals
Macneil zelf aangeeft komt deze gedragslijn het meest in botsing met
andere gedragslijnen, in het bijzonder met de vijfde (flexibiliteit). Om een
goed beeld van de rechtsverhouding te krijgen, zal de wijze waarop beide
partijen omgaan met deze spanning geanalyseerd moeten worden.M

Elrectuation of consent
E#ectuation  of consent  is de gedragsstructuur die nog het meeste aansluit
bij het streven naar het primaire doel dat met het contract beoogd is.
Contractspartijen kiezen voor een bepaalde interactie omdat ze denken
dat ze daar op een bepaalde manier beter van worden. Ze hebben een
bepaald doel voor ogen en zijn bereid daar een bepaalde opoffering voor
te doen. Bij een complexe relatie kan het precieze einddoel vaak moeilijk
vastgesteld worden, en kan er vooraf geen goede inschatting gemaakt
worden van alle opofferingen die daarvoor nodig zijn. 'Consent' in de zin
van wilsovereenstemming met betrekking tot de prestaties over en weer
verliest daardoor in bepaalde mate aan betekenis. Contractspartijen zijn
over en weer tot op zekere hoogte ook gehouden niet-gewilde prestaties te
verrichten. Niettemin blijft de gedragslijn, die ziet op het effectueren van
wat oorspronkelijk in hoofdlijnen door beide partijen gewild is, een
belangrijke gedragslijn in complexe relaties."

Flexibility
Flexibility ziet op de gedragslijn waarbij partijen zich aanpassen aan niet
voorziene ontwikkelingen of gebeurtenissen gedurende de samenwerking.
Het is een gegeven dat deze gedragslijn (in meerdere of mindere mate) te
herkennen is in een complexe relatie, simpelweg vanwege de

53 Meer hierover volgt in paragraaf 3.3.2 van dit hoofdstuk.
54 Vgl. hiervoor tevens Campbell/Harris  1993, p.  166 e.v.
55    Hierover is ook in de Anglo-Amerikaanse literatuur uiteraard veel geschreven.

Kortheidshalve verwijs ik naar Hillman  1997, p.  7  e.v.  en de verwijzingen aldaar.
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complexiteit van de interactie, de beperkte hoeveelheid aan informatie bij
het sluiten van de overeenkomst en de langere duur waardoor niet
voorziene externe sociale en economische factoren een rol kunnen gaan
spelen.

Contractual solidarity
Contractual solidarity is the norm of holding exchanges together, aldus
Macneil.36 Zonder een bepaalde mate van solidariteit is interactie niet
mogelijk. Veel gedragingen over en weer zullen gebaseerd zijn op
solidariteit. Een analyse van deze gedragingen is volgens Macneil uiterst
belangrijk om een goed beeld van de ontwikkeling van een relatie te
krijgen.

The restitution, reliance and expectation interests
De zevende gedragslijn is een bekend terrein voor juristen. De benaming
the restitution, reliance and expectation interests ziet op de juridische
belangen die uit de interactie voortvloeien. Bij een analyse van een
complexe interactie worden aan de hand van deze normen de juridische
belangen in kaart gebracht. Maar Macneil waarschuwt voor een te strikte
opvatting van de normen. Voor een zuivere analyse van de belangen in
een complexe relatie moeten de begrippen opgerekt worden, aldus
Macneil." Restitution kan volgens hem al aan de orde zijn als 66n van de
twee partijen ten koste van de ander ongegrond een te groot deel van de
voordelen van de interactie geniet. Ook reliance interest verdient
oprekking; investeringen die niet direct gebaseerd zijn op een expliciete
belofte kunnen eveneens voor vergoeding in aanmerking komen. Als
voorbeeld noemt Macneil een werknemer die jaren van zijn
arbeidsproductiviteit investeert in een bepaalde werkgever, daar
maandelijks loon voor ontvangt, en bij be8indiging van de relatie toch
recht op een vorm van vergoeding kan hebben ondanks het ontbreken van
een expliciet uitgesproken belofte.53

Creation  and restraint  of power
De achtste gedragsstructuur ziet op het creeren en het beperken van
macht. Juristen zijn vooral bekend met het creeren of inperken van
juridische macht (d.w.z. het toekennen of beperken van eenzijdige
bevoegdheden), maar ook economische, politieke of sociale macht kan
een interactie sterk domineren. Ook deze vormen van macht moeten om
die reden in de analyse betrokken worden."

56            Macneil 1980, p. 52.
57           Macneil 1980, p. 53.
58 Meer hierover volgt in paragraaf 3.3.2 van dit hoofdstuk.
59 Whtiford signaleert een tendens dat in complexe verhoudingen meer en meer behoefte

ontstaat aan participation in plaats van eenzijdig uit te oefenen bevoegdheden.
Participatie in de besluitvorming krijgt doorgaans concreet gestalte door
onderhandelingsplichten. Zie Whitford 1985, p. 522. Vgl. tevens Nassar 1995.
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Propriety  of means
Met propriety Of means doelt Macneil op de wijze waarop
contractspartijen communiceren en samenwerken. Deze gedragslijn ziet
op het proces van communicatie en samenwerking.

Harmonisation with the particular social matrix
Met harmonisation with the particular social matrix doelt Macneil op
harmonisatie met de normen die in de maatschappij of branche algemeen
geaccepteerd zijn. Macneil spreekt van supracontract behavioural
patterns and nonns die de interactie beYnvioeden. Hij refereert hierbij
bijvoorbeeld aan de invloed van specifieke branchegebruiken, maar ook
aan het netwerk van andere interacties welke een bepaalde specifieke
interactie sterk bernvioeden. Het gedrag van partijen moet vanuit deze
sociale matrix beoordeeld worden.60

De relationele analyse van Macneil bestaat uit het blootleggen van deze
gedragsstructuren. Daarnaast wijst Macneil op het belang van een grondige
analyse van de context van de samenwerking. Het gaat hierbij om het netwerk
van samenwerkingen waar die ene concrete samenwerking deel van uitmaakt.
Het is niet meer en niet minder dan een analytisch instrument, met behulp
waarvan meer inzicht in complexe contracten verkregen kan worden. Over de
vraag wat vervolgens met deze inzichten gedaan moet worden laat Macneil zich
nauwelijks uit. 6' In zijn eerdere publicaties lijkt hij zich vooral te richten op
rechters die zich geconfronteerd zien met een geschil in een complexe
duurovereenkomst. Rechters zouden volgens Macneil met behulp van zijn
analyse moeten vaststellen wat contractspartijen redelijkerwijs van elkaar mogen
verwachten, maar zelf geeft hij toe dat dit voorstel zonder nadere richtlijnen te
weinig concreet is.61 In latere publicaties werkt hij deze insteek niet verder uit,
maar laat hij het bij de opmerking dat de meerwaarde van zijn theorie vooral ziet
op het analytische aspect. Waarschijnlijk is dit ontbreken van concrete
conclusies een belangrijke reden voor het feit dat Macneils publicaties over het
algemeen kritisch ontvangen worden.

60         Waar het gedrag van dEn van de partijen (ten koste van de wederpartij) in sterke mate
afwijkt van wat in een bepaalde branche gebruikelijk of algemeen aanvaard is, is
ingrijpen van hogerhand volgens Macneil gewenst, Macneil 1980, p. 57 - 59.

61 Door anderen zijn wel suggesties gedaan, zie bijvoorbeeld Goetz/Scott die menen dat
vooral gekeken moet worden naar wat partijen geacht worden te 'willen'; het meest
waarschijnlijke wat partijen voor ogen hebben is maximalisatie van welvaart, zodat
volgens genoemde auteurs op basis van de analyse van interactie bepaald moet worden
hoe de welvaart tussen partijen gemaximaliseerd kan worden (zie Goetz/Scott 1981). Zie
ook Whitford, die de optie bespreekt om met de omstandigheden van het geval-methode
te werken (Whitford 1985). Vgl. tevens Schwartz, die het bestaan van Relational
Contracts erkent, maar die meent dat een analyse van de gedragspatronen soms beter
achterwege kan blijven. Hij schetst de voordelen van een letterlijke interpretatie van de
contracten, zie Schwartz 1992. Vgl. ook Schwartz/Scott 2003.

62 Zie Macneil   1978,  p.  854  e.v. Ook pleit  hij  in  zijn  werk  van   1978  voor meer aandacht
voor conflictoplossingsmethoden bij het inrichten van contracten en wetgeving.

104



Het rechtseconomische en sociologische perspectief

Zijn publicaties hebben bovendien een sterk beschrijvend karakter op een hoog
abstractieniveau. 63 Daarnaast wordt Macneil weI verweten  dat  hij  een    een
geromantiseerd beeld van contracten schetst. 64 Een ander veelvoorkomend
kritiekpunt is het ontbreken van een onderscheidend criterium of een heldere
definitie voor 'relationele' overeenkomsten, waardoor het onder meer niet
mogelijk is juridische consequenties te verbinden aan de vaststelling dat een
contract relationeel is:' Daar komt bij dat een rechter vaak niet de mogelijkheid
heeft om de relationele analyse als door Macneil is voorgesteld uit te voeren.66
Afgezien van het feit dat voor een dergelijk sociologisch onderzoek een andere

deskundigheid vereist lijkt, zullen het gebrek aan bruikbare informatie en het
gebrek aan tijd meestal storende factoren zijn.67

Deze punten van kritiek lijken in ieder geval deels terecht. Maar dit
neemt niet weg dat er sterke aanwijzingen vanuit andere hoeken zijn dat het
gedachtegoed van Macneil van betekenis kan zijn. Zo wordt onder meer in de
wetenschap van de arbeids- en organisatiepsychologie al lange tijd onderzoek
gedaan naar het psychological contract: de niet expliciet uitgesproken
verwachtingen van (en afspraken tussen) werkgevers en werknemers, welke zich
gedurende arbeidscontract ontwikkelen. Vanuit deze wetenschap wordt breeduit
erkend dat werkgevers en werknemers er beiden baat bij hebben als ze aandacht
besteden aan deze impliciete verwachtingen en afspraken.68 De werknemer is
onder meer gebaat door een betere carritreplanning, de werkgever onder meer
door snellere innovatiemogelijkheden en meer controle op de kwaliteit van de
geleverde prestaties. Een andere aanwijzing kan gevonden worden in de
aandacht die de specifieke bouwcontractsvormen partnering en alliancing
krijgen. 69 In grote lijnen komt het erop  neer dat de opdrachtgever en
opdrachtnemer op basis van deze contracten als partners samenwerken en hun
winsten en verliezen volgens een bepaalde sleutel verdelen. De gedachte achter
deze contracten is dat partijen in goede harmonie en gedeelde
verantwoordelijkheid naar de volbrenging van een bepaald project werken. Deze
contractsvorm is bij uitstek 'relational' en zal slechts succesvol kunnen zijn als
impliciete verwachtingen zoveel mogelijk expliciet gemaakt worden.

63             Zie in het bijzonder Whitford 1985, p. 555 - 557 en Craswell 1993, p. 91 e.v.
64 Zie Teubner 2000.
65                   Zie  in het bijzonder Eisenberg  2000,  p.  813 en Barnet   1992. Uit empirisch onderzoek

blijkt bovendien dat ieder (franchise)contract deels 'relational' en deets 'discrete' is, zie
Leblebici/Shalley  1996.  Het is aannemelijk  dat deze uitkomst ook voor de meeste andere

typen overeenkomsten geldt.
66 Zie Schwartz 1992.
67 Dit mogelijke probleem wordt ook door Macneil gesignaleerd, zie Macneil 1978. Vgl.

tevens Campbell/Collins 2003, p. 48. Minder pessimistisch is Hillman, zie Hillman  1997,
p. 260 e.v.

68 Zie bijvoorbeeld Makin/Cooper/Cox 1996.
69 Zie hiervoor onder meer Van den Berg 2002.
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3.2 Toepassing Relational Contract Theory in Nederland

De ideeen van Macneil hebben in de Nederlandse rechtswetenschap weinig
navolging gekregen. WeI wordt in veel publicaties naar Macneil verwezen bij
een begripsbepaling van complexe contracten, maar toepassingen die verder
gaan dan dat zijn er niet veel.'° De Nederlandse wetgeving kent geen aparte
afdeling die specifiek van toepassing is op complexe langdurige contracten,
maar vooral de boeken 7, 7A en 8 kennen bijzondere bepalingen voor
duurovereenkomsten. " Daarnaast besteden rechters  via de redelijkheid  en
billijkheid doorgaans veelvuldig aandacht aan de omstandigheden van het geval,
kunnen ze een overeenkomst uitleggen naar hetgeen partijen over en weer uit
elkaars gedragingen mochten afteiden, kunnen ze in bepaalde gevallen een
overeenkomst wijzigen in plaats van beeindigen en zijn ze over het algemeen
geneigd door middel van een comparitie van partijen zoveel mogelijk aan te
sturen op onderhandelingen waar mogelijk. Bezien vanuit Macneils gedachte is
het niet slecht gesteld met het Nederlandse contractenrecht. Heeft Macneils
gedachtegoed nog een toegevoegde waarde voor het Nederlandse recht?

Ik denk het wel. In de eerste plaats kan uit Macneils gedachtegoed
afgeleid worden dat het bij complexe duurovereenkomsten eenvoudigweg geen
zin heeft de vraag te stellen of een duurovereenkomst eenzijdig beeindigd mag
worden: Voor een intensieve samenwerking is een zekere basis van vertrouwen

70         Uitzonderingen zijn Van Erp en Hesselink. Net als Macneil zet ook Van Erp een nieuw
contractsbegrip af tegen een klassiek contractsbegrip en ook Van Erp komt tot de
conclusie dat het klassieke contractsbegrip niet meer volstaat. Van Erp ziet de
rechtsbetrekking tussen partijen als de bron van gehoudenheden. Onder een
rechtsbetrekking verstaat hij alle mogelijk vormen van binding, waaronder vooral
contract en onrechtmatige daad, maar ook vormen van binding die zich niet gemakkelijk
als een contract of onrechtmatige daad laten kwalificeren.  Voor de vraag of (en zo ja,
welke) gehoudenheden uit deze rechtsbetrekking voortvioeien, venvijst hij naar een
aantal afwegingsfactoren, waaronder de verwachtingen die over en weer zijn ontstaan,
het vertrouwen dat over en weer is geweki het voordeel dan wei nadeel dat een partij
genoten respectievelijk geleden heeft en in hoeverre partijen overeenstemming hebben
bereikt. Zijn onderzoek heeft, net als het onderzoek van Macneil, als doel de relativiteit
van de bestaande juridische modellen en begrippen weer te geven. Hesselink zet het
leerstuk 'onvoorziene omstandigheden' in de sleutel van het werk van in het bijzonder
Macaulay en Macneil; hij vergelijkt de Nederlandse wetgeving op dit punt met de
imprdvision voorziening uit de PECL en komt tot de conclusie dat de Nederlandse
invulling van het criterium 'onvoorzien' (niet verdisconteerd in het contract) bee
aansluit bij complexe contracten dan die van de PECL (niet voorzienbaar). Omdat bij
complexe, langdurige contracten nu eenmaal per definitie niet voorzienbaar is welke
wezenlijke veranderingen op kunnen treden, lijkt het zinvoller aan te sluiten bij het
Nederlandse criterium. Anderzijds biedt de onderhandelingsplicht van 6:111 PECL weer
meer mogelijkheden om contractpartijen van complexe contracten zoveel mogelijk
ondersteuning te bieden het maximale uit hun samenwerking te halen, zie Hesselink
2004.

71       Ook in de boeken 3 en 6 zijn sporadisch bijzondere voorzieningen opgenomen voor
complexe overeenkomsten, bijvoorbeeld de artikelen 3:53  lid 2 en 6:258  BW.

72 Deze vraag is een discussiepunt volgens degenen die zich buigen over de vraag of een
duurovereenkomst 'principieel' opzegbaar is, zie hiervoor in het bijzonder paragraaf 2.2
van hoofdstuk 4.
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in het nut van de voortzetting van die samenwerking noodzakelijk. Ontbreekt dit
vertrouwen dan heeft het geen zin de vraag te stellen of beeindigd mag worden.
Niet de vraag of beeindigd mag worden is dan interessant, maar de vraag onder
welke voorwaarden beeindigd mag worden is de vraag die centraal zou moeten
staan. Macneils publicaties gaan over het expliciet maken van verwachtingen die
uitstijgen boven een simpele uitwisseling van goederen; volgens Macneil sluit
het contractenrecht beter aan bij de behoeften van contractspartijen van
complexe samenwerkingen als deze verwachtingen zoveel mogelijk expliciet
gemaakt worden. De gedachte dat contractspartijen van een samenwerking
waarbij meer komt kijken dan een simpele uitwisseling van goederen, niet
gedwongen kunnen worden de samenwerking voort te zetten (iuist omdat er
meer bij komt kijken dan een simpele uitwisseling van goederen) sluit hier
naadloos bij aan."

In de tweede plaats gaat 'de microscoop analyse' naar mijn idee verder
dan de huidige veelgebruikte analyse op basis van de omstandigheden van het
geval. De ontleding van de interactie tussen partijen gaat verder dan de
opsomming van feitelijke gegevens, zoals de duur van de overeenkomst en data
van  faxen en andere correspondentie. 74 Bovendien  is  het de vraag  of  een
schriftelijke contract het startpunt van de analyse van verwachtingen zou
moeten zijn. Uitgaande van de veronderstelling dat het schriftelijke contract in
veel gevallen geen reele weerspiegeling van de samenwerking meer is, lijkt het
niet meer voor de hand te liggen dat schriftelijke stuk als uitgangspunt te nemen,
in die zin dat het contract in beginsel weergeeft wat partijen van elkaar mogen
verwachten, tenzij uit redelijkheid of billijkheid iets anders voortvloeit. Veel
meer voor de hand liggend is een methode waarin de interactie en haar context e
het uitgangspunt is; de schriftelijke afspraken in het verleden opgesteld spelen
nog weI een rol bij de analyse van die interactie, maar zijn niet langer het
startpunt."

73       Vooral in rechtseconomische literatuur wordt nog wei eens beweerd dat Macneil het
behoud van de samenwerking (in de zin van eindeloos door contracteren) als een
belangrijke waarde onderkent. Inderdaad refereert hij in zijn vroegere publicatics (zie
bijvoorbeeld Macneil 1980, p. 66 e.v.) naar het belang van het behoud van een goede
samenwerking (in de zin van goed met elkaar blijven communiceren), maar de gedachte
dat eindeloos verder contracteren een doel op zich is wijst hij juist uitdrukkelijk van de
hand. Zie hiervoor Macneil 20004 p. 899. Zie ook Eisenberg 2000, p. 819.

74                   Zie ook paragraaf 3.3.2 van dit hoofdstuk.
75 Zie bijvoorbeeld Macneil 2003. In de methode waarbij het schriftelijke stuk het

uitgangspunt is, blijft vooral de machtsstructuur tussen partijen volgens Macneil veelal
verborgen. Dit komt door het 'vooroordeel' dat het schriftelijke stuk het beste zou
weerspiegelen wat partijen in vrije wil zijn overeengekomen.
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3.3 Opzegmodel volgens Relational Contract Theory

3.3.1 Waarborg neutraliteit

Het ligt in de lijn van het gedachtegoed van Macneil uit te gaan van de
veronderstelling dat contractspartijen hun samenwerking op een neutrale wijze
eenzijdig mogen beeindigen. In Relational Contract Theory wordt, meer dan in
elke andere theorie, breeduit erkend dat een complexe samenwerking uit veel
meer bestaat dan een simpele uitwisseling van goederen. Hierin is tevens de
erkenning gelegen dat het geen enkele zin heeft contractspartijen, als het er echt
op aan komt, te dwingen de samenwerking voort te zetten. Veel belangrijker is
het de mogelijkheid te bieden om op zodanige wijze uit elkaar te gaan dat
partijen daar zo weinig mogelijk schade door ondervinden.

Het huwelijk wordt door Macneil en andere verdedigers van Relational
Contract Theory wet gezien  als het relationele contract bij uitstek. 76 Het
Nederlandse echtscheidingsrecht is inmiddels zo ingericht dat men kan scheiden
als sprake is van een duurzame ontwrichting van de relatie. Schuld, wat in het
oude echtscheidingsrecht nog wel aangetoond moest worden, speelt bij deze
grond voor echtscheiding geen rol. Het is om die reden een neutrale grond voor
echtscheiding, waarbij bedoeld is de (ex)echtgenoten zoveel mogelijk
toekomstgericht uit elkaar te laten gaan.„ Het echtscheidingsrecht is zo ingericht
dat (ex)partners zich zoveel mogelijk richten op de aanpassingen die nodig zijn
voor de toekomst, in plaats van de schuldvraag. In het echtscheidingsrecht is dan
ook erkend dat er sprake is van een duurzame ontwrichting van het huwelijk op
het moment dat 66n van de echtlieden vindt dat er sprake is van een duurzame
ontwrichting, ongeacht het verweer van de ander.': Door niet meer in twijfel te
trekken Of een huwelijk eenzijdig ontbonden kan worden, kan de aandacht
volledig uitgaan naar de wijze waarop partijen uit elkaar kunnen gaan. Daar
komt bij dat geen 'schuld' meer hoeft te worden aangetoond om te ontbinden,
waardoor de scheidende echtlieden zoveel mogelijk geprikkeld worden zich, met
het oog op de toekomst, te richten op de voonwaarden voor ontbinding.79

76 Als gezegd hanteert Macneil een erg ruime definitie van een contract, zie paragraaf 3.1
van dit hoofdstuk. Zie voor het huwelijk als een relational contract in het bijzonder
Scott/Scott 1998, p. 1225 e.v.

77        Zie voor de ontwikkeling van het echtscheidingsrecht onder meer Chin-A-Fat 2004, p.
12 e.v. en Asser/De Boer 2002, nr. 587.

78                Zie   HR   12  juli   2002, JOL 2002/410.   In   deze zaak verzet de vrouw zich tegen
echtscheiding. Hierbij beroept ze zich op haar geloofsovertuiging. De man woont
inmiddels samen met een andere vrouw; zijn echtgenote gaat hiermee akkoord en stelt
dat het huwelijk om die reden niet duurzaam ontwricht is, zeker nu de wettelijke
verplichting tot samenwoning is opgeheven. De Hoge Raad overweegt: "Bij de
beoordeling van de vraag of een huwelijk duurzaam is ontwricht, komt het vooral aan op
de mening van de verzoeker. Als de verzoekende echtgenoot stelt en blijft volhouden dat
hij niet met de verwerende echtgenoot kan samenleven, dient dit door de rechter te
worden opgevat als een ernstige aanwijzing dat de toestand van duurzame ontwrichting
inderdaad bestaat" (r.0.2.2.1).

79 Vgl echter Pel 1999 (zie de volgende noot)
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'Duurzame ontwrichting' is in feite geen grond meer voor een eenzijdige
beeindiging; het is meer een feitelijke constatering dat 66n van de twee niet meer
verder wil, ongeacht de reden: Een dergelijke open norm is ook denkbaar als
reden voor de eenzijdige beeindiging van commerciele duurrelaties. De norm
zou alleen moeten verwijzen naar de constatering dat 66n van de twee de
samenwerking niet meer onder dezelfde voorwaarden wit voortzetten. Waar de
norm op grond van Efficient Breach Theory nog een economische moest zijn
(voortzetting is economisch niet meer interessant), is de norm op grond van
Relational Contract Theory in feite geen norm meer, maar niet meer dan een
feitelijke constatering. De meest afhankelijke contractspartij vindt geen enkele
bescherming in de grond voor beeindiging, maar des te meer in de voorwaarden
waartegen beeindigd mag worden. Juist omdat schuld geelimineerd is, kan zo
neutraal mogelijk gekeken worden wat de ander nodig heeft om zich aan te
passen aan de veranderingen. 'Korting' op basis van schuld (de 'c'-factor van de
kantonrechtersformule) is niet aan de orde. De wederpartij wordt om die reden
ook niet geprikkeld om met tekortkomingen te gaan schermen.

De parallel met echtscheidingsrecht laat echter ook zien dat het in de
praktijk niet altijd lijkt mee te vallen de schuldkwestie buiten beschouwing te
laten. Dit geldt in het bijzonder voor de meest gevoelige zaken, zoals de voogdij
over kinderen. Maar ook bij het regelen van zuiver financiele kwesties speelt de
vraag wie de meeste schuld heeft bij het mislopen van het huwelijk bewust of
onbewust toch vaak een rol.:' Het ligt niet voor de hand te veronderstellen dat dit
bij de eenzijdige be8indiging van complexe commerci8le samenwerkingen veel
anders zal zijn, zelfs als is het beeindigingsinstrument helemaal vrij van
'tekortkomingsprikkels'. Een aanvullende vorm van begeleiding in het proces
van beeindiging lijkt dan ook gewenst.u Relational Contract Theory biedt geen
concrete aanwijzingen voor de vraag hoe deze begeleiding het beste vorm kan
krijgen.

80          Zie voor een laitisch commentaar op deze grond voor echtscheiding Pei 1999. Volgens
PeI voegt deze grond niets toe, omdat het geen juridisch meetinstrument is. Het is, met
andere woorden, een 'pro-formagrond'. "Handhaving van de wettelijke opzeggingsgrond
voegt niets toe en leidt in het zeldzame geval waarin deze wordt betwist alleen af van
waar het werkelijk om gaat: het goed regelen van de gevolgen van echtscheiding", aldus
PeI (p. 644).

81 Uit onderzoek blijkt dat hier drie belangrijke oorzaken aan ten grondslag liggen: 1) de
communicatie verloopt niet direct maar via advocaten, 2) de aard van procederen 3)
advocaten in plaats van partijen bepalen de oplossingen, zie hiervoor Chin-A-Fat 2004,
p. 108. Vgl. tevens Asser/De Boer 2002, nr. 606 en 628-626 en ScoWScott 1998, p. 1301
e.v.

82     In het echtscheidingsrecht is scheidingsbemiddeling sinds de jaren zeventig een
bloeiende praktijk geworden. Precieze cijfers over welk decl van alle scheidingen door
scheidingsbemiddeling wordt opgelost ontbreken, maar gelet op de groei van de
scheidingsbemiddelingspraktijk wordt algemeen aangenomen dat dit deel steeds groter
wordt, zie Chin-A-Fat 2004, p. 58.
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3.3.2    Voorwaarden voor opzegging

Vanuit Macneils opvattingen beredeneerd, kunnen de voorwaarden voor
opzegging bepaald worden door een grondige analyse van de interactie tussen
partijen en de context van die interactie.w Het is niet geheel zeker welke norm
Macneil uiteindelijk wil toepassen om op basis van de analyse juridische
consequenties te bepalen, maar het lijkt in de lijn van zijn verhaal te liggen dat
het uiteindelijk neerkomt op de voor ons niet onbekende vraag wat partijen van
elkaar mochten verwachten, op basis van die interactie en de omgeving waarin
die interactie gelegen is.84

De context van de samenwerking zou het startpunt van de analyse
moeten zijn. Als eerste zou het netwerk van contracten waar de specifieke
samenwerking deel van uit maakt geanalyseerd moeten worden. Bij verticale
overeenkomsten zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden welke
voorschakels er zijn, wie de afnemers (en hun afnemers) zijn en wie de
belangrij kste concurrenten op de markt zijn. Ook zouden de
concernverhoudingen van de belangrijkste spelers in kaart gebracht kunnen
worden, zou geanalyseerd kunnen worden welke brancheorganisaties direct of
indirect invloed hebben op de concrete samenwerking en zou kunnen worden
nagegaan welke geschreven of ongeschreven gewoontes of gebruiksregels  in die
specifieke branche algemeen aanvaard lijken te zijn.

De vervolgstap is de ontleding van de interactie tussen partijen, met
behulp van de door Macneil genoemde gedragsstructuren. Hoe Macneil die
analyse concreet  voor  zich  ziet  is niet duidelijk. ss Om de analyse  van  de
gedragsstructuren zinvol te kunnen verrichten zal ik de eerder genoemde
gedragsstructuren herformuleren tot de volgende (deel)vragen:

1) Welke verwachtingen hadden partijen van elkaar (over de wijze waarop
ze zich zouden gedragen, de wijze van communiceren, welke prestaties

83 Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op compensatie, afwikkeling en afspraken
voor de postcontractuele fase. De onderhandelingsplicht misstaat zeker niet in een
opzegmodel volgens Relational Contract Theory. Maar de afdwingbaarheid van een
dergelijke plicht mi problematisch zijn, gezien de nadrukkelijke erkenning dat
vertrouwen, loyaliteit en de wil om samen te werken niet afgedwongen kunnen worden.
Nog sterker geldt dit voor de plicht op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan. Deze
laatste plicht past niet binnen de leer van Relational Contract Theory; partijen van een
complexe samenwerking zijn vanuit deze theorie beredeneerd veel meer geholpen met
een neutraal en goed doordacht beeindigingsinstrument.

84     In latere publicaties benadrukt Macneil vooral dat zijn toepassing van Relational
Contract Theory niet meer en niet minder is dan een microscoop op basis waarvan de
interactie geanalyseerd moet worden, maar vooral in zijn eerdere publicaties (en tussen
de regels door ook in zijn latere publicaties) lijkt hij ook een mening te ventleren over
de vraag welke conclusies verbonden moeten worden aan de resultaten van de analyse,
zie bijvoorbeeld Macneil 2003, p. 213, Macneil 1983, p. 416-418 en Macneil 1978. De
norm die Macneil lijkt te willen hanteren sluit aan bij de voor ons bekende vraag wat
partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten op basis van de interactie en de
omgeving van die interactie,  vgl.  HR 13 maart  1981, NJ 1981/635 (Haviltex).

85 Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
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ze zouden verrichten, etc.)? Welke rol (of rollen) hadden partijen elkaar
toebedeeld, en welke gedragingen pasten niet ofjuist wel bij deze rol?

2) Welk primaire doel hadden de contractspartijen voor ogen en wat
hadden ze in ruil daarvoor te bieden?

3) Hoe verliep de implementatie van de planning? Wat waren de
consequenties voor beide contractspartijen als de implementatie niet
succesvol verliep? Wie ondernam naar aanleiding daarvan welke actie
en welke reactie vond daarop plaats?

4)  In hoeverre stelden partijen zich ten opzichte van elkaar flexibel op?
Welke rol speelde flexibiliteit in de samenwerking? Hoe gingen partijen
om met de spanning tussen flexibiliteit enerzijds en de implementatie
van de planning anderzijds?

5) Welke doelen hadden partijen voor ogen toen ze het contract
aangingen? Op welke wijze hebben de partijen bijgedragen aan het
verwezenlijken van de doelen? Wat waren de belangrijkste obstakels
voor het verwezenlijken van de doelen? Hebben partijen gedurende de
samenwerking regelmatig onderzocht of het doel, of de strategie om dat
doel te bereiken gewijzigd was? Hoe verliep de besluitvorming over
kleine of grote wijzigingen gedurende samenwerking?

6) Waren partijen solidair ten opzichte van elkaar? Noem opvallende
negatieve en positieve gebeurtenissen.

7)   Heeft 66n contractspartij beduidend meer relatiespecifieke investeringen
moeten verrichten dan de ander? Zijn deze relatiespecifieke
investeringen op enigerlei wijze terugverdiend, of ligt het voor de hand
dat die in de toekomst nog terugverdiend zullen worden? Zijn de
investeringen op initiatief of met medeweten van de wederpartij
verricht? Welke acties van beide kanten zijn ondernomen om onnodige
relatiespecifieke investeringen achterwege te laten?

8) Welke eenzijdige bevoegdheden hebben de contractspartijen? Op welke
wijze wordt het gedrag van partijen beinvioedt door deze eenzijdige
bevoegdheden?

9) Welke communicatiemiddelen gebruiken partijen? Heeft de
communicatie een formeel of een meer informeel karakter? Zijn steeds
dezelfde personen bij de communicatie betrokken en zijn dit de
beslissers? Zijn er (impliciete) afspraken gemaakt over de wijze waarop
partijen communiceren? Zijn er andere afspraken gemaakt over de wijze
waarop partijen samenwerken?

10) Op welke wijze wordt de samenwerking beYnvloed door haar omgeving
(omliggende rechtsverhoudingen of branchegebruiken)? Wijkt de
samenwerking af van de branchegebruiken of andere samenwerkingen
in haar omgeving?

Met behulp van deze vragen kan een behoorlijk compleet beeld verkregen
worden van de wijze waarop de samenwerking zich ontwikkeld heeft, hoe de
interactie verliep en wat de context van de rechtsverhouding was. Met behulp
van dit inzicht kan een grondige beoordeling gemaakt worden van wat partijen
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precies van elkaar mochten verwachten. Op basis daarvan zou een oordeel
geveld moeten worden over de juridische gevolgen bij opzegging. De vraag die
het meest direct verband houdt met de juridische gevolgen is de vraag over de
relatiespecifieke investeringen. Met behulp van bovengenoemde analyse kan een
grondig inzicht verkregen worden in de vraag welke investeringen precies
verricht zijn, welke relatiespecifiek zijn, welke terugverdiend zijn en hoe de
besluitvorming verliep die aan deze investeringen ten grondslag lag. Vervolgens
lijkt vergoeding van de niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen op
haar plaats als de wederpartij gezien de voorafgaande interactie en de omgeving
waarin die interactie gelegen is, mocht verwachten dat die investeringen niet
(volledig) voor eigen rekening zouden blijven. De gedragsstructuren die
zichtbaar worden door beantwoording van de overige vragen zijn eveneens van
belang, bijvoorbeeld de wijze waarop partijen communiceerden, de mate waarin
partijen loyaal zijn geweest of de specifieke onuitgesproken rol die de
wederpartij aan de ander had toebedeeld.

Kenmerkend voor de opvattingen van Macneil is enerzijds dat het
begrip investeringen ruim genomen moet worden en anderzijds dat voor
bepaalde typen relatiespecifieke investeringen niet te snel het oordeel geveld
moet worden dat deze volledig voor eigen rekening dienen te blijven: Macneil
noemt meerdere malen het voorbeeld van een werknemer die vele jaren van zijn
arbeidsproductiviteit investeert in 66n en dezelfde werkgever, daardoor minder
waard wordt op de arbeidsmarkt maar door specialisatie, kennis en blijken van
loyaliteit weI meer waard wordt voor diezelfde werkgever.87 Het ruime begrip
'investeringen' omvat mede de investeringen die niet gemakkelijk op geld
waardeerbaar zijn, zoals tijd, extra inzet uit loyaliteit en een verhuizing naar een
andere woonplaats. Ook zonder een concrete belofte daartoe zou verwacht
kunnen worden dat een bepaalde compensatie op haar plaats is als 66n van de
twee bij beeindiging juist door die inversteringen aanzienlijk meer moeite zal
hebben om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Dit kan op vergelijkbare
wijze gelden voor verticale overeenkomsten als de agentuur- distributie of
franchiseovereenkomst. Uiteraard wordt de interactie gekleurd door het gegeven
dat beide partijen ondernemers zijn en om die reden in sommige gevallen
minder bescherming verdienen. Dit neemt niet weg dat het oogluikend toezien
hoe de wederpartij haar positie op de markt meer en meer verslechtert door een
overvloed aan relatiespecifieke investeringen, ertoe kan leiden dat de
investeringen niet geheel voor eigen rekening blijven.:' Dit zou in het bijzonder

86        De bevindingen van Macneil sluiten op dit punt aan bij de bevindingen uit een andere
wetenschap, namelijk de sociaal psychologische wetenschap. Vanuit deze wetenschap is
onderzoek verricht naar het totale kostenplaatje dat door beeindiging van een intensief
contact (een niet commerciele relatie) kan ontstaan, zie bijvoorbeeld
Kenrich/Neuberg/Cialdine    1999. Het totale kostenplaatje bestaat   uit de zogenaamde
extrinsieke investeringen (gezamenlijke bezittingen en vrienden) als uit de intrinsieke
investeringen (tijd, energie, jezelf kwetsbaar opstellen, het verhuizen naar een andere
omgeving).

87 Zie paragraaf 3.1 van dit hoofdstuk.
88 Vgl. Vrolijk 2002, p. 178 - 184 en p. 215 - 216 voor de bescherming van

relatiespecifieke investeringen van franchisenemers en franchisegevers.
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kunnen gelden als de analyse van de interactie duidelijke signalen van een
onevenwichtige machtsverhouding oplevert.

De analyse van de interactie geeft daarnaast een goed beeld van wat er
bij de afwikkeling van de rechtsverhouding allemaal komt kijken. Hetzelfde
geldt voor mogelijke problemen in de postcontractuele fase. Op vergelijkbare
wijze als voor compensatie zouden normen voor de afwikkeling en de
postcontractuele fase uit de interactie afgeleid kunnen worden.

De belangen van partijen kunnen op elk moment van de zich in tijd
ontwikkelde samenwerking in kaart gebracht worden, ook op het moment dat
66n van de twee niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wil. Dit maakt
het mogelijk om op maat bescherming te bieden. Dat wil zeggen dat aan de
belangen van de opgezegde partij tegemoet gekomen kan worden, zonder dat de
balans teveel doorslaat naar bescherming (gezien de belangen van de
opzeggende partij). Het is wel een uiterst kostbare en moeilijke methode.
Macneil lijkt ervan uit te gaan dat rechters op basis van deze analyse hun
oordeel moeten vellen; het is maar de vraag of rechters over de middelen
beschikken om op deze grondige wijze te werk te gaan. Afgezien van het feit dat
een dergelijke analyse tijdrovend is, is de informatievergaring een mogelijk
probleem. Bovendien zou het beter zijn als de implementatie van het
opzegmodel niet volledig op de rechterlijke macht neer zou komen, maar zo
ingericht kan worden dat bijvoorbeeld partijen zelf zoveel mogelijk tot een
bevredigende uitkomst kunnen komen.

3.3.3   Stimulans van communicatie

Op basis van Relational Contract Theory kan achteraf een goed beeld verkregen
worden van hoe de interactie tussen partijen verliep, maar de theorie biedt geen
aanknopingspunten om de interactie gedurende de samenwerking te verbeteren,
op zodanige wijze dat partijen meer uit hun samenwerking kunnen halen.
Hetzelfde geldt voor de interactie tussen het moment dat 6dn van de partijen
besluit niet langer onder dezelfde voorwaarden verder te gaan en het moment dat
partijen de rechter inschakelen. Dit is opmerkelijk, nu juist Macneil de
meerwaarde van aandacht voor de wijze waarop partijen met elkaar
communiceren (informatie uitwisselen) herhaaldelijk heeft benadrukt.:' Hoewel
de opvattingen van Macneil om meerdere andere redenen interessant zijn,'° is dit
een belangrijk signaal dat de concrete toegevoegde waarde van Relational
Contract Theory voor de invulling van het opzegmodel beperkt is.

89 Zie paragraaf 3.1  (propriety ofmeans) van dit hoofdstuk.
90             Zie de paragrafen 2 en 3 van dit hoofdstuk.

113



Hoofdstuk 5

4 Conclusie

Beide theorieen (Efficient Breach Theory en Relational Contract Theory)
kennen een erg hoog abstractieniveau, te hoog om op basis van deze theorieen
een geconcretiseerd conflictbeheersend opzegmodel te formuleren. Dit neemt
niet weg dat beide theorieen interessante aanknopingspunten bieden om de
elementen van het model (in ieder geval deels) in te vullen.

Zowel Efficient Breach Theory als Relational Contract Theory biedt een
goede basis om de neutraliteit van opzegging te waarborgen. Op grond van
Efficient Breach Theory 'tellen' alleen economische redenen; beeindiging mag
als voortzetting economisch gezien wegens een aantrekkelijker alternatief of
verhoging van de kosten niet langer interessant is. Op grond van Relational
Contract Theory zou alleen de feitelijke constatering dat 66n van de twee niet
langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren, voldoende zijn om
te mogen beeindigen. Op welke wijze de opgezegde partij gecompenseerd moet
worden is op grond van beide theorieen (om overigens verschillende redenen)
niet geheel duidelijk, maar evident is dat er geen directe tekortkomingsprikkels
vanuit gaan. Of dit voldoende is om de neutraliteit van opzegging zoveel
mogelijk te waarborgen is maar de vraag. Begeleiding in het proces van
informatie uitwisseling zal een noodzakelijke aanvulling zijn, juist ook met het
oog op het behoud van het neutrale karakter van opzegging. Zoals gebleken is in
dit hoofdstuk bieden Efficient Breach Theory en Relational Contract Theory
hiervoor geen duidelijk kader.

Opvallend is de uitkomst dat een verplichte voortzetting van de
overeenkomst (omdat de opgezegde partij een redelijk wijzigingsvoorstel doet)
eerder in een opzegmodel volgens Efficient Breach normen zou passen dan in
een opzegmodel volgens Relational Contract normen."  In een eerstgenoemd
opzegmodel 'tellen' immers alleen economische redenen; voor andere motieven
om te beeindigen is geen ruimte. Als het economische motief om te beeindigen
komt te vervallen door aanpassing van de bestaande rechtsverhouding is er geen
reden meer om te beeindigen; beeindiging is dan immers niet meer efficient.'1
Een contractspartij is vanuit deze beredenering gehouden op het
wijzigingsvoorstel van de wederpartij in te gaan. Vanuit het perspectief van
Relational Contract Theory daarentegen is het onwenselijk contractspartijen van
een complexe samenwerking te verplichten met elkaar samen te laten werken als
het vertrouwen in een succesvolle toekomstige samenwerking bij 66n van de
twee ontbreekt. Omdat dit een geheel subjectieve aangelegenheid is, heeft het
geen enkele zin een grond voor beeindiging als bescherming tegen te
lichtvaardige beeindigingen in te bouwen.

91 Deze uitkomst is opvallend omdat men op grond van een primaire inturtie zou
verwachten dat het precies andersom is, namelijk dat een verplichte voortzetting beter
past binnen Relational Contract Theory. Niet voor niets menen veel auteurs in het werk
van Macneil te lezen dat hij een fervente voorstander is van het zoveel mogelijk in stand
houden van de overeenkomst, wat hij, zoals hij in latere publicaties aangeeft, niet is (zie
noot 73)

92          In dezelfde zin: Van Bijnen 2005, p. 298.
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Vanuit beide theorieen beredeneerd wordt de opgezegde partij beschermd door
de compensatie die haar geboden moet worden. Een werkbare norm voor
compensatie biedt Efficient Breach Theory niet. Een dergelijke norm is juist in
een opzegmodel volgens Efficient Breach normen relevant, omdat de vraag of
een beeindiging uiteindelijk echt efficient is afhangt van de hoogte van de
transactiekosten. Om die transactiekosten zo laag mogelijk te houden, ligt het in
de lijn van Efficient Breach Theory om een eenvoudige, heldere norm te
gebruiken. De meerwaarde van Relational Contract Theory is vooral gelegen in
het analyseren van de interactie en de daaruit ontstane verwachtingspatronen.
Het is een kostbare en tijdrovende methode, maar op basis van de analyse als in
dit hoofdstuk beschreven kan een breed inzicht verkregen worden in belangrijke
vragen om tot een goede regeling te komen, bijvoorbeeld de omvang en
verschillende typen investeringen over en weer, de verschillende belangen bij
afwikkeling en de specifieke problemen in de postcontractuele fase. De
uiteindelijke norm voor compensatie op grond van Relational Contract Theory
zal, in grote lijnen, niet wezenlijk verschillen van de al bestaande norm
gebaseerd op het gerechtvaardigd vertrouwen."

93                 Wei  is het zo dat vanuit het perspectief van Relational Contract Theory meer ruimte lijkt
te bestaan voor investeringen die niet direct, ofmoeilijk, op geld waardeerbaar zijn. Daar
komt bij dat vanuit dit perspectief een wat minder streng criterium lijkt te gelden  voor
het gerechtvaardigde vertrouwen, zie paragraaf 3.3.2 van dit hoofdstuk.
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Het conflictbeslechtingsperspectief

1 Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik hoe de elementen van het opzegmodel ingevuld
kunnen worden vanuit het conflictbeslechtingsperspectief. De concrete invulling
van de elementen van het opzegmodel vindt in dit hoofdstuk plaats op basis van
een theorie die gericht is op het zelfoplossend vermogen van de partijen. Ik
onderzoek de mogelijkheden om het opzegmodel vorm te geven vanuit het
probleemoplossend onderhandelen, ook wei integratief onderhandelen, of
kortweg de Harvard-onderhandelingsmethode genoemd. ' Deze keuze is
gebaseerd op de gedachte dat het voor een opzegging zonder langslepende
conflicten essentieel is dat partijen informatie uitwisselen over hun zorgen en
wensen  voor de toekomst. 2 Die zorgen en wensen staan centraal  in het
probleemoplossend onderhandelen.

Het conflictbeslechtingsperspectief biedt, in tegenstelling tot de
voorgaande perspectieven, zicht op de vraag hoe het proces van opzegging zo
ingericht kan worden dat de kans op een opzegging zonder conflicten vergroot
wordt (wie onderneemt op welk moment welke acties en met welk doel?). In een
breder verband kan vanuit dit perspectief ook gezocht worden naar
mogelijkheden om het opzegmodel te implementeren. In dit hoofdstuk komen
beide aspecten aan bod. Wat de implementatie betreft krijgt het opzegmodel in
de eerste plaats de vorm van een onderhandelingsmodel naast
overheidsrechtspraak. Een andere manier om (delen van) het opzegmodel te
implementeren is de herinrichting van de preprocessuele fase. Ook deze
mogelijkheid komt in dit hoofdstuk aan bod.

Het hoofdstuk begint met een paragraaf over het concept van het
probleemoplossend onderhandelen; in paragraaf 2 zijn de meest basale
uitgangspunten van het probleemoplossend onderhandelen kort weergegeven.
Paragraaf 3 geeft weer hoe het opzegmodel eruit zou zien als het in de vorm van
een onderhandelingsmodel als vrijblijvend alternatief naast overheidsrechtspraak
gegoten wordt. Vervolgens geeft paragraaf 4 weer hoe delen van het model

1 De Harvard-onderhandelingsmethode is door Fisher, Ury en Patton ontwikkeld aan de
Universiteit van Harvard. De methode is o.m. neergelegd in het bekende boek "Exellent
onderhandelen; Een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in iedere
onderhandeling" (Fisher/Ury/Patton 2001). Andere veelgebruikte handboeken zijn
Brown/Marriott 2002, Mnookin/Peppet/Tulumello 2000, Lewicki/Barry/Saun-
ders/Minton 2003 en Goldberg/Sander/Rogers 1999. Naast de Harvard-methoden wordt
bij geschilbeslechting tevens gebruik gemaakt van andere onderhandelingstheorieen, zie
voor een overzicht van de verschillende onderhandelingstheorieen Brown/Marriott 2002,
p. 104 e.v.

2             Zie paragraaf 4.4, hoofdstuk 3.
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germplementeerd kunnen worden in de preprocessuele fase. Ik sluit dit
hoofdstuk af in paragraaf 5.

2   Uitgangspunten van probleemoplossend onderhandelen

De basisgedachte van probleemoplossend onderhandelen is dat partijen hun
geschil het beste op kunnen lossen door de onderhandelingen zo in te richten dat
gezamenlijk gezocht wordt naar een oplossing die de belangen van beide
partijen het beste dient. De methode van het probleemoplossend onderhandelen
zoals door Fisher, Ury en Patton ontwikkeld, is gebaseerd op vier
uitgangspunten. Ik noem ze en licht ze kort toe: 1) Scheid de mensen van het
probleem, 2) Richt je op belangen, niet op posities, 3) Zoek naar oplossingen in
wederzijds belang en 4) Dring aan op objectieve criteria.3

Het eerste uitgangspunt is de erkenning dat onderhandelaars mensen
zijn, geen abstracte grootheden. Alle onderhandelaars handelen vanuit bepaalde
emoties, ervaringen uit het verleden, normen en waarden en andere
achtergronden. In het probleemoplossend onderhandelen wordt er van uit gegaan
dat afwegingen, hoe rationeel ook, altijd vanuit een bepaald menselijk
perspectief gemaakt worden: Om een goed beeld te krijgen van de belangen van
de wederpartij is een verschuiving van perspectief dan ook noodzakelijk.

"Het is niet genoeg om hem als een kever onder een microscoop te
bestuderen; je moet weten hoe het voelt om een kever te zijn",

aldus Fisher, Ury en Patton: De auteurs noemen het vermogen om de situatie
van de ander te zien zoals de ander die ziet, 66n van de moeilijkste maar tevens
belangrijkste vaardigheden die een onderhandelaar kan bezitten. De kans op een
oplossing die de belangen van beide zijden dient, is groter als beide partijen ook
vanuit het perspectief van de ander kunnen kijken. Partijen zullen dan eerder
geneigd zijn het probleem als een gemeenschappelijk probleem te ervaren.
Bovendien kan een verschuiving van perspectief ervoor zorgen dat niet alleen de
belangen van de ander, maar ook de eigen belangen scherper in beeld komen.
Daarnaast betekent de scheiding van mensen en problemen dat vertrouwens-

3             Fisher/Ury/Patton 2001, p. 37 e.v.
4       Vgl. het volgende citaat van Mnookin "Under standard assumptions about rational

decision-making in the face of uncertainy, individuals are presumed to be able to weigh
different possible outcomes by the probability each will occur and to evaluate each
outcome objectively, without regard to whether it is presented as a gain or loss compared
to some arbitrary reference point. Cognitive and social psychologist have demonstrated,
however, that negotiators often think and interact in ways that violate these basic axioms
of rationality. As a consequence, a negotiator may fail to recognize or accept an
agreement that rationally serves his self-interest.", zie Mnookin/Peppet/Tulumello 2000,
p. 156. Zie ook Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 148 e.v.

5            Fisher/Ury/Patton 2001, p. 44.
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kwesties, communicatieproblemen en andere problemen op het relationele viak,
rechtstreeks aangepakt kunnen worden en niet via zakelijke concessies:

Onderhandelen over belangen in plaats van posities is het tweede
uitgangspunt van het probleemoplossend onderhandelen. Een veelgebruikt
voorbeeld is dat van twee strijdende studenten in een bibliotheek. De 66n wenst
het raam open, de ander juist dicht. Ze belanden al snel in een impasse. Navraag
leert dat de eerste frisse lucht wil, terwijl de ander niet in de tocht wil zitten. De
oplossing ligt voor de hand: door het raam in de kamer ernaast open te zetten en
de deur tussen beide kamers te openen krijgen beide studenten dat wat ze willen.
Door een compromis te zoeken in posities in plaats van belangen te verenigen,
blijven voor de hand liggende oplossingen vaak buiten beeld.' Het innemen van
een positie betekent dat een bepaalde keuze gemaakt wordt;: de belangen zijn de
redenen waarom die keuze gemaakt wordt. Door een trede te zakken wordt het
duidelijk waar het iemand echt om te doen is. Er ontstaat ruimte om na te
denken over andere keuzes die het belang evengoed zouden kunnen dienen.'

Het derde uitgangspunt ziet op het zoeken naar oplossingen in
wederzijds belang. Het zoeken naar het ene ultieme antwoord kan de
onderhandelingsruimte verkleinen. '° Onderhandelingsruimte kan gecreeerd
worden door zoveel mogelijk verschillende oplossingen te bedenken. Deze
oplossingen kunnen uitgaan van een vaststaande waarde die verdeeld moet
worden. Als het geschil zich bijvoorbeeld concentreert op een verdeling van
nadeel door tevergeefs gemaakte relatiespecifieke investeringen kan een 50/50
verdeling een mogelijke oplossing zijn. Een andere mogelijkheid is dat de te
verdelen waarde vergroot wordt, bijvoorbeeld door de voorraden of het
klantenbestand   in het geschil te betrekken." Een brainstorm-sessie, uitsluitend
met 'eigen' mensen of met de wederpartij, blijkt een goede methode om veel
verschillende oplossingen op tafel te krijgen. Als gouden regel bij dit soort
sessies geldt dat het bedenken en beoordelen van oplossingen gescheiden dient
te worden." Het denken in een vaste kwantiteit (hoe minder voor jou hoe meer
voor mij)" is in dit proces een veelvoorkomende belemmering." Verschillen in
opvattingen, verwachtingen, afkeer van risico's en tijdsplanningen kunnen
uitkomsten opleveren die voor de ene partij heel belangrijk zijn en voor de

6              Zie Fisher/Ury/Patton 2001, p. 41 e.v. en Brown/Marriott 2002, p. 104.
7                   Meer over het verenigen van belangen volgt in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
8         Vgl. tevens Fisher/Ury/Patton 2001, p. 62, Brown/Marriott 2002 en p. 106, Pruitt/Kim

2004, p. 199-203 en Mnookin/Peppet/Tulumello 2000, p. 28
9         Meer over de vraag hoe belangen geexpliciteerd en verenigd kunnen worden volgt in

paragraaf 3.4.
10          Fisher/Ury/Patton 2001, p. 81.
11 Deze laatste methode staat bekend als 'het vergroten van de taart'. Naast deze methode

bestaan nog andere methoden (binnen het concept van het probleemoplossend
onderhandelen) om zoveel mogelijk alternatieve oplossingen te bedenken, zie Pruitt/Kim
2004, p. 194 e.v. en Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 125 e.v.

12          Fisher/Ury/Patton 2001, p. 82, Mnookin/Peppet/Tulumello 2000 p. 38.
13 Dit wordt ook wel het zero-sum thinking genoemd, zie bv. PruitUKim 2004, p. 22
14           Fisher/Ury/Patton 2001, p. 81.
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andere partij weinig kosten." Het oplossen van het geschil volgens de Harvard-
methode betekent dat gezocht wordt naar een integratieve oplossing. Anders dan
bijvoorbeeld bij een compromis (een oplossing waar beide partijen mee kunnen
leven), zijn de belangen van partijen bij een integratieve uitkomst zoveel
mogelijk met elkaar verenigd (gerntegreerd).16

Voor de belangen die moeilijk te verenigen zijn, zijn objectieve criteria
nodig. Dit is het vierde uitgangspunt. Objectieve criteria hebben als voordeel dat
niet op basis van ingenomen posities en wilskracht onderhandeld hoeft te
worden." Ze geven bovendien een bepaalde rechtvaardiging  aan de uitkomst,
waardoor contractspartijen eerder geneigd zullen zijn een uitkomst te
accepteren. w Idealiter zoeken contractspartijen zelf naar de toepasselijke
objectieve criteria. Als contractspartijen het niet eens kunnen worden over de
inhoud, kunnen ze proberen overeenstemming te bereiken over de procedure,
bijvoorbeeld het inschakelen van een deskundige."

Op de basisbeginselen van het probleemoplossend onderhandelen is
kritiek geleverd.20 Zo wordt wel gezegd dat de theorie teveel uitgaat van de
nateve veronderstelling dat contractspartijen bereid zijn gezamenlijk te zoeken
naar een oplossing die beider belangen dient. Ook de veronderstelling dat
partijen bereid zullen zijn hun daadwerkelijke belangen bloot te geven, wordt
bekritiseerd. Verder stelt de theorie erg hoge eisen aan de communicatieve
vaardigheden van contractspartijen. 'Richt je op belangen,  niet op posities':  het
klinkt mooi, maar het is een lastige opgave om het in de praktijk toe te passen,
zeker zonder de hulp van een neutrate derde (bijvoorbeeld een mediator). De
onderhandelingstheorie vooronderstelt de aanwezigheid van een grote
bereidwilligheid om te onderhandelen, een flinke dosis kennis van de onder-
handelingstheorie, uitmuntende onderhandelingsvaardigheden in de praktijk en
tot slot, een gelijke onderhandelingspositie. Volgens critici zal zelden of nooit
aan deze 'voorwaarden' voldaan zijn. De kans van slagen is volgens hen dan
ook niet groot. Een laatste punt van kritiek is het gebrek aan transparantie. Dit
soort onderhandelingsprocessen vinden vaak achter gesloten deuren plaats. Er is
geen openbaarheid van uitkomsten. Dit heeft verschillende nadelen. Edn van de
nadelen is dat er geen rechtsontwikkeling plaats vindt. Het kerproces ontbreekt.
Het heeft iets weg van 'steeds opnieuw het wiel uitvinden'. En er kunnen geen
criteria ontwikkeld worden op basis van eerdere uitkomsten:'

Deze punten van kritiek lijken alle geheel of gedeeltelijk terecht. Dit
neemt echter niet weg dat de onderhandelingstheorie een waardevolle bijdrage
kan leveren aan de invulling van de elementen van het opzegmodel. Zoals

15 Zie Fisher/Ury/Patton 2001, p. 98 - 100, Brown/Marriott 2002, p. 107 - 108 en
Mnooking/Peppet/rulumello 2000, p. 14 e.v.

16 Zie Rubin/Pruit/Kim 1994 (p. 170 e.v.) voor het verschil tussen een compromis en een
integratieve oplossing.

17          Fisher/Ury/Patton 2001, p. 105 - 106.
18 Barendrecht/Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 27.
19 Voorbeelden volgen in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
20 Een helder overzicht geeft Funken, zie Funken 2001. Zie ook Asser/Vranken 2005, nr.

127 e.v.
21           Zie voor dit laatste punt ook Vranken 2001, p. 252 en Vranken 2003, p. 611.
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Funken opmerkt zou het werk van Fisher, Ury en Patton gezien kunnen worden
als een handboek om onderhandelingsvaardigheden te verbeteren. Niet als een
dwingend stappenplan met een gegarandeerde win-win uitkomst voor alle
soorten geschillen. 22

3     Onderhandelingen als alternatief naast overheidsrechtspraak

3.1    Implementatie van het onderhandelingsmodel

Het opzegmodel vanuit de invalshoek van het probleemoplossend
onderhandelen levert een onderhandelingsmodel op. Als het onderhandelings-
model een vrijblijvend alternatief is naast overheidsrechtspraak of arbitrage zal
het model zonder  al  te veel problemen germplementeerd kunnen worden. 23

Contractspartijen kunnen door een clausule in het contract zichzelf verplichten
van het model gebruik te maken als 66n van de twee partijen de samenwerking
niet onder dezelfde voorwaarden voort wil zetten. Het onderhandelingsmodel
kan gebruikt worden door partijen zelf, at dan niet onder begeleiding van een
neutrale derde, bijvoorbeeld een mediator.14 Om de voortgang van het proces te
bewaken kan de verwijzingsclausule voorzieningen bevatten voor de
begeleiding van de onderhandelingen door een neutrale derde.a Daarnaast kan
de clausule de alternatieve route bevatten: de route die partijen dienen te volgen
als de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden (bijvoorbeeld
overheidsrechtspraak of arbitrage).   Niet noodzakelijk,  maar wel verstandig,
zijn nadere afspraken over de afstemming van de onderhandelingsronde en de
daarna te volgen route. Hierbij kan gedacht worden aan de vraag welke
informatie in een later stadium wet ofjuist niet gebruikt mag worden.2, De keuze
voor het onderhandelingsmodel betekent dat partijen (in ieder geval in eerste
instantie) afzien van de mogelijkheid om eenzijdig een beeindiging- dan wel
wijzigingsremedie te kiezen. Er zijn, zo bleek al in hoofdstuk 3, nadelen
verbonden aan het eenzijdig kunnen bepalen van de remedie: het is goed
voorstelbaar dat de wederpartij zich niet alleen tegen de beeindiging zelf zal
verzetten,  maar ook tegen het gekozen rechtsmiddel. u Daar  komt  bij  dat

22 Zie Funken 2001, p. 19-20.
23          Wel is waarschijnlijk nader onderzoek vereist naar de mogelijkheid om het model in te

passen in strakke wettelijke kaders en de effecten van strakke wettelijke kaders op de
bereidheid om te onderhandelen. Meer hierover volgt in het laatste hoofdstuk.

24                    Specifiek   voor het bedrij fsleven   is   in   1998   het ACB Conflictmanagement   voor   het
bedrijfsleven opgericht, zie <http://www.mediation-bedrijfsleven.nl>.

25       Meer tips over het inrichten van een dergelijke verwijzingsclausule in internationale
contracten geeft Hunter (Hunter  1993,  p.  74  -  77). Vgl. tevens Goldberg/Sander/Rogers
1999, p. 615 en de verwijzingsclausules van ICC (ICC ADR Rules 2001).

26      Bijvoorbeeld via het Nederlands Arbitrage Instituut of het International Court of
Arbitration van het ICC.

27 Zie Goldberg/Sander/Rogers     1999,    p. 419, Brown/Marriott    2002,    p. 488, Baren-
drecht/Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 149 en Van Wet'fNenhuizen 2002, p. 83 e.v.

28 Zie paragraaf 4.2, hoofdstuk 3.
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misschien voor een onnodig zwaar rechtsmiddel gekozen wordt (bijvoorbeeld
beeindiging waar wijziging eveneens tot de mogelijkheden behoort). Het
onderhandelingsmodel geeft partijen ruimte te onderzoeken wat een goede
oplossing van het probleem kan zijn, zonder dat ze zich op voorhand hoeven
vast te leggen op een bepaalde route. Dit heeft het voordeel dat partijen (in ieder
geval voor een gedeelte) gezamenlijk de meest geschikte remedie kunnen
kiezen.

3.2   Prikkels om te onderhandelen

Als de bereidheid om te onderhandelen ontbreekt, zullen de onderhandelings-
pogingen gedoemd zijn te mislukken, ook al hebben contractspartijen een
verwijzingsclausule in hun contract opgenomen. Het succes van de
onderhandelingen staat of valt met de bereidwilligheid van partijen  om er samen
uit te komen. Door velen wordt dit als een belangrijke beperking van het
probleemoplossend onderhandelen ervaren. 29 Wonderen kunnen  op  dit  vlak
inderdaad niet verricht worden: als een contractspartij echt niet wil
onderhandelen, houdt het op. Er zijn echter wel mogelijkheden om de bereidheid
tot onderhandelen te prikkelen:°

Binnen de onderhandelingstheorie vloeit de belangrijkste prikkel om
onderhandelingen te starten of te vervolgen voort uit het zgn. BAZO (Beste
Alternatief Zonder Overeenkomst)." Dit beste alternatief is bij een onderhande-
laar het ijkpunt voor de bereidheid om te onderhandelen. De grens zal (in
theorie) bij de onderhandelaar net boven dit beste alternatief liggen. Of een
contractspartij bereid zal zijn te onderhandelen hangt af van het alternatief dat
haar ter beschikking staat. Welke alternatieven een contractspartij heeft naast het
opzegmodel, is uiteraard in iedere situatie verschillend, maar in veel gevallen zal
(de kans) op een rechterlijke procedure deel uitmaken van het alternatief. 11

29 Vgl. Asser/Groen/Vranken 2003, p. 52. Vgl tevens Vranken 2003, p. 608 - 610,
Asser/Vranken 2005, nr. 128 en Funken 2001. Vgl. ook de uitkomsten van het onderzoek
van Combrink-Kuiters e.a. naar het bestaansrecht van een structurele

doorverwijzingsvoorziening naar mediation binnen de justitiele infrastructuur. Dit
onderzoek bestond onder meer uit het zogenaamde project Rechterlijke Macht. Vijf
arrondissementen namen hieraan ded. Binnen deze vijf arrondissementen werden zaken
doorverwezen naar een mediator. Voor de niet geslaagde mediations is het gebrek aan
onderhandelingsbereidheid de belangrijkste oorzaak gebleken. Zie Combrink-
Kuiters/Niemeijer/Ter Voert 2003, p. 178.

30       De motivatie van partijen is beinvioedbaar, zo kan men alleiden uit onderzoek naar
conflictgedrag van psychologen, zie hiervoor onder meer Barendrecht/Klijn 2004, p. 36
e.v. Zie ook De Dreu 2005, p. 61, die onder meer de effecten van taalgebruik bespreekt.

31 Zie Fisher/Ury/Patton 2002, p. 123 e.v., Brown/Marriott 2002, p. 105 e.v., Mnoo-
kin/Peppet/Tulumello     2000,      p.       32      e.v.,      Ury      1999,      p.      20     e.v. en Lewic-
ki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 454 - 456.

32 Ury noemt drie soorten alternatieven: een walkaway alternative (onderhandelen met een
derde), een interactive alternative (pogingen om de onderhandelingen met de
contractspartner te verbeteren) en tot slot een third-party alternative (een objectieve
derde inschakelen om het conflict te beslechten). Het eerstgenoemde alternatief is bij
beeindiging van duurcontracten denkbaar, maar bepaalde belangen (bijvoorbeeld het
belang   om de rechtsverhouding efficient   af te wikkelen) blijven   bij dit alternatief
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De kans op succes in een rechterlijke procedure zal de aantrekkelijkheid van dit
alternatief mede bepalen. 33 Daarnaast  zijn aan overheidsrechtspraak nadelen
verbonden die de aantrekkelijkheid van het alternatief zullen beYnvloeden. Door
velen wordt overheidsrechtspraak ten opzichte van alternatieve geschilbe-
slechting als traag, kostbaar en formeel beschouwd. 14 Bij  beeindiging  van
duurovereenkomsten zal bijvoorbeeld het belang van een snelle afwikkeling bij
overheidsrechtspraak alleen al door de duur van het proces gefrustreerd zijn:'
Ook wordt de openbaarheid van de procedures in overheidsrechtspraak door
sommigen als een nadeel beschouwd. Hetzelfde geldt voor het gegeven dat
daadwerkelijke belangen, behoeften, zorgen en wensen van partijen in
overheidsrechtspraak niet altijd goed uit de verf komen. De daadwerkelijke
belangen, behoeften, zorgen en wensen moeten vertaald worden naar formele
aanspraken en verweren en bij deze vertaling gaat veel verloren. 16 Bij
internationale duurcontracten spelen nog andere nadelige factoren een rol,
bijvoorbeeld de vele conflicten over forumkeuzes en de tenuitvoerlegging van
uitspraken in een andere jurisdictie." Arbitrage biedt voordelen ten opzichte van
overheidsrechtspraak; arbitrage kan bijvoorbeeld binnenskamers blijven. Maar
in het bijzonder voor internationale arbitrage geldt dat de procedures vaak ook
als langdurig en kostbaar ervaren worden.'s Bovendien geldt voor arbitrage dat
de daadwerkelijke belangen minder prominent op de voorgrond staan dan bij
probleemoplossend onderhandelen (al dan niet toegepast in een mediation
procedure). De mogelijkheden om binnen arbitrage alle facetten van het geschil
op te lossen zijn om die reden meer beperkt."

Een belangrijke prikkel om de onderhandelingen te starten en voort te
zetten, vloeit voort uit het besef dat het alternatief minder aantrekkelijk is.*°
Brandende vraag is hier of (en indien ja, hoe) een iemand tot dit besef gebracht
kan worden:' Als contractspartijen vooraf een verwijzingsclausule opgenomen

onbevredigd. Dit geldt  niet  voor de tweede en derde genoemde soort.  Zie  Ury  1999,  p.
20.

33 Andere genoemde factoren zijn de bereidheid om risico's te nemen en transactiekosten
(waaronder de emotionele belasting, de psychische belasting en tijd die op andere wijze
besteed had kunnen worden), zie Mnookin/Peppet/rulumello 2000, p. 102.

34      Asser/Groen/Vranken 2003 p. 52. Genoemde auteurs geven een opsomming van de
voor- en nadelen van overheidsrechtspraak versus mediation. Vgl. tevens
Brown/Marriott 2002, p. 393 e.v. en het RMO advies Toegang tot recht (2004),

<http:www.adviesorgaan-rmo.nl>
35         Zie voor cijfers over de doorlooptijd van procedures o.m. Giesen 2005 en Grapperhaus

2005. Beide auteurs signaleren dat de doorlooptijd van procedures steeds langer wordt.
Vgl.  tevens  de  cijfers  inhet  rapport  European  Judicial  Systems  2002,   Facts  and  figures
on   the   basis   of  a   survey  conducted   in   40   Council   of  Europe   Member   States,  CEPE],
Council of Europe Publishing, april 2005.

36         Zie Van Zeeland/Kamminga/Barendrecht 2003, p. 818 e.v. en (specifiek aan opzegging
gerelateerd) De Hoon 2001, p. 894. Vgl eveneens Pel 2002, p. 91 e.v.

37 Zie Buhring-Uhle 1995, 9 17 e.v. en Hunter 1993 p. 2.
38 Zie Buhring-Uhle 1995, p. 393.
39 Zie Buhring-Uhle 1995, p. 393.
40 Vgl. Brown/Marriott 2002, p. 215.

41 Ury geeft in zijn boek Getting past no weer hoe de Harvard methode toegepast kan
worden bij moeilijke onderhandelaars. Zo is het bij een aanval belangrijk dat een
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hebben over een onderhandelingsmodel is de kans groter dat contractspartijen
uit eigen beweging een dergelijke afweging maken. Een extra prikkel om de
bereidheid tot onderhandelen te vergroten kan ingebouwd worden door de
alternatieven vooraf (d.w.z. bij het opstellen van het contract) op een bepaalde
manier minder aantrekkelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan een
bepaling in het contract om een rechter of arbiter vergaande wijzi-
gingsbevoegdheden toe te kennen. De bereidheid om eerst zelf tot
overeenstemming te komen zal dan in veel gevallen groter worden.42 Daarnaast
kan gedacht worden aan het opnemen van een gesanctioneerde
onderhandelingsplicht, maar over de vraag of de bereidheid om met open vizier
te onderhandelen door een dergelijke plicht vergroot wordt, zijn de meningen
verdeeld.43

Als een verwijzingsclausule ontbreekt, wordt het lastiger: het zou
kunnen betekenen dat partijen de afweging pas gaan maken op het moment dat
het conflict al in een vergaand stadium is. Dit is niet bepaald het meest geschikte
moment om kennis te maken met de voordelen van een gezamenlijke
probleemoplossingmethode. De stap om het probleem daadwerkelijk als een
gezamenlijk probleem te zien kan dan behoorlijk groot zijn. Het kan lastig zijn,
omdat juist bij beeindiging van een duurrelatie de tegenstrijdige belangen vaak
prominent op de voorgrond staan. Omdat aan het behoud van een goede
verstandhouding geen prioriteit meer wordt toegekend, lijkt het alsof partijen
niet veel te verliezen hebben. Dit is een belangrijke misvatting. Contractspartijen
hebben in ieder geval 66n gemeenschappelijk belang: het belang om zonder
langdurige en kostbare procedures op andere wijze invulling te geven aan hun
commerciele activiteiten. Om daadwerkelijk te kunnen onderhandelen is echter
een bepaalde mate van vertrouwen in de intenties van de ander nodig. Uitgaande
van het gegeven dat dit vertrouwen gedurende het onderhandelingsproces kan
groeien, lijkt 'de openingszet' van groot belang.

"The more cooperative, open, and nonthreatening the opening statements
and actions of a party are, the more trust and cooperation is engendered in
the other party",

onderhandelaar zich distantieert van impulsieve reacties. Door letterlijk even naar een
andere ruimte te gaan (go to the ba/cony) krijgt een onderhandelaar weer ruimte om zich
te herstellen, eventuele tactieken te herk=len en zich weer richten op zijn of haar
belangen. Door open vragen te stellen kan de aandacht van de wederpartij langzaam
maar zeker gericht worden op datgene waar het hem of haar werkelijk om te doen is
(change the game). Door hem of haar tenslotte actief te betrekken bij het bedenken van
oplossingen en hem of haar (onbewust) te helpen het gezicht te redden, wordt het voor de
onderhandelaar steeds makkelijker om akkoord te gaan (buiM them a golden bridge). Zie
Ury 1999.

42 Zie Collins 2003b, p. 355 - 356. Vgl. eveneens Art. 6.2.3 van de PICC, waar geen
afzonderlijke aandacht is besteed aan de sanctic op het niet reageren op het verzoek om
onderhandelingen (afkomstig van de wederpartij). Het zoeken van een geschikte sanctie
wordt overgelaten aan de rechter, die de overeenkomst aan mag passen als
contractspartijen er niet uitkomen door middel van onderhandelingen.

43 Zie Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 137 e.v. met venvijzing aidaar.
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aldus ook Lewicki e.a." In dit verband lijkt het versturen van een opzegbrief met
een eenzijdig uitgedacht plan (en nog erger, met verwijten naar de wederpartij)
in ieder geval geen veelbelovende openingszet.*3

3.3 Waarborgen neutrale karakter

Het eerste element van een conflictbeheersend opzegmodel is het waarborgen
van het neutrale karakter van opzegging. Dit element ligt geheel in de lijn van de
uitgangspunten van het probleemoplossend onderhandelen. Zo bleek al dat
beschuldigende uitlatingen vaak een belangrijke oorzaak zijn voor de escalatie
van een conflict. 46 Een belangrijk doel van het probleemoplossend
onderhandelen is het voorkomen van escalatie van conflicten. Om dit te bereiken
zou op bijzondere wijze omgegaan moeten worden met verwijten die
contractspartijen parten spelen. Zelfs in een opzegmodel waar een evidente
tekortkoming in de nakoming geen ingangsvoorwaarde is, zal het vaak niet te
vermijden zijn aandacht te besteden aan teleurstellingen.

Om te voorkomen dat het conflict escaleert, adviseren de kenners van
het probleemoplossend onderhandelen over de relationele belangen te
onderhandelen alsof  het  om een zakelijk belang  gaat. 47  Als het gebrek  aan
vertrouwen in de wederpartij het treffen van een goede regeling over de
beeindiging in de weg staat, kan over de belangen gericht op het herstel van het
vertrouwen onderhandeld worden op dezelfde wijze als bijvoorbeeld over de toe
te kennen vergoeding  voor niet terugverdiende investeringen. ': De onder-
handelingen zouden zo ingericht kunnen worden dat helder wordt wat nodig is
om het vertrouwen te herstellen. Het vertrouwen hoeft niet volledig hersteld te
worden; voldoende is een zodanig herstel dat partijen een regeling kunnen
treffen voor een soepele afwikkeling. In een neutraal opzegmodel heeft de
vaststelling dat een contractspartij ergens in tekortgeschoten is immers geen
verdere consequenties, noch voor de vraag of beeindigd mag worden, noch voor
de vraag onder welke voorwaarden.49

Een andere mogelijkheid is om in de voorwaarden voor opzegging w61
een zekere ruimte voor de tekortkoming in de nakoming in te bouwen. Zo kan
bijvoorbeeld de toekenning van een bepaalde compensatie gecorrigeerd worden
door een tekortkoming in de nakoming.s° Deze ruimte zou echter beperkt moeten
blijven; voorkomen moet worden dat de discussie op een onnodig breed front
plaats vindt. In conflictsbeslechtingsliteratuur is om die reden voorgesteld het
moment waarop uitgezocht moet worden wie waarin tekortgeschoten is zo lang

44           Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 140.
45 Zie tevens De Hoon 2001, p. 892 - 893 en paragraaf 3.5 van dit hoofdstuk.
46 Zie paragraaf 2 van hoofdstuk 3.
47 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk voor de verschillende soorten belangen.
48         Zie voor de vraag hoc over (alle soorten) belangen onderhandeld kan worden eveneens

paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
49 Zie paragraaf 4.2, hoofdstuk 3.
50            Vgl. de 'c'-factor in de kantonrechtersformule.
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mogelijk uit te stellen." Als partijen het over een flink aantal zaken wel eens zijn
geworden, lijkt het makkelijker een concreet afgebakend geschilpunt uiteindelijk
te isoleren. Om te voorkomen dat het conflict alsnog escaleert, kunnen partijen
vooraf een tijdslimiet afspreken waarbinnen ze tot overeenstemming moeten zijn
gekomen. Is dit niet het geval dan kan dit concreet afgebakende punt aan een
onafhankelijke derde voorgelegd worden.

Het conflictsbeslechtingsperspectief biedt dus mogelijkheden om de
neutraliteit van het opzegmodel te waarborgen. In deze paragraaf kwamen twee
mogelijkheden aan bod: in de eerste plaats door de communicatie van
contractspartijen zo in te richten dat de niet-zakelijke belangen (de relationele
belangen) apart aandacht krijgen en in de tweede plaats door een zekere ruimte
voor tekortkomingen te reserveren bij de invulling van de voorwaarden voor
opzegging. Beide mogelijkheden komen in de volgende paragraaf nader aan
bod.':

3.4  Voorwaarden voor opzegging

Het tweede element van het opzegmodel ziet op de voorwaarden; deze zouden
helder en evenwichtig moeten zijn." Het is de vraag of dit betekent dat het
model hard and fast rules dient te bevatten. Het is ook voorstelbaar dat het
proces van opzegging zo is ingericht dat partijen geholpen worden zelf de
voorwaarden voor de opzegging vast te stellen. Deze laatste mogelijkheid sluit
beter aan bij het probleemoplossend onderhandelen, omdat partijen zelf naar een
oplossing van het geschil zoeken. Nadeel is dat partijen op voorhand geen
duidelijkheid hebben over de precieze inhoud van de voorwaarden. Maar op
voorhand kan wel helder gemaakt worden welk proces partijen kunnen
doorlopen om de voorwaarden vast te stellen. Deze paragraaf geeft aan hoe
partijen geholpen zouden kunnen worden bij hun zoektocht naar evenwichtige
voorwaarden.

Daadwerkelijke belangen als richtlijn
Hoe kunnen de voorwaarden voor opzegging tegemoet komen bij de zorgen en
wensen van de contractspartijen? Door die zorgen en wensen centraal te stellen.
De zorgen en wensen voor de toekomst zijn de daadwerkelijke belangen van
partijen. Deze zouden gedurende de onderhandelingen over de voorwaarden
centraal moeten staan.54 Er zijn veel verschillende soorten belangen. Illustratief

51 Zie Barendrecht/Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 54.
52 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
53 Zie paragraaf4.3 van hoofdstuk 3.
54     In zoverre sluit het model aan bij het geldend recht, waar de voorwaarden voor

opzegging vaak bepaald worden door een afweging van de belangen. Het verschil is
echter dat de afweging van belangen  in een minder breed perspectief plaatsvindt en soms
niet veel verder gaat dan een wat oppervlakkige opsomming van feiten (bijvoorbeeld de
duur van het contract). Het minder brede perspectief kan een gevolg zijn van de soms
moeizame vertaling van belangen naar juridisch relevante aanspraken en verweren (vgl.
Van Zeeland/Kamminga/Barendrecht 2003)
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zijn vier mogelijke soorten belangen die Lewicki e.a. onderscheiden." Naast
inhoudelijke belangen (refererend aan wat eerder zakelijke belangen werd
genoemd) onderscheiden zij process-based interests (belangen die zien op de
procesmatige aspecten van de geschilbeslechting), relationship-based interests
(belangen die betrekking hebben op de samenwerking en de wijze waarop
partijen op elkaar reageren) en tot slot de belangen based on principles or
standards (belangen die betrekking hebben op principes, normen en waarden).
Van contractspartijen van een commerciele duurovereenkomst wordt wel
gedacht dat zij uitsluitend inhoudelijke (zakelijke) belangen hebben, welke zij
op een zuiver rationele manier nastreven. Volgens de experts op het terrein van
de conflictbemiddeling is dit eerder uitzondering dan regel, zie bijvoorbeeld
Brown/Marriott:

"There is a widespread notion that, unlike parties in family disputes, civil
or commercial disputants tend to deal with matters in a reasonable,
businesslike and rational way without what is seen as the diversion of
emotions. While sometimes true, this is in many cases a myth".,6

Even verderop signaleren Brown en Marriott dat dit in het bijzonder vaak het
geval is als een langdurige commerciele samenwerking wordt beeindigd. Ze
signaleren dezelfde symptomen voor het bestaan van emotional non-separation
from the relationship als bij echtscheidingen. Belangrijke symptonen dat een
contractspartij niet alleen zakelijke belangen heeft, zijn volgens de auteurs:
ineffectieve communicatie, een hoge graad van beschuldigingen over en weer,
aanhoudende boosheid over het beeindigen van de samenwerking en de escalatie
van het conflict."

Methode om belangen helder te krijgen
De meest gebruikte methode om achter angsten, behoeften, wensen en motieven
van contractspartijen te komen, is door er naar te vragen.'  Door zogenaamde
schilvragen te stellen, wordt het steeds duidelijker waar het een contractspartij
werkelijk om te doen is." De vraag waarom een contractspartij zich verzet tegen
de beeindiging zal bepaalde zorgen voor de toekomst blootleggen. Doorvragen
naar de achtergronden van deze zorgen kan weer verdergaande achtergrond
informatie opleveren. De vragen zouden zo ingericht kunnen worden dat naar
belangen op de vier verschillende typen belangen zoals hierboven beschreven
gezocht wordt. Meer en meer wordt op deze manier duidelijk wat de
achtergrond van een standpunt is.

55            Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 122 - 123.
56 Zie Brown/Marriott 2002, p. 210. Tot een soortgelijke conclusie komen Mnookin e.a.,

zie Mnookin/Peppet/Tulumello 2000, p. 156 (noot 4 van dit hoofdstuk).
57           Brow#Marriott 2002, p. 211 - 212.
58 Zie Lewicki/BarrySauders/Minton 2003, p. 175.  Zie voor voorbeelden van effectieve

vragen Mnookin/Peppet/rulumello 2000, p. 35.
59 Zie Pruitt/Kim 2004, p.  200 voor een illustratiefvoorbeeld.
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De vraagmethode lijkt eenvoudig, maar dat is een misvatting. Het valt vaak niet
mee om tot de kern van een geschil door te dringen. Als een contractspartij zelf
helder heeft wat haar daadwerkelijke belangen zijn (wat niet altijd het geval is),
zal zij zichzelf niet snel blootgeven omdat ze bang is teveel weg te geven. Toch
is het belangrijk dat er voldoende informatie beschikbaar is. Onderzoekers
hebben aangetoond dat het mislukken van onderhandelingen vaak gelegen is het
niet beschikken over voldoende informatie over de daadwerkelijke belangen van
partijen.60 Hoe minder informatie beschikbaar is, hoe minder mogelijkheden er
zijn om ruimte te creeren voor oplossingen.

Openheid van zaken geven maakt een contractspartij al snel kwetsbaar.
Die kwetsbaarheid houdt vaak verband met het ijkpunt van iedere
onderhandelaar: het beste alternatief zonder overeenkomst. De informatie-
uitwisseling wordt makkelijker wanneer partijen volledig open zijn over hun
alternatieve mogelijkheden, maar hier zal niet iedereen toe bereid zijn. Goede
afspraken over de vertrouwelijkheid van de informatie kunnen bepaalde
barritres om informatie te verschaffen wegnemen.6' Als het proces stagneert,
kan bovendien een derde ingeschakeld worden. Deze derde kan partijen weer
bewust maken van het gezamenlijke doel (een soepele en rechtvaardige
wijziging dan wet afwikkeling) en ze wijzen op het feit dat aan de niet kenbare
belangen niet tegemoet gekomen kan worden.

Verschillende belangen, dezeUde remedie
De vier genoemde soorten belangen (inhoudelijke, relationele, principiele en
procesmatige belangen) kennen dezelfde remedie, namelijk erkenning. Door de
belangen te erkennen, gaan ze deel uitmaken van het gezamenlijke probleem.
Dit betekent vervolgens dat ze deel uitmaken van de onderhandelingen. De
onderhandelingen blijven dus niet beperkt tot de inhoudelijke (zakelijke)
aspecten. Bij de zoektocht naar overeenstemming zijn alle aspecten van het
geschil betrokken, ook de relationele. Over deze belangen zou onderhandeld
moeten worden alsof het om inhoudelijke verschillen gaat. De aanpak is voor
alle soorten belangen dezelfde. Wel kan het zo zijn dat een bepaalde tactiek in
de volgorde van behandeling nodig is. Dit geldt bijvoorbeeld voor relationele
belangen als het vertrouwen in de wederpartij ernstig is geschaad. In zo'n geval
kan het verstandig zijn eerst de relationele belangen te verenigen. Levine geeft
een levendige beschrijving van een zaak over ontbinding van een partnership
tussen twee broers. 62 De broers konden pas toekomstgericht denken na
diepgaande bijeenkomsten over het geschonden vertrouwen. Toen er een zekere

60 Zie Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 115 - 116 met verwijzing aldaar. Vgl. ook
het onderzoek van Combrink-Kuiters/Niemeijer/Ter Voert 2003, p. 200 e.v. Het gebrek
aan informatie over de belangen van de wederpartij wordt niet expliciet als reden voor de
beeindiging van de mediation genoemd. WeI blijken velen het gevoel te hebben dat
partijen niet tot overeenstemming zijn gekomen omdat de standpunten te ver uiteen lagen
en omdat de wederpartij onvoldoende begrip had getoond voor de belangen van de
ander. Het is voorstelbaar dat beide oorzaken verband houden met het niet beschikken
over voldoende informatie over de beweegredenen en belangen van de wederpartij.

61 Zie Brown/Marriott 2002, p. 487 e.v.
62             Levine 1998, p. 27 e.v.
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basis van wederzijds begrip was ontstaan, konden ze toekomstgericht denken en
was een overeenkomst over ontbinding van de onderneming snel gesloten.
Hetzelfde kan gelden voor de processuele belangen: omdat deze belangen zien
op de wijze waarop het geschil beslecht wordt, lijkt het zinvol om op deze
aspecten in een vroeg stadium van de onderhandelingen overeenstemming te
bereiken.63

Belangen verenigen
Overeenstemming kan bereikt worden door zoveel mogelijk belangen te
verenigen. Dit betekent dat gezocht wordt naar oplossingen waarbij de belangen
van partijen zoveel mogelijk geTntegreerd worden. Sommige belangen laten zich
vrij eenvoudig verenigen. Het belang van een franchisegever om het
franchiseconcept te beschermen is bijvoorbeeld vrij gemakkelijk verenigbaar
met het belang van een franchisenemer om, bij voortzetting van de commerciele
activiteit, zo spoedig mogelijk ingericht te zijn volgens een nieuw concept.
Contractspartijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat alle conceptspecifieke
uiterlijke elementen binnen enkele dagen na beeindiging van de overeenkomst
weggehaald worden. Omdat beide partijen belang hebben bij het zo spoedig
mogelijk verwijderen van de conceptspecifieke elementen, zullen ze weinig
moeite hebben met een (gelijke) verdeling van de kosten voor verwijdering.

Als een franchisenemer de commerciele activiteit echter niet voort wil
zetten, is het voorstelbaar dat de franchisenemer geen waarde hecht aan het zo
spoedig mogelijk verwijderen van de inrichting. In dat geval kan toch aan het
belang van de franchisegever tegemoet gekomen worden door de toezegging van
de franchisenemer dat medewerking verleend wordt aan de verwijdering,
waarbij de kosten voor rekening van de franchisegever komen. Omdat de
inrichtingskosten volgens een bepaald concept relatiespecifieke investeringen
zijn, kan het kosteloos laten verwijderen (mits hierbij de nodige zorgvuldigheid
in acht genomen wordt) van de inrichting gezien worden als een
tegemoetkoming voor tevergeefs gemaakt relatiespecifieke investeringen. Ook
dan zijn twee belangen (voor een deel) verenigd: het belang van een
franchisegever dat ziet op bescherming van het franchiseconcept en het belang
van een franchisenemer om tevergeefs gemaakte relatiespecifieke investeringen
vergoed te krijgen.

Door gebruik te maken van verschillen in wensen, opvattingen,
verwachtingen en tijdsplanningen kunnen belangen verenigd worden. Het is in
feite een zoektocht naar ruilmateriaal: wat heeft de 6dn te bieden waar de ander
meer waarde aan hecht en vice versa.

63 Vgl. Brown/Marriott 2002, p. 160 e.v.
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Drie normtypen als taartvergroters
Het proces van belangenvereniging is eenvoudiger als er meer te verdelen valt.
Er kan meer verdeeld worden als de onderhandeling niet alleen gericht zijn op
de inhoudelijke belangen, maar ook op andere behoeften, wensen en
voorkeuren. # Specifiek  voor de beeindiging van duurovereenkomsten geldt
bovendien dat de in hoofdstuk 3 genoemde normtypen (voor compensatie,
afwikkeling en de postcontractuele fase) gebruikt worden als taartvergroters.65
Door te onderhandelen op meerdere dimensies (meer dan alleen over een
passende compensatie), wordt waarde gecreeerd. Deze waarde kan weer
gebruikt worden om belangen te verenigen. Een hogere vergoeding kan
bijvoorbeeld gecombineerd worden met een ruimer non-concurrentiebeding, of
juist andersom. Ook kan, zoals in het eerdere voorbeeld, een kosteloze
verwijdering van een inrichting gecombineerd worden met een lagere
vergoeding voor relatiespecifieke investering. Niet voor niets is het eerste

principe van het onderhandelingsconcept van Levine ' Believing  in Abundance':
Overvloed kan gecreaerd worden door op creatieve wijze met de uiteenlopende
belangen om te gaan. De complexiteit van beeindiging van duurovereenkomsten
leent zich daar uitstekend voor.

Objectieve normen voor tegenstrijdige belangen
Belangen die lijnrecht tegenover elkaar (blijven) staan kunnen niet verenigd
worden. De tegenstrijdigheid zal in veel gevallen betrekking hebben op de
precieze omvang en samenstelling van de compensatie. Volgens het concept van
het probleemoplossend onderhandelen zou zoveel mogelijk aangesloten moeten
worden bij objectieve normen. 67 Hoeveel compensatie uiteindelijk toegekend
wordt, kan bepaald worden met behulp van een objectief criterium, mits partijen
het eens kunnen worden over de vraag welke objectieve norm men wil
toepassen. Een (gezamenlijke) brainstormsessie over de mogelijk toepasbare
normen kan ook hier uitkomst bieden. Partijen zouden na afloop bijvoorbeeld af
kunnen spreken het gemiddelde te te nemen van de vijf middelste normen.  Dit is
niet zozeer een inhoudelijke, maar meer een procedurele overeenstemming over
de toepasbare norm. Een andere procedurele overeenstemming ziet bijvoorbeeld
op de reeds in paragraaf 2 genoemde mogelijkheid om een deskundige in te
schakelen op een deelterrein. Als zoveel mogelijk belangen verenigd zijn, kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de inschakeling van een accountant om de
hoogte van de tevergeefs gemaakte relatiespecifieke te bepalen, rekening
houdend met de reikwijdte van een overeengekomen non-concurrentiebeding en
de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot de afwikkeling. Een andere

mogelijkheid is de inschakeling van een rechter of arbiter, die op afgebakend
terrein een oordeel velt over een eventuele correctie voor bepaalde
tekortkomingen. Deze methode heeft het voordeel dat discussie over (de minder

64          Zie de eerder in deze paragraaf gemaakte onderscheiding tussen verschillende soorten
belangen.

65 Zie paragraaf 4.3, hoofdstuk 3.
66          Levine 1998, p. 45 - 47.
67 Zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
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evidente) tekortkomingen zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het krijgt een
afgebakende plaats in het onderhandelingsproces.

3.5  Stimulans van communicatie

Het derde en laatste element van het opzegmodel is de stimulans van
communicatie. Onderhandelen is een vorm van communicatie; alleen al om die
reden krijgt de communicatie tussen partijen een belangrijke impuls als ze
gebruik maken van het onderhandelingsmodel. Wezenlijker (en interessanter) is
echter de kwaliteit van de communicatie. De basisprincipes van het
probleemoplossend onderhandelen bieden goede kansen op een hoge kwaliteit.
In de communicatieleer wordt communicatie omschreven als de uitwisseling van
symbolische informatie. 6: De signalen verwijzen  naar iets anders  en   in   het
vertaalproces van het signaal naar datgene wat werkelijk bedoeld is, gaat heel
vaak iets mis. De meeste boodschappen in communicatie komen niet, of slechts
gedeeltelijk  over. 6' De communicatie  is  van  een hoge kwaliteit ('doelmatig'
volgens Wiertzema) als deze zogenaamde ruis zoveel mogelijk beperkt blijft.
Als, met andere woorden, de boodschap zoveel mogelijk overkomt zoals zij
bedoeld was. Door velen wordt het belang van een kwalitatief goede
communicatie voor een succesvolle onderhandeling onderstreept.'° Door middel
van communicatie weten partijen waar het de ander werkelijk om te doen is en
kan er een gezamenlijke betrokkenheid bij het geschil ontstaan. Bovendien kan
door middel van communicatie het wederzijdse vertrouwen hersteld dan wel
vergroot worden." In hoofdstuk 3 gaf ik al aan dat communicatie tussen partijen
op verschillende wijzen (in wisselende gradaties) gestimuleerd kan worden.n
Als meest vergaande mogelijkheid is een soort draaiboek voor het verloop van
het communicatieproces voorgesteld. Het onderhandelingsmodel van deze
paragraaf zou gezien kunnen worden als een eerste aanzet hiertoe. Daarnaast
kwam in hoofdstuk 3 de mogelijkheid ter sprake om te analyseren wat, met het
oog om communicatiestoornissen, de valkuilen in het huidige opzegproces zijn.

68 Zie Oomkes 2000, p. 21 voor een precieze omschrijving.
69 Een veelgebruikt communicatiemodel is het model van Schulz von Thun. Bij dit model

worden vier aspecten van een boodschap onderscheiden: het zakelijke aspect (de
letterlijke betekenis), het expressieve aspect (zegt iets over de zender als persoon), het
relationele aspect (zegt iets over hoe zender en ontvanger met elkaar omgaan) en het
appellerende aspect (de zender doet een appel op de ontvanger).
Communicatiestoornissen kunnen ontstaan doordat 6dn of meerdere aspecten van een
boodschap niet overkomen zoals de zender ze bedoeld heell.  In het bijzonder kan het
misgaan bij de verborgen (d.w.z. niet letterlijk uitgesproken) appellerende
boodschappen, zie Schulz  von  Thun  2003. Vgl. tevens Wiertzema  1996,  p.  45  e.v.  en
paragraaf 2, hoofdstuk 3.

70          Zie in het bijzonder Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 148 e.v. Zie tevens Levine
1998, p. 101, Barendrecht/Van Beukering-Rosmuller 2000, p. 49 e.v. en Fisher/Ury/Pat-
ton 2001, p. 53 e.v.

71      Lewicki e.a. geven een opsomming van verschillende acties om het vertrouwen te
herstellen of te verbeteren, zie Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p.  292 - 293.

72 Zie paragraaf 4.4, hoofdstuk 3.
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Valkuilen in het huidige opzegproces
Een eerste valkuil is in dit hoofdstuk al genoemd: een opzegbrief waarin een
eenzijdig uitgedacht beeindigingscenario (of de eenvoudige mededeling, dat
opgezegd wordt) gepresenteerd wordt, is vaak een slechte openingszet voor een
goede communicatie." De ontvanger heeft de keuze om het plan te accepteren,
of niet. In beide gevallen vereist de afwikkeling van een duurrelatie een
bepaalde vorm van communicatie, maar in het bijzonder geldt dit voor de
situatie dat de ontvanger de eenzijdige beeindiging niet accepteert. Van een
eenzijdig uitgedacht scenario gaat echter geen enkele prikkel uit om te
communiceren op een zodanige wijze dat beide partijen er beter van worden.
Bovendien bestaat er een kans dat een eenzijdig uitgedacht plan niet
geaccepteerd wordt, om de eenvoudige reden dat de ander niet bij de
besluitvorming betrokken was, zelfs als het plan helemaal zo slecht nog niet is.74
Dit alles geldt in versterkte vorm als de opzegbrief verwijtende mededelingen
bevat.

Een tweede valkuil ziet op de invulling van sommige wettelijke en
contractuele opzegbepalingen. Als een bepaling zo ingericht is dat slechts
opgezegd mag worden om bepaalde (limitatief opgesomde redenen), zal een
opzeggende contractspartij zoeken naar feiten die geYnterpreteerd kunnen
worden als een in de opzegbepaling genoemde reden. De daadwerkelijke
belangen van een opzeggende partij blijven vaak verscholen achter de formele
redenen. Evenzo blijven de daadwerkelijke belangen van de opgezegde partij
vaak ook onderbelicht: de opgezegde partij zal zich verzetten tegen de weergave
van de feiten, of bijvoorbeeld de ernst van de situatie, zonder dat echt duidelijk
wordt welke precieze belangen voor haar op het spel staan." Ook dit heeft een
versterkend negatief effect als de redenen voor opzegging gelegen zijn in de
tekortkomingsfeer. Andere mogelijke oorzaken voor een verstoord communi-
catieproces zijn een eenzijdige beeldvorming van het conflict, een te grote
terughoudendheid om relevante informatie te verschaffen, een verstoorde relatie
en de verzanding in een tekortkomingsdiscussie.

Mogelijkheden ter verbetering
Een verwijzingsclausule naar het onderhandelingsmodel voor de situatie dat lan
van de twee niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren,
biedt goede mogelijkheden om een communicatie op gang te brengen. De
openingszet is open (er wordt geen uitkomst gepresenteerd) en minder
bedreigend dan de traditionele aanzegging tot opzegging. Wel geeft het aan dat
er veranderingen gaan komen, maar de basisgedachte is die van coOperatie: de
wederpartij kan meedenken over de wijze waarop die veranderingen invulling
krijgen. Mogelijk kan de overeenkomst in aangepaste vorm voortgezet worden.
Zelfs als de beslissing om te beeindigen uiteindelijk een eenzijdige beslissing
blijft, zijn beide partijen waarschijnlijk gebaat bij een besluitvormingsproces

73 Zie tevens paragraaf 3.2 van dit hoo fdstuk.
74 Zie Fisher/Ury/Patton 2001, p. 48.
75          Vgl. Pei 2002, p. 91 e.v., De Hoon 2001, p. 894 en Asser/Groen/Vranken 2003, p. 119.
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waar de ander zoveel mogelijk bij betrokken is. 'Dat' en 'hoe' beeindigd gaat
worden zijn immers twee verschillende vragen.

Een mogelijke oplossing voor de tweede valkuil zou de afschaffing van
de redenen voor opzegging zijn. Nog daargelaten dat dit de nodige
wetswijzigingen tot gevolg zou hebben, heeft een dergelijke afschaffing de
nadelige consequentie dat een contractspartij onvoldoende bescherming lijkt te
genieten tegen te lichtvaardige opzeggingen. 76 Deze laatste nadelige
consequentie behoeft echter nuancering: de grenzen aan de redenen voor
opzegging zullen soms een schijnbescherming zijn. Een rechter zal
terughoudend zijn in het dwingen van een contractspartij tot voortzetting van de
overeenkomst als zij echt niet verder wil contracteren. Een betere benadering
zou een bescherming zijn die aansluit bij de voorwaarden voor opzegging. De
voorwaarden voor opzegging moeten op evenredige wijze aan de belangen van
de opgezegde partij tegemoet komen. Nadeel van deze bescherming is dat het
betrekkelijk vaag blijft wanneer de voorwaarden zodanig zijn dat het de
redelijkheidstoets doorstaat, maar het heeft in ieder geval het positieve effect dat
partijen gedwongen worden om na te denken over belangen, in plaats van over
formele redenen. Voor wat betreft de kansen op een communicatie van hoge
kwaliteit zou het dus een betere methode zijn.

Metacommunicatie (communicatie over de wijze waarop men
communiceert) kan een manier zijn om de andere genoemde valkuilen in het
communicatieproces te voorkomen, dan wei de al ontstane problemen op te
lossen. n Contractspartijen zouden over bepaalde behoeften en zorgen
betreffende de communicatie kunnen onderhandelen alsof het inhoudelijke
verschillen zijn. De aanzet hiertoe zal in een verstoorde relatie zonder een
begeleidende derde niet eenvoudig zijn. Hetzelfde geldt ook voor de door
Lewicki e.a. genoemde middelen om de communicatie te verbeteren: 1) het
gebruik van een bepaald type vragen,i 2) de verbetering van luistervaardigheden
en 3) een omkering van de rollen."

3.6 Een (voorbeeld) onderhandelingsmodel voor opzegging

Wat in de paragrafen 3.1 t/m 3.5 uitgewerkt is, zou geconcretiseerd kunnen
worden tot het volgende onderhandelingsmodel. Het is bedoeld als een
voorbeeld, andere invullingen zijn denkbaar.

Inrichting van het contract
Contractspartijen kunnen voor het model kiezen door een verwijzingsclausule in
hun contract op te nemen. Deze clausule zou zo ingericht kunnen zijn dat
partijen gehouden zijn volgens dit model te onderhandelen als 6dn van de
partijen niet onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren. Het voordeel

76 Vgl. paragraaf6, hoofdstuk 8.
77 Zie Wiertzema p. 68 e.v.
78 Zie hiervoor in het bijzonder tabel 5.1, Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 178. De

auteurs geven een opsomming van kansrijke en minder kansrijke vragen.
79 Zie Lewicki/Barry/Saunders/Minton 2003, p. 181.
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van een dergelijke open formulering is dat (binnen grenzen) niet op voorhand
voor het gebruik van een bepaalde remedie gekozen hoeft te worden en dat geen
eenzijdig uitgedacht take-it-or-leave-it plan wordt gepresenteerd. Extra prikkels
voor de motivatie om te onderhandelen kunnen ingebouwd worden door de
alternatieve scenario's op een bepaalde wijze in te richten. Contractspartijen
zouden er voor kunnen kiezen om de verwijzingsclausule zo in te richten dat,
mochten de onderhandelingen mislukken, een rechter of arbiter vergaande
mogelijkheden heeft om de overeenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen of
te beeindigen.:° Daarnaast zouden partijen een aparte voorziening kunnen treffen
voor de evidente tekortkomingsgevallen. Voor deze route kan gekozen worden
als een contractspartij veel waarde hecht aan de toekenning van passende
consequenties aan vermeende tekortkomingen.

Het model infasen
Het onderhandelingsmodel zou verdeeld kunnen worden in de volgende fasen.•81

80 Zie paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.
81 Vgl. Brown/Marriott 2002, p. 187 e.v.
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In de voorbereidingsfase van de onderhandelingen zou iedere contractspartij
voor zichzelf een analyse kunnen maken van haar achterliggende behoeftes,
zorgen en wensen. De genoemde vraag-methode kan hiervoor een effectieve
methode zijn.:2 Op eenzelfde wijze kan een schatting gemaakt worden van de
waarschijnlijke belangen     van de wederpartij. Nadat een prioritering     is
aangebracht in de belangen kan op betrekkelijk eenvoudige wijze een schatting
worden gemaakt van de belangen die te verenigen zijn. Het individueel
bedenken van mogelijkheden om de 'taart te vergroten' zou tevens onderdeel van
de voorbereidingsfase kunnen zijn.:' Hetzelfde geldt voor het onderzoeken en
(eventueel) ontwikkelen van het beste alternatief zonder overeenkomst (BAZO)
en voor het onderzoeken van de alternatieve mogelijkheden van de wederpartij."
De procedurele afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de
vertrouwelijkheid van de informatie, op de wijze waarop met vermeende
tekortkomingen wordt omgegaan, maar kunnen ook een tijdsplanning omvatten.
Deze tijdsplanning zou zo ingericht kunnen worden dat partijen maatregelen
nemen indien de onderhandelingen vast lijken te zitten, bijvoorbeeld de
inschakeling van een mediator.:' In dat geval is het raadzaam ook afspraken te
maken over de wijze waarop de mediator aangewezen wordt. Verder kan het
handig zijn vast te stellen welke vertegenwoordigers gaan onderhandelen en
welke bevoegdheden zij hebben.%

Idealiter begint de onderhandelingsfase met het helder maken van de
daadwerkelijke belangen. Al eerder in dit hoofdstuk kwam ter sprake dat dit
geen gemakkelijke opgave is. Het zal niet lukken alle belangen in 66n keer
helder te krijgen: het is waarschijnlijker dat partijen gedurende het proces
regelmatig terug moeten vallen naar deze fase, of dat bepaalde belangen (bewust
of onbewust) altijd achter gehouden worden. Voor het verloop van het
onderhandelingsproces kan het, als gezegd, nuttig zijn de relationele belangen
eerst aan de orde te stellen.:' Gemeenschappelijke belangen hoeven niet verenigd
te worden. De inventarisatie van de gemeenschappelijke belangen kan nuttig
zijn, omdat het de betrokkenheid van partijen bij het zoeken van een oplossing
kan vergroten. Hoe de punten 4 t/m 6 aan de orde kunnen komen is in paragraaf
3.4 aan de orde geweest.

Als vanzelfsprekend zou de vaststellingsovereenkomst alle elementen
van de uitkomst (in heldere bewoordingen omschreven) moeten bevatten." Ook
zouden partijen maatregelen kunnen nemen om de nakoming van de

82 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
83 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
84 Zie paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.
85 Het inbouwen van deze voorzieningen lijkt belangrijk, gezien de huidige valkuilen in de

communicatie tussen de opzeggende en opgezegde partij, zie paragraaf 3.5 van dit
hoofdstuk.

86 Meer voorbeelden geven Brown en Marriott (Brown/Marriott 2002, p. 194 e.v.)
87 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
88 Zie Brown/Marriott 2002, p. 219 - 220 voor meer informatie over de (raadzame) inhoud

van de vaststellingsovereenkomst. Zie tevens Van der Werf/Venhuizen 2002, p. 76 - 79.
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overeenkomst zeker te stellen, bijvoorbeeld door een toezichthouder aan te
wijzen.89

Het bovengenoemde onderhandelingsmodel is slechts een ruwe schets
van het model; het behoeft nadere uitwerking. Ook zou nader onderzoek vereist
zijn naar de mogelijkheden om het model in te passen in (strakke) wettelijke
kaders en de effecten van wettelijke beschermingsregels op de bereidwilligheid
om te onderhandelen.

4    (Her)inrichting van de preprocessuele fase

De vorige paragraaf bevatte een onderhandelingsmodel waar contractspartijen
(vrijwillig) gebruik van kunnen maken. Een andere manier om (delen van) het
opzegmodel te implementeren is de herinrichting van de preprocessuele fase.'°

Sturing van de gedragingen van partijen in de voorfase van een rechterlijke
procedure, kan er toe leiden dat het opzegrecht op bepaalde punten beter
functioneert. Het hangt van de precieze invulling van de voorfase af welke
concrete verbeteringen verwacht kunnen worden, maar alle hier genoemde
varianten zijn er in ieder geval op gericht zoveel mogelijk te voorkomen dat
contractspartijen zich ingraven. Ze bevorderen de uitwisseling van informatie in
een vroeg stadium van het proces. Contractspartijen kunnen zo een beter beeld
krijgen van de belangen van de wederpartij. Dit inzicht kan de scherpe kantjes
wegnemen van de eenzijdige uitoefening van een bevoegdheid.
Achtereenvolgens komen aan bod de mogelijke invoering van preprocessuele
plichten, pre-action protocols en de verplichte verwijzing naar mediation.

Preprocessuele verplichtingen
De laatste jaren krijgt de voorfase van een proces veel aandacht. GeYnspireerd
door ontwikkelingen in het buitenland doen Asser, Groen en Vranken in hun
interimrapport 'Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk procesrecht'
o.m. aanbevelingen die zien op de preprocessuele fase." Het gegeven dat de
rechtsverhouding tussen partijen met zich brengt dat partijen zich over en weer
dienen te gedragen conform de eisen van redelijkheid en billijkheid, werkt
volgens hen door in het civiele proces. Volgens genoemde auteurs zou je in de
preprocessuele fase kunnen spreken van een verplichting ten opzichte van de
wederpartij om schade zoveel mogelijk te voorkomen en waar mogelijk te
beperken. Dit betekent o.m. dat partijen naar een buitengerechtelijke beeindiging
moeten streven en wanneer dit niet lula, dat partijen de procedure goed moeten
voorbereiden:,

89 Zie Brown/Marriott 2002, p. 220 - 221 voor meer details.
90           Vgl. de aanbeveling in het rapport Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht om

de buitenprocessuele conflicthanteringsmechanismen uit te breiden, waaronder preaction
protocols (Asser/Groer ranken 2003). Vgl. voor deze aanbeveling ook Baren-
drecht/Klijn 2004, p. 22 - 31.

91 Zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 93 e.v.
92 Zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 96 - 97.
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Dit uitgangspunt kan concreet ingevuld worden door bepaalde preprocessuele
plichten in te voeren, zoals de verplichting tot uitwisseling van informatie, de
verplichting om te onderhandelen of de verplichting om aan een
schikkingscomparitie deel te nemen. Het doel van dergelijke plichten is
enerzijds het voorkomen van escalatie en anderzijds het verkrijgen van een beter
beeld van de kern van het conflict. Dit laatste zou er toe moeten leiden dat een
contractspartij een beter beeld krijgt van haar eigen sterke en zwakke punten,
wat haar er mogelijk toe aanzet haar standpunten te heroverwegen. Door
dergelijke preprocessuele plichten is het bijvoorbeeld goed voorstelbaar dat een
contractspartij, op basis van de aan haar versterkte informatie, andere
mogelijkheden ziet om aan de belangen van de wederpartij tegemoet te komen
of dat zij haar keuze voor een bepaalde remedie heroverweegt.

Een lastig punt bij deze verplichtingen zijn de sancties die staan op niet
naleving. Een mogelijke, maar erg omstreden, sanctie is het blokkeren van de
toegang naar de rechter als bepaalde informatie niet is verschaft of als partijen
geen aantoonbare serieuze poging tot onderhandelen of schikken hebben
ondernomen. Een minder omstreden mogelijkheid is de kostenveroordeling voor
het inschakelen van getuigen of deskundigen als bepaalde informatie niet is
verschaft, of de verruiming van de wijzingsbevoegdheden van de rechter (die bij
de wijziging van de overeenkomst rekening kan houden met een weinig
cooperatieve instelling van 6dn van de partijen)."

Pre-action protocols
Een andere mogelijkheid om de voorfase te structureren is de invoering van een
protocol. Bekend zijn de pre-action protocols, die deel  uit maken  van  de  in  1999
in Engeland in werking getreden Civil Procedure Rules. Inmiddels zijn er
verschillende pre-action protocols in werking getreden en in voorbereiding; elk
protocol heeft betrekking  op een specifiek type conflict. 94 De protocollen
verschillen onderling, maar in grote lijnen hebben ze gemeen dat ze vooral
gericht zijn op stapsgewijze informatieverstrekking en op een zo vroeg
mogelijke toelichting van de standpunten van partijen. De protocollen dienen, in
grote lijnen, dezelfde doelen als de bovenomschreven preprocessuele plichten:
voorkoming van escalatie en informatieverschaffing. Op lange termijn hoopt
men in Engeland een mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Deze
verandering zou in moeten houden dat een cooperatieve instelling om de kosten
van geschiloplossing zo veel mogelijk te beperken niet langer uitzondering,
maar regel is. 93

Eenzelfde pre-action protocol is denkbaar bij het type conflict
'eenzijdige beeindiging zonder dat sprake is van een evidente tekortkoming'.
Zoveel mogelijk uitgaande van het onderhandelingsmodel van de vorige

93                   Vgl.  voor laatstgenoemde mogelijkheid Peletier  1999,  p.   150   Zie voor andere mogelijke
sancties Tzankova/Weterings 2003, p. 23 - 24 en Asser/Groen/Vranken 2003, p. 104 en
127.

94 Zie hieromtrent Asser/Groen/Vranken 2003, p. 103. Vgl tevens Tzankova/Weterings
2003 p. 15 e.v.

95 Zie Tzankova/Weterings 2003, p. 14.
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paragraaf zou het protocol in ieder geval op drie fronten informatieverstrekking
kunnen eisen: 1) informatie over de juridische standpunten en achterliggende
belangen, 2) individueel uitgedachte mogelijkheden om belangen te verenigen,
in ieder geval mogelijkheden om aan de belangen van de ander tegemoet te
komen, 3) individueel uitgedachte mogelijke objectieve normen voor
tegenstrijdige belangen. Iedere informatieverstrekking zou gevolgd kunnen
worden door een onderhandelingsronde. Dit alles zou binnen een vast
tijdsbestek plaats kunnen vinden. In de voorfase zou ook ruimte ingebouwd
kunnen worden om eventuele deskundigen in te inschakelen. Dit kan
bijvoorbeeld een accountant zijn om de hoogte van de relatiespecifieke
investeringen uit te rekenen, of een arbiter om zich uit te spreken over de vraag
of een bepaalde correctie voor (kleine) tekortkomingen in de rede ligt. Dit alles
kan (maar noodzakelijk is dat niet) ondersteund worden door een
procesbegeleidende mediator. Verder zou in het protocol expliciet aandacht
kunnen worden besteed aan de wijze waarop partijen met elkaar
communiceren.96 Sturing op dit viak kan bijvoorbeeld plaatsvinden door bij de
bovengenoemde informatieverstrekking partijen te verplichten naast de
inhoudelijke belangen, tevens de belangen op het communicatieve vlak kenbaar
te maken.97 Daarnaast zou het protocol sancties op niet naleving van het protocol
kunnen bevatten. Wat hierboven is gezegd over de sancties op niet naleving van
preprocessuele plichten, geldt ook voor de sancties op niet naleving van het
protocol.

Verplichte mediation als voorportaal
Een andere mogelijkheid is een verplichte invoering van een mediation-proces,
als voorportaal voor een rechterlijke procedure.'s Een dergelijke verwijzing zou
specifiek voor het type conflict 'eenzijdige beeindiging zonder een evidente
tekortkoming' kunnen gelden. Het NJB peilde de meningen over de stelling:

"Alle geschillen over duurzame relaties moeten verplicht eerst aan een
mediator en daarna pas aan een rechter worden voorgelegd, op straffe van

niet-ontvankelijkheid"."

96        Vgl. ook Van Zeeland/Kamminga/Barendrecht 2003, p. 826, die erop wijzen dat men
juist in de preprocessuele fase bedacht dient te zijn op de effecten van een verstoorde
communicatie tussen partijen.

97 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk voor de soorten belangen.
98 Een dergelijke verplichte ronde van mediation wordt niet aanbevolen in het rapport

Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht (Asser/Groen/Vranken 2003). De
auteurs pleiten voor een complementaire verhouding tussen mediation en
overheidsrechtspraak. Mediation zou bevorderd moeten worden, zowel voor als tijdens
de procedure, zonder dat dit (vooralsnog) uitmondt in een verplicht stellen van
mediation. In vergelijkbare zin: Combrink-Kuiters/Niemeijer/Ter Voert 2004, p. 177 en
het RMO-advies Toegang tot Recht, P. 34 e.v. <http://www.adviesorgaan-rmo.nl>. Zie
ook de beleidsbrief van Minister Donner, dd. 19 april 2004 over Mediation en het
rechtsbestel (Kamerstukken 29528, nr. 1) Barendrecht e.a. plaatsen kantekeningen bij de
complementaire verhouding tussen mediation en overheidsrechtspraak, zie
Barendrecht/Klijn 2004, p. 29 - 31.

99           Zie NJB 2002, p. 753 - 757.
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De meningen waren verdeeld. Tegenstanders vrezen schijnvertoningen en
mogelijk zelfs misbruik. Bovendien blijkt het gegeven dat het succes van
mediation afhangt van de intentie van partijen om de mogelijkheden van
mediation serieus te beproeven, voor velen een lastig punt.'°° Daar komt bij dat
men voor een effectieve verwijzing over de juiste verwijzingscriteria zou moeten
beschikken. Welke zaken worden doorverwezen en welke niet? Het vaststellen
van onder meer goede verwijzingscriteria is essentieel gebleken bij het Project
Rechterlijke Macht; een project waarbij vijf arrondissementen bepaalde zaken
werden door verwezen naar mediation. '°' Als bij geschillen over opzegging
gedacht wordt aan een verplichte voorafgaande mediation, zal grondig onderzoek
moeten worden verricht naar de criteria om zaken door te verwijzen. 102

5 Conclusie

De invalshoek van dit hoofdstuk heeft veel te bieden voor het opzegmodel. Het
perspectief biedt in het bijzonder mogelijkheden om het opzegproces op een
bepaalde wijze in te richten. Meer dan welke andere invalshoek dan ook, erkent
deze invalshoek dat opzegging veel meer is dan een op rechtsgevolg gerichte
handeling, gebaseerd op de (verklaarde) wil van 6dn van de partijen (art. 3:33
BW). Het is een proces van interactie dat begint vanaf het moment dat 66n van
de partijen niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wenst te gaan. Waar
het eindigt is onzeker. Het kan eindigen in de voortzetting van de overeenkomst
(onder gewijzigde voorwaarden), maar evengoed in de nakoming van de laatste
postcontractuele afspraken. De invalshoek van conflictbestechting biedt alle
ruimte om te sturen naar oplossing die enerzijds bescherming op maat bieden en
anderzijds contractspartijen niet vastpinnen aan vooraf vastgestelde (on)moge-
lijkheden om eenzijdig te beeindigen. Deze ruimte ontstaat doordat sturing
geboden wordt op het procesmatige vlak, niet het inhoudelijke vlak. Dit
pluspunt kan echter evengoed als een groot minpunt gezien worden.
Inhoudelijke maatstaven ontbreken, of bieden te weinig houvast. Steeds
opnieuw moeten contractspartijen gezamenlijk trachten tot een oplossing te
komen waarbij aan beider belangen optimaal recht wordt gedaan.m De sleutel

100 Zie paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk.

101 In het genoemde project werden zaken doorverwezen als partijen onderhandelingsbereid

waren, als gemeend werd dat het belang van partijen onvoldoen(le gediend werd met een
puur juridische oplossing, als er sprake was van een duurzame relatie of als er
communicatieproblemen waren, zie Combrink-Kuiters/Niemeijer/rer Voert 2003, p. 16.

102 Overigens bleken in het bovengenoemde project niet alleen de criteria voor

doorverwijzing essentieel, maar vooral ook de voorzieningen voor doorverwijzing.
Onder dit laatste valt bijvoorbeeld een goede inbedding en een eigen herkenbare plaats
van de doorverwijzingsvoorziening binnen organisaties, voldoende administratieve en
facilitaire ondersteuning, maar ook het verstrekken van voldoende voorlichting en
informatie over de mediationprocedures, zie Combrink-Kuiters/Niemeijer/rer Voert
2003, p. 174 - 175.

103 Vgl. voor de (on)mogelijkheid van rechtsvorming binnen ADR Vranken 2001, p. 252 en
Vranken 2003, p. 611.
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moeten ze uiteindelijk zelf zoeken en dat is zeker een moeilijke, maar zeker
geen onmogelijke opgave. Onderhandelingsmodellen, protocollen en materieel-
rechterlijke veranderingen in conflictopwekkende regels kunnen de opgave
vergemakkelijken, maar of dat voldoende is zal de praktijk moeten uitwijzen.
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Het rechtsvergelij kende perspectief

1 Inleiding

In dit hoofdstuk onderzoek ik of het opzegrecht in de ons omringende
rechtsstelsels aanknopingspunten biedt voor de uitwerking van het opzegmodel.
Zoals zal blijken bieden vooral het Duitse en het Belgische recht
aanknopingspunten. Voor ik deze bespreek, maak ik in paragraaf 2 een
inventarisatie van het opzegrecht van een aantal ons omringende rechtsstelsels.
Naast het Duitse en het Belgische recht geef ik in het kort het opzegrecht weer
van het Franse en Engelse recht. Ook de PECL, PICC en andere supranationale
initiatieven komen aan bod. Ik maak hierbij een splitsing tussen het algemene
opzegrecht en het opzegrecht dat specifiek geldt voor de distributie-, franchise-
en agentuurovereenkomst.

De keuze om deze rechtsstelsels bij de inventarisatie te betrekken is
zuiver pragmatisch van aard. Ik heb gezocht naar mogelijke waardevolle
aanknopingspunten in de ons omringende rechtsstelsels. De keuze is dus niet

ingegeven door een analyse van de verschillende herkomsten van de
rechtsstelsels.' Waar een mogelijke concrete invulling van 66n van de elementen
in het Nederlandse recht niet zonder meer toepasbaar is, wordt dit expliciet
vermeld. De keuze om de genoemde landen bij de inventarisatie te betrekken is
enerzijds gebaseerd op de gedachte dat ze in ieder geval voor dan verticaal
contract een gemeenschappelijke bodem hebben; de Europese richtlijn inzake de
commerciele agentuurschappen (richtlijn 86/653).2 Anderzijds verschilt  het
opzegrecht van de rechtsstelsels op significante punten van het Nederlandse
opzegrecht, waardoor het de moeite waard lijkt te inventariseren op welke wijze
andere rechtsstelsels invulling geven aan de drie basiselementen van het
opzegmodel.'

1            Vgl. de indeling van rechtsstelsels in 'families' Zweigert/KOtz 1998.
2       Om die reden is het Amerikaanse recht buiten beschouwing gelaten. Zie voor een

vergelijking tussen het Nederlandse en Amerikaanse recht inzake de
distributieovereenkomst Van de Paverd  1999.

3        Zo kennen het Franse en het Belgische recht een sterk afwijkend opzegrecht omdat
partijautonomie in deze rechtsstelsels meer nadruk lijkt te krijgen dan in het Nederlandse
recht. Het Belgische recht kent bovendien als enige van de bovengenoemde stelsels een
wettelijke regeling voor de beeindiging van distributieovereenkomsten. Voor het Duitse
recht geldt dat de Duitse wetgever zich redelijk recent gebogen heeft over de
vormgeving van een algemeen opzegrecht; in het kader van de modernisering van het
BGB is een algemene opzegbepaling in het BGB opgenomen. Mogelijk heeft deze
recente zoektocht naar de vormgeving van een algemeen opzegrecht raakvlakken met de
zoektocht naar de invulling van het opzegmodel. Hetzelfde geldt in feite voor de PECL,
PICC en andere UNIDROIT initiatieven. Het Engelse recht is mogelijk interessant omdat
het, wat betreft de bescherming van een distributeur, zo wezenlijk anders lijkt dan de
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Zoals zal blijken (paragraaf 3) kent geen van de onderzochte rechtsstelsels een
opzegrecht dat het opzegmodel met haar drie basiselementen benadert. Wel
blijken vooral het Duitse en het Belgische recht interessant op deelgebieden;
beide rechtsstelsels bieden aanknopingspunten voor de opzegvoorwaarden,
daarnaast kent het Duitse recht een (vergeleken met het Nederlandse recht)
striktere scheiding tussen een neutrale en een niet-neutrale opzegging. In
paragraaf 4 bespreek ik deze scheiding tussen het neutrale en het niet-neutrale
traject, in paragraaf 5 de opzegvoorwaarden naar Duits recht en in paragraaf 6
de opzegvoorwaarden naar Belgisch recht. Ik sluit af in paragraaf 7.

2 Geldend recht in andere rechtsstelsels

2.1 Duits recht

Algemeen opzegrecht
Evenals naar Nederlands recht, is ook naar Duits recht het onderscheid tussen
overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd voor de meeste
overeenkomsten essentieel voor de vraag of een duurovereenkomst' opzegbaar
is: Overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege. Een opgave
van redenen is niet vereist. Automatische verlenging kan alleen als daar een
contractuele voorziening voor getroffen is. Tussentijdse opzegging is mogelijk
op grond van gewichtige redenen:

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd eindigen niet van rechtswege,
daarvoor geldt een ander regime. In Duitsland onderscheidt men de zgn.
ordentliche Kundigung van de zgn. auBerordentliche Kfindigung. Lmtst-
genoemde opzegging is in het algemene BGB opgenomen; op grond van § 314
kunnen duurovereenkomsten wegens gewichtige redenen opgezegd worden.
Gewichtige redenen kunnen enerzijds gelegen zijn in een tekortkoming in de
nakoming van de ander, anderzijds in een wesentliche.,inderung der Ferhcilten.'
Bij de laatstgenoemde grond gelden echter twee beperkingen: de bevoegdheid
tot opzegging vervalt indien  1) de gewichtige redenen binnen de risicosfeer van
de opzeggende partij liggen en 2) door aanpassing van de overeenkomst

anderc rechtsstelsels; de bescherming van de distributeur lijkt in het Engelse recht veel
minder tot ontwikkeling te zijn gekomen dan in de andere stelsels.

4           In het Duitse recht zijn omvangrijke studies verricht over de dogmatische plaats van de
duurovereenkomst in het contractenrecht, alsmede naar de invulling en definitie van het
begrip, zie o.m. Hopper 1964, Christodoulou 1968, Oetker 1994 en Medicus 2004, p. 6
e.v. Specifiek onderzoek naar complexe duurovereenkomsten is ook in Duitsland
verricht, zie hiervoor in het bijzonder de bundel (samengesteld naar aanleiding van een
symposium over heaelfde onderwerp) Der komplexe Langzeiwertrag; Strukturen und
Internationale Scheidsgerichtsbarkeit Micklisch 1987).

5             Zie Medicus 2004, p. 260 - 261.
6         Zie Oetker 1994, p. 435 en Medicus 2004, p. 261. Zie tevens Zimmermann/Whittaker

2000, p. 532 - 533.
7             Zie hiervoor Nelle 1993, p. 50.
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redelijkerwijs aan de belangen van beide partijen tegemoet gekomen wordt. s
Bestaat de gewichtige grond uit een tekortkoming in de nakoming, dan mag pas
opgezegd worden als de ander redelijkerwijs de mogelijkheid heeft gehad om
alsnog na te komen.'

Voor de eerdergenoemde ordentliche Kundigung is in het BGB geen
bijzondere wettelijke voorziening getroffen. In literatuur wordt, net als in
Nederland, wel verdedigd dat op grond van het autonomiebeginsel
overeenkomsten  in het algemeen opzegbaar dienen  te  zijn.'° Ook naar Duits
recht geldt echter dat opzegging zonder meer niet mogelijk is. Op grond van de
algemene regels van de paragrafen 138 BGB (Guten Sitten) en 242 BGB (Treu
und Glauben) zal in een bepaalde mate rekening moeten worden gehouden met
de belangen van de wederpartij, wat er vaak toe leidt dat een bepaalde vorm van
compensatie geboden dient te worden." Een opzegtermijn   is  ook naar Duits
recht de meest toegekende vorm van compensatie.'2 Een grond voor opzegging
is  doorgaans niet vereist."

Of aanpassing eenzijdig afgedwongen kan worden als verweer tegen
een opzegging is niet duidelijk.'* WeI is algemeen aanvaard dat aanpassing van
de     overeenkomst de primaire remedie      is bij toepassing     van      §      314

(auBerordentliche Kundigung) en § 313 (Wegfall der Geschaftsgrundlage).a In
het Duitse recht gaan aanpassingsbevoegdheden vaak gepaard met rechtens
afdwingbare onderhandelingsplichten. Vooral bij toepassing van het
Gescha#sgrundlage-leerstuk wordt de aanwezigheid van een rechtens
afdwingbare onderhandelingsplicht vaak erkend. 16 Ook bij opzegging zijn
contractspartijen naar Duits recht in sommige gevallen gebonden aan een
onderhandelingsplicht."

Bijzonder opzegrecht agentuur, distributie, franchise
Voor de opzegging van de agentuurovereenkomst kent het Duitse recht
bijzondere bepalingen (§ 89 HGB en volgende). § 89 regelt de ordentliche
Kundigung en § 89a de au»rordentliche Kundigung. Agentuurovereenkomsten

8           Hau 2003, p. 249, Palandt/Heinrichs 2002 (Erganzungsband), p. 200 (§ 313, nr. 28 - 30)
en  Oetker  1994, p. 711. Gedeeltelijk overlappen opzegging wegens gewichtige redenen
en wijziging dan wel beeindiging op grond van If/egtall der Gescha#sgrundlage elkaar,
zie voor een overzicht van rechtspraak waarin de verhouding tussen beide leerstukken
aan de orde kwam Nelle 1993, p. 50.

9             Zie § 314 (2) BGB.
10                   Chistodoulou  1968, p. 161, Oetker  1994, p.  248 e.v., Hopfner  1997, p. 97 en Schimansky

2003, p. 187.

11                    Oetker  1994,  p. 709, Palandt/Heinrichs  2002,  Einl  v  §  241,  nr. 22 en Zimmerman/Whit-
taker 2000, p. 546 - 547. Ook wordt weI verdedigd dat partijen van duurovereenkomsten
verhoogde zorgplichten (gesteigerte gegenseitige Treueplichten) jegens elkaar hebben,
zie Ulmer  1969, p.  463 en Stein-Wigger  1999, p.  40.

12 Zie Oetker 1994, p. 272 en 708 en Medicus 2004, p. 260.
13 Zie Oetker 1994, p. 272 en Medicus 2004, p. 260.
14 Zie paragraaf 5.1.1 van dit hoofdstuk.
15           Palandt/Heinrichs 2002 (Ergdnzungsband), § 313, nr. 29 en § 314 nr. 9.
16           Nelle 1993, p. 28 e.v.
17           Nelle 1993, p. 50 e.v. Meer hierover volgt in paragraaf 5.1.1 van dit hoofdstuk.
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voor  onbepaalde   tijd u kunnen,   mits een redelijke termijn   in acht genomen
wordt, " opgezegd worden. Een redelijke grond voor opzegging hoeft  niet
gegeven te worden.20 Mits aan de voorwaarden voldaan, heeft een agent bij
beeindiging recht op een goodwillvergoeding op grond van § 89 b HGB.
Duitsland kent een omvangrijke jurisprudentie en literatuur over de toekenning
en de (omslachtige) vaststelling van de omvang van de goodwillvergoeding:'

De distributieovereenkomst (Fertriebshandlervertrag) 22  is naar Duits
recht, evenals naar Nederlands recht, onbenoemd. In veel gevallen gelden de
bepalingen voor de Handelsvertreter analoog voor de distributeur. u De
goodwillvergoeding op grond van § 89 b HGB is in rechtspraak bijvoorbeeld
veelvuldig toegekend  aan de opgezegde distributeur. :4 Hiervoor gelden  wel
nadere vereisten; ook wordt bij de berekening van de omvang van de
goodwillvergoeding een bepaalde correctie toegepast voor de distributeur. Deze
correctie, die buitengewoon verfijnd en om die reden ook omslachtig is, heeft
een enorme hoeveelheid literatuur en jurisprudentie opgeleverd." In paragraaf
5.2.1 van dit hoofdstuk komt de analoge toepassing van § 89 b HGB nader aan
bod.

Over franchiseovereenkomsten (meer in het bijzonder, de eenzijdige
beeindiging daarvan)   is veel Duitse literatuur gepubliceerd.    Ook  zijn   er   in
Duitsland, anders dan bijvoorbeeld in Nederland, veel rechterlijke beslissingen
over de interne verhouding tussen franchisegever en franchisenemer. 2'  De
eenzijdige beeindigingmogelijkheid van de franchisegever wordt weI gezien als
het belangrijkste instrument voor de franchisegever om de noodzakelijke
controle te kunnen behouden over het franchiseconcept. Het franchiseconcept is

18      Overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn slechts opzegbaar op grond van § 89 a, zie
Ebenroth 2001, § 89, nr. 7.

19      Paragraaf 89 geeft (dwingendrechtelijke) minimale termijnen die in acht genomen
moeten worden. De termijnen zijn, evenals naar het Nederlandse recht, hoofdzakelijk
gekoppeld aan de duur van de overeenkomst. Verschillen zijn gelegen in de kortlopende
contracten (contracten tot 5 jaar); het Nederlandse recht is voor deze overeenkomsten
gunstiger voor de agent. Net als naar Nederlands recht mag van deze termijnen alleen in
het voordeel van de agent afgeweken worden.

20          Ebenroth 2001, § 89, nr. 26.
21 Zie Ebenroth 2001, § 89 b, Schrifttum en de vele verwijzingen aldaar. Vgl tevens

Barendrecht/Van Peursem  1997, p.  164 -  166 en Bogaerl/Lohmann 2000, p. 300 - 301.
22 Andere voorkomende benamingen zijn Fertragshandlervertrag en Eigenhlindlervertrag
23 Voor analoge toepassing is vooral ruimte als de distributeur "ein Alleinvertriebsrecht

eingeraumt wurde und der Vertragshandler weitere, dem Handelsvertreter ahnliche
Plichten hatte", aldus Stumpf, 1997, p. 197. Vgl. tevens Barendrecht/Van Peursem 1997
hoofdstuk 5, Zimmermann/Whittaker 2000, p. 533 en Bogaert/Lohmann 2000, p. 302
e.v.

24           Zie o.m. BGH 12 januari 1994, BGHZ 124,351 (Daihatsu). Zie Stumpf 1997, p. 222 e.v.
voor meer rechtspraak. Zie ook Stein-Wigger 1999, p. 193.

25 Zie bijvoorbeeld Stumpf  1997,  p.  222  e.v.  en  de vele verwijzingen aldaar. Zie tevens
Ebenroth 2001, p. 1008 - 1011: het overzicht van Ebenroth bevat o.a. veel verwijzingen
naar literatuur over de analoge toepassing van § 89 b HGB.

26 Zie bijvoorbeeld     Hopfner 1997, Stein-Wigger     1999 en Schimansky    2003     met
verwijzingen naar andere geschriften.

27                Zie  bijvoorbeeld  BGH  20  mei  2003,  KZR19/02  -  OLG Munchen (Apollo-Optik). Vg\.
tevens Grosheide 1994, p. 383.
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immers zo sterk als haar zwakste schakel: het concept werkt zolang er sprake is
van absolute eenheid en uniformiteit in kwaliteit en uitstraling. Uit eigen belang
(en indirect ook in het belang van de franchisenemers) behoudt de
franchisegever een vergaande instructie- en controlebevoegdheid, die zich onder
meer uit in de bevoegdheid van de franchisegever om eenzijdig te wijzigen of te
beeindigen. De franchisegever heeft deze bevoegdheden nodig, om het succes en
het voortbestaan van het concept te bewaken, zo wordt veelvuldig herhaald in
Duitse literatuur. 28

De rechtvaardiging van de vergaande eenzijdige bevoegdheden van de
franchisegever heeft er ook toe geleid dat men onderzoek heeft gedaan naar de
mogelijkheden om de franchisenemer in een bepaalde mate te beschermen. De
analoge toepassing van de bepalingen voor de Handelsvertreter ligt voor de

hand, maar is omstreden. De meerderheid pleit voor een analoge toepassing.
Maar volgens sommigen bieden de opzegtermijnen van § 89 HGB te weinig
bescherming  aan een franchisenemer, terwijl de goodwillvergoeding op grond
van § 89 b HGB juist teveel bescherming biedt. Over de analoge toepassing van
§ 89 b HGB (toekenning van een goodwillvergoeding aan de opgezegde
franchisenemer) bestaat in literatuur verschil van mening. De meerderheid is
voorstander van een dergelijke toepassing. In rechtspraak komt de analoge
toepassing van § 89 b HGB bij franchisecontracten nog weinig voor. Daarnaast
bepleiten sommigen de toekenning van een vergoeding voor niet terug verdiende
investeringen Unvestitionsschutz), waarbij evenals in Nederlands recht verschil
van mening bestaat over de vraag of de goodwillvergoeding en de
Investitionsschutz cumulatief toegekend kunnen worden.2'

Tot slot geldt in het Duitse recht dat aanpassing van de overeenkomst
bij opzegging wegens verandering van omstandigheden (een toepassing van de
auBerordentliche Kundigung) de primaire remedie is. Een opgezegde
franchisenemer kan aanpassing van de overeenkomst vorderen, mits voortzetting
van de overeenkomst redelijkerwijs van de franchisegever gevraagd kan
worden.3°

2.2 Frans recht

Algemeen opzegrecht
Misschien nog wel sterker dan in de Nederlandse literatuur, wordt ook in Franse
literatuur over duurovereenkomsten verwezen naar een soort van verbod op
oneindig durende contracten (wegens strijd met partijautonomie en/of
contractsvrijheid)." Maar al voor de uitvaardiging van richtlijn 86/653 inzake de

28 Vgl. uitvoerig Stein-Wigger  1999, p.  58 - 62 en de verwijzingen aidaar.
29 Meer hierover volgt in paragraaf 5.2.1 van dit hoofdstuk.
30      Stein-Wigger 1999, p. 162 - 163 en verwijzingen aldaar. Meer hierover volgt in

paragraaf 5.1.1 van dit hoofdstuk.
31               La prohibition des engagement perpituels, zie Behar-Touchais/Virassamy 1999, nr. 332,

met verwijzingen in noot 585. Behar-Touchais en Virassamy gronden een dergelijke
verbod Qiet alleen op la libertu individuelle maar tevens op la libre concurrence. Zie
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commerciele agent genoten verschillende soorten bemiddelaars wettelijke
bescherming tegen opportunistisch gedrag van de achterman. 12 Deze
bescherming (de belangrijkste vorm van bescherming bestond weliswaar uit de
toekenning van schadevergoeding)" werd geboden omdat de agent werd gezien
als de zwakke contractspartij. Na implementatie van de Europese richtlijn is de
bescherming voor commerciele agenten alleen maar uitgebreid.34 Het liberale
fundament van het Franse opzegrecht staat de toekenning van een zekere
bescherming van de wederpartij dus niet in de weg. Algemene opzegbepalingen
ontbreken; het verbod op eeuwigdurende contracten wordt gezien als de
grondslag  voor de opzegging van overeenkomsten voor onbepaalde  tijd. "
Tussentijdse beeindiging van contracten voor bepaalde tijd is naar Frans recht
nauwelijks mogelijk. Een Frans equivalent van artikel 6:258 BW ontbreekt,
hoewel in rechtspraak erkend is dat een overeenkomst onder bepaalde
omstandigheden in rechte aangepast kan worden.% Opvallend is verder  een
uitspraak   uit 1998, waarin   aan een leverancier (op basis van redelijkheid   en
billijkheid) een heronderhandelingsplicht werd opgelegd."

Bijzonder opzegrecht bij agentuur, distributie, franchise"
Opzegging van agentuurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kan op grond van
artikel L. 134-11 C com (Code de commerce):

"Lorsque le contrat d'agence est A durte indtterminde, chacune des parties
peut y mettre fin moyennant un prdavis"

Op grond van L. 134-12 C com heeft de agent recht op schadevergoeding na
beeindiging van het contract. In veel gevallen heeft de agent recht op
schadevergoeding (naast een redelijke opzegtermijn);" zelfs als beeindiging op
aangeven van de agent geschiedt of als een overeenkomst voor bepaalde tijd niet
verlengd wordt. 40 Slechts  in drie situaties heeft de agent geen recht op

tevens Ghestin 2001, nr. 264. In Belgie kent met een soortgelijk verbod, zie paragraaf
2.3 van dit hoofdstuk.

32 Zie Saintier 2002 en Bogaert/Lohmann 2000, p. 227 e.v.
33 Zie hieromtrent in het bijzonder Saintier 2002, p. 31. Een belangrijke voorwaarde voor

schadevergoeding was dat de agent als zodanig geregistreerd stond in een daartoe
bestemd register.

34 Zie Saintier 2002, p. 166 e.v.
35           Ghestin 2001, p. 319 (nr. 264).
36          Cass. com., 3 november 1992, Bull. Civ. IV, nr. 338.
37         Cass. com., 24 november1998, Bull. Civ. IV, nr. 277. Zie over deze en de in de vorige

genoemde zaak uit 1992 Abas 2004, p. 214 e.v.
38         Zie voor de definities van de drie genoemde commerciele contracten Bogaert/Lohmann

2000, p. 225 e.v. voor het Franse recht. Voor het Franse recht gelden geen bijzondere
afwijkingen van het Nederlandse recht hieromtrent.

39         De omvang van de schadevergoeding wordt vaak berekend op basis van two years Of
gross commission, alleen als 6tn van de partijen kan aantonen dat deze vergoeding niet
passend is, wordt hiervan afgeweken, zie Saintier 2002, p. 195 - 196. Zie tevens
Bogaert/Lohmann 2000, p. 241.

40           Saintier 2002, p. 194, zie ook Christou 2003, p. 124 - 125.
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vergoeding:*' in geval van la faute grave de l'agent commercial, opzegging door
de agent zonder gegronde reden en wanneer de agent (met goedvinden van de
principaal) zijn rechten uit de overeenkomst cedeert aan een derde.

Distributieovereenkomsten voor onbepaalde tijd mogen opgezegd
worden (hoewel een wettelijke bepaling daartoe ontbreekt), mits een redelijke
termijn in acht genomen wordt (la rdsitiation unilatdrale).42 Als de leverancier
opzegt (tegen een redelijke termijn) is de leverancier slechts tot vergoeding van
schade gehouden als de opzegging een misbruik van recht oplevert. Hiervan kan
sprake zijn als een redelijke grond voor opzegging ontbreekt,41 als de leverancier
de distributeur kort voor de opzegging aangespoord heeft tot het verrichten van
omvangrijke investeringen of als de leverancier op andere wijze de indruk heeft
gewekt dat de samenwerking voorlopig nog voort zou duren." Toekenning van
een klantenvergoeding buiten de misbruik van recht situaties, is naar Frans recht
niet gebruikelijk.*s De keuze om een contract voor bepaalde tijd niet te verlengen
hoeft niet gemotiveerd te worden,46 maar wanneer een leverancier de distributeur
niet tijdig waarschuwt, loopt de leverancier het risico aansprakelijk gesteld te
worden wegens misbruik van recht.47 Tussentijdse opzegging van een contract
voor bepaalde tijd is (indien een contractuele bepaling daartoe ontbreekt) alleen
mogelijk op grond van rechterlijke tussenkomst (la rosolution judiciaire)'s als
het  contract niet nagekomen wordt, tenzij er sprake  is  van  een faute grave  (een
zeer emstige tekortkoming; in dat geval mag eenzijdig beeindigd worden zonder

rechterlijke tussenkomst).4' Een Frans equivalent van het Nederlandse 6:258 BW
bestaat niet, wet zijn in Franse rechtspraak op beperkte schaal aanpassings- en
heronderhandelingsplichten erkend.so

Voor zover mij bekend zijn er naar Frans recht geen vonnissen gewezen
waarin een franchisenemers (buiten de gevallen van wanprestatie) schade-
vergoeding kreeg bij beeindiging van het contract. Bogaert en Lohmann
vermelden dat ook naar Frans recht, franchiseovereenkomsten voor onbepaalde
tijd zeer zeldzaam zijn. De meeste contracten gelden voor de duur van 5 jaren.

41                 Art. L 134-13 C com.
42 Zie Bogaert/Lohmann 2000, p. 255, Ghestin 2001, nr. 263 e.v. Zie tevens Behar-

Touchais/Virassamy  1999 nr.  338 en nr.  346 e.v.  en de aldaar genoemde jurisprudentie.
43 Zie Bogaert/Lohmann 2000, p. 255
44                   Zie bijvoorbeeld  Cass.  com.,  7 October  1997 (Std Maine c/SA Volvo France) in: Recueil

Dalloz 1998 (Jurisprudence),  p.  413.
45 Zie Behar-Touchais/Virassamy   1999,   nr.   571.   "La  Cour de cassation   fait  en  tout  cas

pravaloir le droit sur la situation de fait qui existe lors de la rupture et dcarte tout
versement d'une indemnitd de cliente, l'indemnisation parfois alloute aux distributeurs
venant seulement sanctionner l'abus survenu lors de la rupture."

46 Zie Behar-Touchais/Virassamy 1999, nr. 337: "Le fournisseur n'est en principe pas tenu
de motiver te non-renouvellement du contrat de distribution."

47             Bogaert/Lohmann 2000, p. 254 en Zimmermann/Whittaker 2000, p. 535 - 536.
48     Zie voor de vereisten van deze mogelijkheid om voortijdig een overeenkomst te

beeindigen Ghestin 2001, nrs. 430 - 600. Over het algemeen geldt dat er sprake moet zijn
van een tekortkoming in de nakoming. De tekortkoming hoeft niet toerekenbaar te zijn;
ook in geval vanforce majeure kan ontbonden worden.

49 Zie Ghestin 2001, nr. 237 en Bogaert/Lohmann 2000, p. 254.
50                   Zie    Cass.    com., 3 november    1992,    Bull.    Civ.    IV,    nr.    338    en    Cass.    com.,    24

november1998, Bull. Civ. IV, nr. 277.
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De franchisegever is niet verplicht om een niet-verlenging van het contract te
motiveren of schade te vergoeden, tenzij er sprake is van misbruik van recht."

2.3 Belgisch recht

Algemeen opzegrecht
Een algemene opzegbepaling ontbreekt in het Belgische recht. Net als in andere

rechtsstelsels zijn in bijzondere wetten wel opzegbepalingen opgenomen. Twee
voor dit onderzoek belangrijke bijzondere wetten zijn de wet betreffende

eenzijdige beeindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop (Alleenverkoopwet) en de wet betreffende de handelsagentuur
(Handelsagentuurwet).52

Voor de onbenoemde overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt dat zij
opzegbaar zijn, mits een redelijke termijn in acht wordt genomen." De grondslag
van deze bevoegdheid is de individuele vrijheid:

"In Frankrijk en in ons eigen land is er, in tegenstelling tot Nederland,
helemaal geen twijfel over de vraag of overeenkomsten voor onbepaalde
duur principieel opzegbaar zijn of niet en over de nodige grondslag. Het
is gemeengoed dat bij ons de principiele opzegbaarheid wordt
gegrondvest op de individuele vrijheid",

aldus Van Ransbeek." Toch zijn er ook in het Belgische recht gevallen bekend
waarin voortzetting van een (distributie)overeenkomst met succes in rechte

gevorderd werd, nadat de overeenkomst door de wederpartij was opgezegd."
Net als naar Nederlands recht, gelden ook naar Belgisch recht dat de
belangrijkste beperkingen aan opzegging gelegen zijn in de voorwaarden
waaronder opgezegd kan worden (met redelijke termijnen en vergoedingen als

belangrijkste voorwaarden) en is gedwongen voortzetting van de overeenkomst

51          BogaerVLohmann 2000, p. 284.

52    In grote lijnen komen de Nederlandse en Belgische begripsbepalingen van de
overeenkomsten overeen, zie Bogaert/Lohmann 2002, p. 103 e.v. Overigens geeft de
benaming 'concessieovereenkomst' (een distributieovereenkomst) wellicht aanleiding tot
enige verwarring, nu deze benaming ook naar Nederlands recht gebruikt wordt, maar dan
met een andere betekenis (een overeenkomst met een gemengd privaatrechtlijk en
publiekrechtelijk karakter, op grond waarvan een overheidslichaam een bepaalde
vergunning of ontheffing verleent).

53 Zie Smits/Stijns  2000  nr   18, Van Ransbeek   1995  p.   349  (zie  in het bijzonder  de  vele

verwijzingen naar overige literatuur in noot 46).
54 Van Ransbeek 1995, p. 349. Net als in het Franse recht, geldt ook naar Belgisch recht

een verbod van eeuwigdurende contracten. Dit verbod is volgens van Ransbeek een zaak
van openbare orde. Volgens Van Ransbeek is het grote verschil met het Nederlandse
recht dat men in Nederland de individuele vrijheid als grondslag voor de opzegging
verwerpt. Met verwijzing naar het preavies van Hijmans van den Bergh vervolgt hij:  "De
Nederlandse auteurs stellen dat de partijen krachtens het beginsel van de wilsautonomie
perfect in staat zijn om zich desnoods levenslang te binden zonder opzegmogelijkheid.
Zij vinden dus dat het verbod op eeuwigdurende contracten niet van openbare orde is."
(Van Ransbeek 1995, p. 350). Vgl. tevens Willemart/Destrycker 1996, p. 124 - 125.

55 Zie Willemart 1994, p. 155 e.v.
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slechts bij hoge uitzondering denkbaar. De door Van Ransbeek genoemde
tegenstelling tussen het Nederlandse recht enerzijds en het Belgische en Franse
recht anderzijds behoeft om die reden enige nuancering.*

Bijzonder opzegrecht agentuur, distributie, franchise
De franchiseovereenkomst is naar Belgisch recht, in tegenstelling tot de
agentuur- en de distributieovereenkomst, een onbenoemde overeenkomst." WeI
geldt ook in Belgie de Erecode voor franchiseovereenkomsten; het gebruik van
deze Code wordt door de Belgische franchise vereniging (met succes)
gestimuleerd. De meeste franchiseovereenkomsten worden afgesloten voor
bepaalde tijd. Dit is ook naar Belgisch recht een bepalend gegeven voor de vraag
of en hoe de overeenkomst eenzijdig beeindigd mag worden. Bovendien
bevatten nagenoeg alle franchiseovereenkomsten bepalingen over de eenzijdige
belindiging=, zodat voor het aanvullend recht op dit punt geen belangrijke rol
weggelegd is. Wel kan de overeenkomst (voor bepaalde en onbepaalde tijd)
beeindigd worden als 66n van de partijen wanpresteert." In het uitzonderlijke
geval dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd is afgesloten en specifieke
contractuele beeindigingsbepalingen ontbreken, geldt dat de overeenkomst
slechts opgezegd kan worden tegen een redelijke termijn (eventueel te
vervangen door een redelijke vergoeding).60

In literatuur wordt wel geopperd de Alleenverkoopwet (analoog) van
toepassing te verklaren op franchiseovereenkomsten. 6' Het  belang  voor  de
franchisenemer is duidelijk: op grond van artikel 3 lid 1 sub 1 Alleenverkoopwet
heeft een distributeur recht op een redelijke vergoeding voor klanten die na
beeindiging van het contract aan de leverancier toekomen (mits de leverancier

56                   Zie ook paragraaf 3  van dit hoofdstuk.
57         Daarnaast zijn onbenoemd de andere vormen van distributie die niet onder de definitie

van de Alleenverkoopwet vallen, bijvoorbeeld selectieve distributie.
58          Vreemd is dit niet, nu op grond van de Europese Erecode de overeenkomst bepalingen

met betrekking tot de beeindiging dient te bevatten. Vgl. art. 5.5 Europese Erecode: "De
overeenkomst dient ten minste de volgende bepalingen te bevatten: (..) bepalingen
betreffende de beeindiging van de overeenkomst". Strikt genomen hoeft de
overeenkomst dus geen bepalingen aangaande de eenzjdige beeindiging te bevatten,
maar in de praktijk zal dit wel vaak het geval zijn.

59       Op grond van artikel 1184 Burgerlijk Wetboek kan (uitsluitend) in rechte ontbinding
gevorderd worden. Naast deze ontbindingsmogelijkheid in rechte, kan in het Belgische
recht ook ontbinding wegens wanprestatie buiten rechte plaats vinden. Deze
mogelijkheid is niet in een wettelijke bepaling neergelegd. Uit rechtspraak blijkt dat  een
dergelijke mogelijkheid bestaat wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, zo moet
er sprake zijn van een spoedeisend belang en ook is een voorafgaande ingebrekestelling
met redelijke termijn tot herstel vereist (zie Van Oevelen 2001, p. 341 voor een volledig
overzicht van de vereisten). Belgie kent, net als Frankrijk, een van Nederland afwijkend
regime t.a.v. tussentijdse beeindiging op grond van imprdvision; een dergelijke
mogelijkheid bestaat in het Belgische recht niet (of is op z'n minst zeer omstreden), zie
Zweigert/Kotz  1998, p.  527 en Stijns/Smits  2000 p.  173  e.v.

60 Zie Bogaert/Lohmann 2000, p. 159. De vergoeding bestaat dan uit de misgelopen winst
over de normaliter in acht te nemen redelijke opzegtermijn.

61 Zie bijvoorbeeld Willemart/Destrycker  1996 p.  32  e.v.
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na beeindiging nog aantoonbaar voordeel van die klanten geniet).62 Het Hof in
Brussel heeft bepaald dat de Alleenverkoopwet alleen analoog van toepassing is
op een (franchise)overeenkomst als de exclusieve verkoop van producten het
hoofdkenmerk van de overeenkomst is. Indien het hoofdkenmerk meer gelegen
is in het doorgeven van knowhow in combinatie met het imago van het
franchiseconcept, is (analoge) toepassing van de Alleenverkoopwet uitgesloten
(en heeft de franchisenemer bij beeindiging dus geen recht op de vergoeding als
genoemd in artikel 3).61

Op grond van artikel 2 Alleenverkoopwet64 kan een voor onbepaalde tijd
verleende verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van 66n van de
partijen, niet worden beeindigd dan met een redelijke opzegtermijn of een
billijke vergoeding. De duur van de termijn of de hoogte van de vergoeding kan

niet prematuur vast gelegd worden. Komen partijen er niet uit, dan bepaalt de
rechter   het. 65 Naast deze opzegtermijn (of vergoeding) heeft de distributeur
onder omstandigheden recht op de eerder in deze paragraaf genoemde
aanvullende vergoeding van artikel 3 Alleenverkoopwet.

De Alleenverkoopwet is alleen van toepassing op duurovereenkomsten
voor onbepaalde tijd. In de literatuur is algemeen aanvaard dat tussentijdse

opzegging van een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd zonder een juste
motif wanprestatie  oplevert.66 Wat  echter  precies  onder  het begrip juste motif
valt, is echter niet geheel duidelijk. Verder vermeldt de Alleenverkoopwet niets
over de afwikkeling van de rechtsverhouding en ook in rechtspraak en literatuur
krijgt het onderwerp weinig aandacht. WeI is rechtspraak gewezen waarin na in
achtingneming van een ontoereikende termijn, een vergoeding voor niet
verkochte voorraden is toegekend, maar deze rechtspraak is bekritiseerd in
literatuur.67 Voor zover contractueel niets geregeld is over de afwikkeling, zijn
partijen overgeleverd aan elkaars goede wil; afdwingbare plichten op grond van

62 Meer hierover volgt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.
63            11 april 1997, T.H.B.  1999,264. Vgl. tevens Willemart/Destrycker 1996, p. 34 die het

onderscheid tussen de distributie- en franchiseovereenkomst als volgt omschrijven:
"Aldus heeft de franchiseovereenkomst als essentieel kenmerk het toekennen aan de
franchisenemer van het voordeel van reputatie, de verschillende methodes en de ervaring
van de franchisegever. Het hoofdcriterium van de verkoopconcessie blijft daarentegen de
toekenning aan de concessiehouder van het verkooprecht van de producten die de
concessiegever vervaardigt of verdeelt. Bij de franchisedistributie is het product
bijgevolg bijkomstig, terwij 1 bij de verkoopconcessie juist de essentiele elementen van
de franchise, zelfs indien ze verenigd aanwezig zijn, als bijkomstig worden beschouwd."

64 Van alleenverkoop in de eerstgenoemde wet sprake als de concessiehouder (de
distributeur) in een bepaald marktsegment de enige begunstigde is van het recht om in
eigen naam en voor eigen rekening de door de concessiegever vervaardigde of verdeelde
producten te verkopen.

65 Meer hierover volgt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.
66 Zie Jardin 1992 nr. 124: "Le contrat conclu pour une dur6e daterminte doit Etre extcutd

jusqu'au terme fixt. La partie qui interrompt sans juste motif la relation contractuelle
avant I'dchdance commet une faute contractuelle qui l'oblige a indemniser son
cocontractant de toutes les consequences de la rupture". Vgl. tevens Willemart/De-
strycker  1996, p.  126.

67 Zie Brussel, 24 oktober1977, JT 1978, 158 en Willemart/Destrycker 1996, p. 137.
152



Het rechtsvergelijkende perspectief

de goede trouw zijn in het Belgische recht voor zover mij bekend niet echt tot
ontwikkeling gekomen:

Voor de handelsagent gelden de al eerder genoemde bepalingen van de
wet betreffende de handelsagentuur.69 Op grond van artikel 18 kan ieder der
partijen de overeenkomst (mits voor onbepaalde tijd afgesloten) met
inachtneming van een redelijke termijn opzeggen:° Zowel de principaal als de
agent heeft op grond van artikel 18 lid 3 recht op een vervangende
schadevergoeding als opgezegd is zonder een redelijke termijn in acht te nemen.
Bovendien is een uitdrukkelijke mogelijkheid opgenomen onmiddellijk te
beeindigen

"wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samen-
werking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk
maken of wanneer de andere partij ernstig tekort komt in haar
verplichtingen." (artikel 19).

Op grond van artikel 20 heeft de agent, onder bepaalde omstandigheden, bij
beeindiging recht op een uitwinningvergoeding. Als belangrijkste voorwaarde
geldt dat de agent de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht (of de zaken
met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid), die de principaal ook na
beeindiging van de overeenkomst nog aanzienlijke voordelen opleveren."

2.4 Engels recht

Algemeen opzegrecht
Opzegging van duurcontracten als algemeen leerstuk is in het Engelse recht
nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. In de meeste handboeken is niet veel
meer opgenomen dan een voetnoot met een verwijzing naar de zaak

68 Twee arresten van het Hof van Cassatie lijken zich tegen een dergelijke afdwingbaarheid
te verzetten: het Hof van Cassatie heeft bepaald dat het recht op schadevergoeding
bepaald dient te worden op het moment van kennisgeving van de eenzijdige beeindiging,
de gevolgen tot het einde van de opzegtermijn doen niet ter zake. Eerder bepaalde het
Hof dat de kennisgeving van de beeindiging de onmiddellijke 'uitdoving' van het contract
met zich brengL wat overigens niet betekent dat contractspartijen gedurende de
opzegterm(/n gebonden blijven aan de wederzijdse verplichtingen, zie Cass. com, 25
maart 1976, Pas. 1976, I, 822 en Cass. com, 9 mamt 1973, Pas. 1973, I, 640.

69     In Belgie maakt men het onderscheid tussen een handelsagent en een handels-
vertegenwoordiger. Het belangrijkste verschil tussen beiden is dat laatstgenoemde onder
het geval van zijn opdrachtgever werkt; de handelsvertegenwoordiger wordt in Belgie
gezien als een werknemer, waar de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet op
van toepassing zijn. Meer over het verschil tussen een vertegenwoordiger en een agent
naar Belgisch recht in Stuyck/Maeyaert  1995, p.  81.

70       De lengte van de termijn wordt ook in artikel 18 geregeld: 66n maand gedurende het
eerste jaar van de overeenkomst,  na het eerste jaar wordt de termijn vermeerderd met een
maand voor elk begonnen jaar, met een maximale termijn van 6 maanden. Een kortere
termijn mag contractueel niet afgesproken worden, en als partijen in hun contract een
(langere) termijn opnemen, dan mag de opzegtermijn voor de principaal niet korter zijn
dan die voor de handelsagent.

71 Meer hierover volgt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.
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Sta#ordshire  Area  Health  Authority  v.  South  Sta#ordshire  Waterworks: In  deze
zaak zegde een watermaatschappij haar contract met een ziekenhuis op.
Achterliggende reden was dat het ziekenhuis weigerde het contract aan te passen
aan de inflatie: het contract was in 1929 gesloten en sindsdien niet aangepast. In
1975 werd opgezegd tegen een termijn van 6 maanden. Het contract bevatte
geen bepaling met een contractuele opzegbevoegdheid. Volgens Lord Denning
was de opzegging niettemin rechtsgeldig:

"I do not think that the water company could have determined the
agreement immediately after it was made. That cannot have been
intended by the parties. No rule of construction could sensibly permit
such a result. But, in the past 50 years, the whole situation has changed so
radically that one can say with confidence: 'The parties never intented that
the supply should be continued in these days at that price'. Rather than
force such unequal terms on the parties, the court should hold that the
agreement could    be    and was properly determined    in     1975    by    the
reasonable notice of six months."

Sinds deze uitspraak wordt aangenomen dat bij het ontbreken van een
contractuele bepaling daartoe, duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd
opzegbaar zijn op grond van een implied term as to the duration Of the
contract'. '; Collins heeft voorgesteld voor deze gevallen een standaard
opzegtermijn  van 6 maanden te hanteren. 74 Vroegtijdige beeindiging van
duurcontracten voor bepaalde tijd kan, onder strikte voorwaarden, als er sprake
is van kustration    of   the contract." Opvallend aan de Staffordshire-case is
overigens dat feitelijk de watervoorziening aan het ziekenhuis niet beeindigd
zou kunnen worden. Een ziekenhuis zonder watervoorzieningen zou immers
rampzalige gevolgen hebben. Lord Denning achtte de opzegging rechtsgeldig,
maar verbood de watermaatschappij de levering van water na afloop van de
opzegtermijn stop te zetten:

"This does not mean, of course, that on het expiry of the notice the water
company can cut off the supply to the hospital. It will be bound to
continue it. All that will hapen is that the parties will have to negotiate
fresh terms of payment."

Bijzonder opzegrecht agentuur, distributie, franchise
Een bijzonder opzegrecht voor de genoemde overeenkomsten is in het Engelse
recht, in vergelijking met andere rechtsstelsels, eveneens nauwelijks tot
ontwikkeling gekomen. 76  Wel   is in januari   1994 de richtlijn voor agentuur-

12         Stofordshire Area Health Authority v. South Stafordshire Waterworks, Co, I197813
ALL ER 769, CA.

73                   Chitty on Contracts 2004,  nr.  13-026.
74 Collins 20034 p. 249.
75           Chitty on Contracts 2004, nr. 23-001 e.v.
76           Zie ook Collins 1999, p. 245 en Harris/Tallon 1989, p. 331.
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overeenkomsten germplementeerd (Commercial Agent Regulations), maar over

de toepasbaarheid en de inhoud van de implementatie bestaat nog altijd veel
onduidelijkheid. " Duidelijk is wel dat een agentuurovereenkomst voor
onbepaalde tijd opzegbaar is, ongeacht of de bovengenoemde regelgeving van
toepassing   is   of  niet.'s  Is de regelgeving niet toepasbaar,   dan kan opgezegd
worden on reasonable notice, en waar zij wel toepasbaar is gelden

minimumtermijnen. Voor wat betreft de toekenning van compensatie (in de
vorm van een geldelijke vergoeding) bestaan er grote verschillen tussen beide
situaties: kort gezegd komt het erop neer dat een agent geen enkel recht heeft op
een geldelijke vergoeding als bovengenoemde regelgeving niet van toepassing
is. Waar zij wel van toepassing is, heeft de agent recht op een goodwill-
vergoeding dan wei een schadevergoeding op (in grote lijnen) vergelijkbare
wijze als in andere rechtstelsels.79

Voor de interne verhouding tussen contractspartijen van een distributie-
en een franchiseovereenkomst zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen. Het
algemene contractenrecht geldt, wat betekent dat contractspartijen een grote
vrijheid hebben om contractuele voorzieningen te treffen voor de eenzijdige
beeindiging. Rechters zijn over het algemeen terughoudend bij het opleggen van
beperkingen  aan deze contractuele voorzieningen.'° Waar geen contractuele
voorziening is getroffen geldt dat een overeenkomst op grond van een implied
term opgezegd kan worden tegen een termijn van 6 maanden. Andere
ontwikkelingen in een bijzonder (of een algemeen) opzegrecht ontbreken.

2.5   PECL, PICC en andere supranationale initiatieven

Algemeen opzegrecht
PECL en PICC bevatten een aparte bepaling voor opzegging van contracten
voor onbepaalde tijd."A  contract for  an  indefinite  period may  be  ended  by  either
party by giving  notice  of reasonable  length", m luidt de desbetreffende bepaling
van  de  PECL.:'  De PICC bevatten een soortgelijke regeling. :2 Volgens  de
commissie Lando is de genoemde bepaling in de PECL gebaseerd op twee
principes: 1) geen enkel contract mag/kan eeuwig duren:' 2) om te voorkomen

77          Bogaert/Lohmann 2000, p. 660
18              Zie hiervoor  Martin-Baker  Aircraft Co  Ltd v  Canadian  Flight  Equipment Ltd.  U95512

ALL E.R. 722.
79 Naar Engets recht bestaan, in tegenstelling tot andere rechtsstelsels, weinig richtlijnen

voor de vaststelling van de hoogte van de geldelijke vergoeding, zie Bogaert/Lohmann
2000, p. 669 e.v.

80       Volgens Collins zijn er echter indicaties dat rechters bereid zijn de bevoegdheid om
eenzijdig te beeindigen te toetsen aan goodfaith. "If a power to terminate the contract is
exercised improperly and in bad faith, the exercise of the power will be regarded as a
repudiation of the contract rather than an exercise of the power. (..) Similary, the courts
strive to interpret the contractual power to terminate in ways that prevent opportunistic
use ofthe power", Collins 2003a, p. 248.

81            Artikel 6:109 PECL.
82          Artikel 5.8 PICC.
83         Volgens het Lando commentaar steunt dit principe rechtstreeks op artikel 4(1) van het

Europees verdrag voor de mensenrechten (verbod van slavernij). In de comments van de
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dat een contract voor onbepaaide tijd eeuwig duurt, kan een contractspartij
eenzijdig eindigen, mits een redelijke termijn in acht genomen wordt. Voor de
invulling van wat redelijk is verwijst de Lando commissie in haar commentaar
naar artikel 1:302" en voegt daar enkele relevante omstandigheden aan toe. Zo is
de duur van het contract van belang, alsmede de hoeveelheid investeringen die
verricht zijn en de tijd die de wederpartij nodig heeft om een alternatieve
contractspartner te zoeken.:' Ook kennen de PECL en PICC beeindigings- en
wijzigingsbepalingen voor veranderde omstandigheden. 86 Bijzonder   aan   deze
bepaling is dat op partijen een onderhandelingsplicht rust als sprake is van een
verandering van omstandigheden." De rechter mag schadevergoeding toekennen
voor schade bij een contractspartij ontstaan als de wederpartij hardnekkig
weigert te onderhandelen. Als partijen binnen redelijke tijd niet tot een resultaat
komen, mag de rechter de overeenkomst aanpassen; een dergelijke aan-
passingsbevoegdheid heeft een rechter naar Nederlands recht op grond van
6:258 BW ook.::

Bijzonder opzegrecht agentuur, distributie, franchise
Specifiek voor franchiseovereenkomsten heeft Unidroit nadere voorzieningen
getroffen. Zo is in de Model Franchise Disclosure Law de precontractuele
aansprakelijkheid voor franchisegevers geregeld; ook heeft UNIDROIT voor
internationale master franchiseovereenkomsten de Unidroit Franchising Guide
ontwikkeld. Voor wat betreft de eenzijdige bellindiging wordt in de Unidroit
Franchising Guide vooral aandacht besteed aan de dubbel kwetsbare positie van
franchisenemers in een internationale master franchising. Niet alleen riskeert
zo'n franchisenemer de eenzijdige beeindiging door zijn contractspartner, zijn lot
is Ook afhankelijk van het voortbestaan van de onderliggende master

specifieke opzegbepaling van de PICC spreekt men van een "widely recognised principle
that contracts may not bind the parties eternally" (artikel 5.8 PICC)

84 "Under these Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good
faith and in the same situation as the parties would consider to be reasonable. In
particular, in assessing what is reasonable the nature and purpose of the contract, the
circumstances of the case, and the usage and practices of the trades or professions
involved should be taken into account" (artikel 1:302 PECL)

85         Lando/Beale 2000, p. 316 - 318. Vgl tevens Schelhaas 2002, p. 127 - 128. Vgl tevens
de comments behorende bij artikel 5.8 PICC.

86 Zie artikel 6:111 PECL en artikel 6.2.1. - 6.2.3. PICC.
87      In de comments van de PECL wordt de onderhandelingsplicht als een independent

obligation gesanctioneerd; de comments behorende bij de PICC verschaffen geen
informatie over een afzonderlijke sanctionering. Op grond van de PICC kan een putij in
geval van veranderde omstandigheden om onderhandelingen verzoeken. De rechter kan
de overeenkomst aanpassen als een contractspartij weigert te onderhandelen (dat geldt
overigens ook voor de situatie dat partijen de onderhandelingen wel gevoerd hebben,
maar er niet uit gekomen zijn). Overigens betekent het ontbreken van een aparte
sanctionering in de PICC niet dat voor vergoeding van schade op grond van wanprestatie
geen ruimte zou bestaan, vgl. Hijma  1995, p.  64 - 65.

88                   Over de vraag of naar Nederlands recht partijen aan een onderhandelingsplicht gebonden
zijn in het kader van 6:258 BW zijn de meningen verdeeld (hoewel er meer voor- dan
tegenstanders zijn). Zie voor een overzicht Schelhaas 2002, p. 289. Zie ook de
paragrafen 2.3.1 en 3.3.2 van hoofdstuk 2.
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franchiseovereenkomst. Daarnaast is de afwikkeling van zo'n complexe
franchiseconstructie een dubbel ingewikkelde aangelegenheid. De Unidroit
Franchising Guide signaleert de problemen en geeft aan wat de meest gebruikte
(en/of wenselijke) oplossingen zijn; voor de afwikkelingsperikelen is dit
bijvoorbeeld de cessie van de rechten van de sub-franchisegever jegens de
individuele franchisenemers aan de master-franchisor.N Uit onderzoek verricht
door de betreffende Study group blijkt tot slot dat geschillen in commerciele
relaties steeds vaker op een alternatieve wijze beslecht worden. In het bijzonder
de vormen waarbij partijen zelf tot een oplossing van het conflict komen zijn
meer en meer in opkomst.'° Deze ontwikkeling wordt in de Unidroit Franchising
Guide als positief ervaren; contractspartijen van een franchiseovereenkomst
wordt geadviseerd, eventueel onder begeleiding van een derde, door
onderhandelingen zelf tot een oplossing te komen. Hierbij verwijst de Unidroit
Franchising Guide naar de ICC Rules of Arbitration."

Op Europees niveau wordt tot slot onder leiding van Von Bar gewerkt
aan een European Civil Code. De Amsterdamse leden van de Study Group
werken aan bepalingen voor de drie belangrijkste commerciele distributie-
contracten, te weten agentuur, franchise en distributie. De regelgeving is nog in
ontwikkeling, maar zo goed als zeker is dat er een algemene afdeling komt
waarin algemene bepalingen voor de drie commerciele contracten in opgenomen
zijn. Daarnaast geven de drie daarop volgende afdelingen bijzondere regels voor
resp. de agentuur-, distributie en franchiseovereenkomst.92 De opzegbepalingen
zijn integraal in de eerste afdeling opgenomen en gelden daarom voor de drie
genoemde contracten. Deze opzegbepalingen zijn beduidend minder93

oppervlakkig dan de genoemde algemene PECL en PICC bepalingen en
omvatten  o.a. de gronden voor opzegging '*  en de compensatie  voor  de
opgezegde partij (opzegtermijn, een eventuele schadevergoeding wegens niet in
acht nemen van een termijn en een goodwillvergoeding). Daarnaast bevat de
algemene afdeling een bepaling over de terugkoopverplichting van de

89 Zie Unidroit Franchising Guide, p. 185 e.v.
90       "In commercial dispute resolution there has in recent years been a move away from

litigation and arbitration, with the adoption of other techniques and procedures such as
mediation. Use is also being made of more structured negotiations between the parties,
partnering arrangements and conciliation", zie Unidroit Franchising Guide, p. 201.

91 Zie <http://www. iccwbo.org/>.
92 Zie <http://www.sgecc.net> voor een concept (juni 2003) van de code.
93          Op grond van artikel 1:101 (concept code) gelden de bepalingen bovendien voor "other

long-term commercial contracts where one party uses its skills and efforts to bring
another party's products on to the market".

94             Op basis van het algemene (ontwerp) artikel 1:302 kan een contract voor onbepaalde tijd
opgezegd worden mits een redelijke termijn in acht genomen wordt (vergelijkbaar met
artikel 6:109 PECL). Voor deze opzegging is in de comments uitdrukkelijk gemeld dat
een opzeggende partij geen (redelijke) grond voor de opzegging hoeft aan te voeren.
Daarnaast bevat het ontwerp een bepaling over opzegging wegens gewichtige redenen
(artikel 1:304 concept code). Dit artikel is vergelijkbaar met artikel 7:439 BW en § 314
BGB. De bepaling overlapt gedeeltelijk met ontbinding op grond van niet nakoming en
onvoorziene omstandigheden, vgl. de paragrafen 2.2.1 van hoofdstuk 2 en 4.1 van dit
hoofdstuk.
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franchisegever, principaal of leverancier wat betreft stock, spare parts and
materials. 95 In drie bijzondere paragrafen worden vervolgens aparte regels
gegeven voor de drie genoemde commerciele contracten. Op grond van de
ontwerpcode zijn partijen niet gebonden aan een onderhandelingsplicht of een
plicht op een redelijk wijzigingsvoorstel van de wederpartij in te gaan.

3    De waarde van andere rechtstelsels voor de uitwerking van het
opzegmodel

Algemene conclusies zijn uit het bovenstaande moeilijk te trekken. Door de
onderling sterk afwijkende bijzondere wetgeving en de soms wat onbeduidende
plaats van opzegging in het algemene contractenrecht is het vaak al lastig om
algemene conclusies op nationaal niveau te trekken. Op een supranationaal
niveau is het trekken van algemene conclusies nog lastiger. Typerend hiervoor
zijn de uitkomsten van een rechtsvergelijkend onderzoek van Whittaker en
Zimmerman. Zij onderscheiden in veertien Europese rechtsstelsels maar liefst
vijf verschillende opzegsystemen, waarbij niet erg duidelijk waarin de
verschillen precies gelegen  zijn. 96 Toch kunnen  uit het voorgaande  drie
conclusies getrokken worden.

1.  De gedachte dat opzegging gegrond is op partijautonomie voegt als
zodanig niets toe aan de verdere ontwikkeling van het opzegrecht.

In bijzonder in Belgie en Frankrijk geldt dat opzegging fundamenteel gegrond is
op contractsvrijheid dan wei partijautonomie. De openbare orde verzet zich
ertegen dat partijen zich niet van hun verbintenissen kunnen bevrijden. Deze
vaststelling is om meerdere redenen niet veelzeggend. In de eerste plaats omdat,
als het er echt op aan komt, geen enkel rechtsstelsel partijen kan dwingen
feitelijk samen te werken als de wil daartoe bij 66n van de twee ontbreekt. In de
tweede plaats omdat in ieder rechtsstelsel de beperking geldt dat niet opgezegd
kan worden zonder rekening te houden met de belangen van de ander (tenzij er
sprake is van een tekortkoming). Belangrijke vragen zijn wat de
gerechtvaardigde belangen van de ander zijn en hoe aan die gerechtvaardigde
belangen tegemoet gekomen kan worden. Het bovenstaande toont dat de
grondslag van de opzegging (partijautonomie of iets anders) niet bepalend is
voor de beantwoording van deze vragen. In het Franse en Belgische recht zijn de
rechten van de opgezegde partij in het algemeen niet minder gewaarborgd dan in
bijvoorbeeld het Nederlandse recht. De uitoefening van een eenzijdige
bevoegdheid is uiteindelijk misschien altijd gegrond op een soort
zelfbeschikkingsrecht, maar deze constatering brengt ons niet veel verder. Het

95          Artikel 1:307 ontwerp code: "If the contract is ended (...), the principal, franchisor or
supplier must repurchase the commercial agent's, franshisee's or distributor's remaining
stock, spare parts and materials at a reasonable price, unless the commercial agent,
franchisee or distributor can reasonably resell them".

96           Whittaker/Zimmerman 2000.
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zegt ons niets over de vraag waar het werkelijk om draait: hoe kan bij die
uitoefening rekening worden gehouden met de belangen van de wederpartij?

2.   Bij de vraag welke rechtsgevolgen voorvloeien uit een opzegging komt
het steeds erop aan hoe aan de gerechtvaardigde belangen van de
wederpartij tegemoet gekomen kan worden.

In grote lijnen komen de rechtsgevolgen van opzegging in de verschillende
rechtsstelsels overeen. Het komt er steeds op neer dat tot op zekere hoogte
rekening gehouden moet worden met de gerechtvaardigde belangen van de
wederpartij. De opzegtermijn is het meest gebruikte middel om aan die belangen
tegemoet te komen. Het Engels recht wijkt het meeste af van de andere stelsels.
De agent, maar vooral de distributeur en de franchisenemer worden in het
Engelse stelsel in vergelijking met andere stelsels in beperkte mate beschermd.
Verder bestaan er in grote lijnen geen evidente verschillen tussen de
verschillende stelsels. Op een gedetailleerder niveau bestaan uiteraard wel
verschillen. Een voorbeeld is de vergoeding van de agent bij beeindiging van het
contract. De Europese richtlijn betreffende de handelsagent kent twee soorten
vergoedingssystemen: de goodwillvergoeding en een schadevergoeding voor
verloren provisie. '7 Het Franse en Engelse recht kennen het laatstgenoemde
systeem, terwijl in het Duitse, Nederlandse en Belgische recht gekozen is voor
(een variant van) het eerstgenoemde. Op dit punt verschillen de rechtsstelsels
van elkaar. Later in dit hoofdstuk komen de vergoedingen van Duitsland, Belgie
en (heel kort) Frankrijk nader aan bod.

3.      Geen  van de onderzochte rechtsstelsels  kent een opzegrecht waarin  alle
basiselementen van het opzegmodel een duidelijk herkenbare plaats
hebben. Wel bieden sommige rechtsstelsels aanknopingspunten voor de
invulling van bepaalde elementen.

Het opzegmodel met haar drie basiselementen bestaat in geen van de
onderzochte landen. Het Duitse opzegrecht benadert het opzegmodel nog het
meest. In de eerste plaats omdat in Duitsland meer onderzoek is gedaan naar de
aard van opzegging als beeindigingsinstrument voor overeenkomsten voor
onbepaalde tijd. Dit heeft er toe geleid dat er in dit rechtsstelsel (in ieder geval
theoretisch) een sterkere scheiding gemaakt wordt tussen een neutrale en een
niet neutrale opzegging. In de tweede plaats is in het Duitse recht meer
onderzoek gedaan naar wijzigingsbevoegdheden en onderhandelingsplichten.
Dit onderzoek heeft er nog niet toe geleid dat het Duitse recht op dit punt
wezenlijk verder is dan het Nederlandse recht, maar uitkomsten van het
onderzoek bieden wel interessante aanknopingspunten voor het opzegmodel.
Verder kent het Duitse recht een tot in detail ontwikkeld systeem voor de

97 Richtlijn 86/653, Europese richtlijn inzake commerciele agentuurschappen. De
goodwillvergoeding is opgenomen in artikel 17 lid 2 van de richtlijn, de
schadevergoeding gericht op het verlies van verloren provisie in artikel 17 lid 3.
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toekenning van vergoedingen aan agenten, distributeurs en franchisenemers.
Ook het Belgische recht biedt aanknopingspunten voor de invulling van

enkele elementen. De waarde van het Belgische recht ziet vooral op het
compensatievraagstuk. Waar in de andere rechtsstelsels alleen de wettelijke
agentuurregeling als inspiratie kan dienen voor andere niet geregelde verticale
contracten, biedt het Belgische recht nog een andere wet, specifiek voor de
eenzijdige beeindiging van alleenverkoopovereenkomsten. Deze wet bevat twee
specifieke, van het Nederlandse recht afwijkende, wettelijke bepalingen die de
compensatie van de beeindigde alleenverkoper bepalen. In het vervolg van dit
hoofdstuk komen achtereenvolgens het Duitse en Belgische recht aan bod.

4   De scheiding tussen een neutrale en een niet-neutrale opzegging in het
Duitse recht

4.1    De ordentliche en aujlerordentliche Kiindigung

In de Duitse theorie wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen een
neutrale en een niet-neutrale opzegging, zowel wat betreft de functie en de
vereisten, als de rechtsgevolgen. Al voor de modernisering van het BGB kende
het Duitse recht de duidelijk van elkaar te scheiden ordentliche en
aujlerordentliche Kundigung. Zo koppelt Christodoulou de ordentliche
Kundigung aan het gegeven dat duurovereenkomsten niet normaal (door
nakoming) kunnen eindigen." De ordentliche Kundigung beschouwt hij als "die
normale Form der einseitige Beendigung eines (...) Dauerschuldverhaltnis"." Hij
vervolgt zijn betoog met de vaststelling dat rechtsgevolgen gericht op de
toekomst inherent zijn aan deze functie van de ordentliche Kundigung. 'Ben
overeenkomst kan eenzijdig beeindigd worden na verloop van een termijn "ohne
dessen bisherige Wirksamkeit in Frage zu stellen".w° Deze normale manier van
beeindigen ligt volgens Christodoulou op 6dn lijn met de nakoming van een
eenmalige overeenkomst. '01 Het bijzondere aan duurovereenkomsten is dat
nakoming alleen kan plaatsvinden als recht gedaan wordt aan het vertrouwen dat
de samenwerking nog enige tijd zou voortduren. Oetker spreekt in dit verband
van een "zeitlich dimensioniertes Leistungsversprechen", op grond waarvan

98          Christodoulou 1968, p. 160. zie eveneens Oetker 1994, p. 272.
99          Christodoutou 1968, p. 161.
100 Christodoulou    1968,    p.     161. In soortgelijke zin Oetker,    die de auBerordentliche

Kundigung als cen rechtsvernichtendes Gestaltungsrecht bestempelt en de ordentliche
Kundigung als een rechtshindernden Gesta/tungsrecht. De laatstgenoemde vorm van
opzegging verhindert slechts de tockomstige voortzetting, het doet geen afbreuk aan
bepaalde rechten eenvoudigweg omdat niemand recht kan hebben op een eeuwigdurende
samenwerking. Zie Oetker 1994, p. 286.

101 In vergelijkbare zin Oetker, die spreekt van een "ftlr Dauervertrage charakteristische

Beendigungsinstrument", zie Oetker  1994, p.  272 - 273. Vanuit de klassiek juridische
invalshock is eerder in dit hoofdstuk de parallel gelegd met nakoming, zie paragraaf 2.3,
hoofdstuk 4.
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partijen de verwachting opwekken dat de samenwerking zich over een
toekomstige tijdspanne uitstrekt. 1°2

De functie van de aferordentliche Kundigung is een geheel andere:
soms kan de voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet gevraagd
worden. In zo'n geval biedt de auBerordentliche Kundigung de mogelijkheid om
per direct te beeindigen. Net als in het Nederlandse recht geldt in het Duitse
recht dat nakoming redelijkerwijs niet gevergd kan worden als er een gewichtige
reden bestaat voor de onmiddellijke beeindiging.'°3 Eveneens vergelijkbaar met
het Nederlandse recht wordt dit in het Duitse recht in bijzondere wetten (vanuit
een beschermend oogpunt) specifiek ingevuld door de gewichtige redenen te
koppelen aan bepaalde Tatbestande. m Verschil  met het Nederlandse recht  is
echter dat een algemene opzegbevoegdheid door gewichtige redenen in het
Duitse recht beter tot ontwikkeling is gekomen. De recentelijk ingevoerde
algemene opzegbepaling door gewichtige redenen (§ 314 BGB) bevestigt dit.
Een mogelijke verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het ontbreken van een
algemeen concept voor niet nakoming.'°' Modernisering van het BGB heeft ook
op dit terrein voor veranderingen gezorgd, maar als gezegd werd het leerstuk al
breed erkend en toegepast voor de invoering van § 314 BGB.'°'

Een en ander heeft er toe bijgedragen dat de ordenth'che Kundigung een
duidelijke toegevoegde waarde heeft naast de andere remedies. Bij dit type
opzegging behoeft de eenzijdige beeindiging geen bijzondere rechtvaardiging,
mits rekening gehouden wordt met de aanpassingsbehoeften van de
wederpartij.'07 Een Duits equivalent van Latour/De Bruijn bestaat dus niet. In het
Duitse recht is de aandacht bij de ordentliche Kundigung hoofdzakelijk gericht
op de vraag hoe aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de wederpartij
tegemoet gekomen dient te worden, kort gezegd, welke opzegtermijn in acht
genomen dient te worden. Juist omdat een bijzondere rechtvaardiging niet
vereist is, is het volgens Oetker niet nodig daarbij een algemene opzegbepaling
voor de ordentliche Kundigung in het BGB op te nemen. Het antwoord op de
vraag wanneer redelijkerwijs aan de aanpassingsbehoeften van de wederpartij

102 Oetker 1994, p. 273 - 274.

103 In het Duitse recht vloeit deze regel voort uit het zogenaamde Unzumutbarkeitsprinzip.

Zie Oetker 1994, p. 264 e.v. voor een uitwerking van het criterium bij de toepassing van
de auBerordentliche Kundigung

104 Vgl. Busemann/Schafer 2002 voor het onderscheid tussen beide type opzeggingen in het

Duitse arbeidsrecht.
105 Vgl. Zweigert/Kotz 1998, p. 188 e.v. Andere verklaringen zijn overigens denkbaar,

bijvoorbeeld omdat in de Duitse recht wetenschap reeds langer uitvoerig aandacht wordt
besteed aan de dogmatische inpassing en praktische uitwerking van (de eenzijdige
beeindiging van) duurovereenkomsten, zie Christodoulou  1968 en Hopper  1964 met veel
verwijzingen naar vroegere geschriften.

106 In het bijzonder door de koppeling aan § 313 BGB (dat primair gericht is op aanpassing

in plaats van beeindiging) lijkt § 314 BGB voor tekortkomingssituaties in het Duitse
recht een toegevoegde waarde te hebben naast de remedies voor niet nakoming. Vgl.
voor de toegevoegde waarde van een algemene wettelijke bepaling van de
aujlerordentliche  Kundigung Oaker  1994, p. 698.

107 Deze eis vloeit voort uit de paragrafen § 138 en § 242 BGB, zie paragraaf 2.1 van dit
hoofdstuk.
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tegemoet gekomen is, kan volgens hem niet in een algemene regel neergelegd
worden, omdat de verschillen in contractstypen te groot zijn.'08

4.2 Waarborg neutraliteit in het opzegmodel

Levert de Duitse theorie over de scheiding tussen een neutraal en een niet
neutraal traject een aanknopingspunt op voor de wijze waarop de neutraliteit in
het opzegmodel gewaarborgd kan worden? Neutraliteit van het opzegtraject
betekent dat een contractspartij kan opzeggen zonder dat uitgezocht hoeft te
worden wie waarin tekortgeschoten is. Het waarborgen van de neutraliteit
betekent dat voorkomen wordt dat partijen alsnog in een tekortkomingsdiscussie
belanden.'°' Het Duitse dogmatische onderzoek naar de aard en de functie van
het opzeginstrument lijkt vooral interessant voor de neutraliteit van het
opzegtraject 'an sich', maar minder voor het waarborgen van de neutraliteit. Het
Duitse onderzoek bevestigt de eerdere vaststelling dat het bij de aard en functie

van opzegging zou passen als het een neutraal instrument is, maar het biedt geen
aanknopingspunten voor de wijze waarop voorkomen kan worden dat partijen
alsnog in een tekortkomingsdiscussie belanden.

Wel zal het de neutraliteit ten goede komen als de grond voor
opzegging niet via een achterdeur alsnog het opzegtraject binnengehaald wordt,
maar of dit voldoende is om te voorkomen dat partijen in een tekortkomings-
discussie belanden is de vraag. Zolang niet duidelijk is waarvoor een opgezegde
contractspartij gecompenseerd moet worden (wat is de ratio van de compensatie,
welke factoren bepalen de omvang etc.) zullen beide partijen snel geneigd
blijven de tekortkomingen over en weer te benadrukken, in de hoop de
compensatie te verhogen  dan  wel te verlagen. "° Het Duitse recht  kent  een
geavanceerd systeem voor de berekening van goodwillvergoedingen aan andere
ondernemers dan agenten, maar een algemene onderbouwing van de ratio voor
compensatie bij een (neutrale) opzegging ontbreekt. Verder kan de neutraliteit
van opzegging gewaarborgd worden door het proces van opzegging op een
bepaalde manier in te richten. Over het proces van een ordentliche Kundigung is
op deelterreinen wel nagedacht, bijvoorbeeld in het arbeidsrecht. In het
arbeidsrecht onderscheidt met de zgn. Anderungskundigung, wat inhoudt dat een
opzeggende contractspartij slechts op mag zeggen als de opzegging gepaard gaat
met een voorstel tot wijziging  van de overeenkomst. "' De opzegging blijft
zonder rechtsgevolgen als de wederpartij het voorstel tot aanpassing aanvaardt.
Of dit echter voldoende is om te voorkomen dat partijen in een tekortkomings-
discussie belanden valt te betwijfelen.

108 Zie Oetker 1994, p. 698.

109 Zie paragraaf 4.2, hoofdstuk 3.

110 Vgl. het voorbeeld ontleend aan HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Brui/'n)

in hoofdstuk 3, paragraaf 3.
111 Deze vorm van opzegging komt overigens ook voor bij de au#erordentliche Kundigung,

meer hierover volgt in de volgende paragraaf.
162



Het rechtsvergelijkende perspectief

5   Voorwaarden voor opzegging: Duits recht

5.1   Onderhandelingsplichten en aanpassingsbevoegdheden

5.1.1    Onderhandelingsplichten en aanpassingsbevoegdheden naar Duits
recht

Het Duitse recht erkent tot op heden geen algemeen geldende
onderhandelingsplicht voorafgaande aan een opzegging. Voor bepaalde
bijzondere overeenkomsten geldt weI dat zij slechts opgezegd kunnen worden
nadat contractspartijen (tevergeefs) onderhandeld hebben over een aanpassing
van de overeenkomst."2 De vraag of een dergelijke onderhandelingsplicht in zijn
algemeenheid zou moeten gelden, is (net als in het Nederlandse recht) een punt
van discussie in de wetenschap."' De Duitse discussie concentreert zich tevens
op mogelijke aanpassingsbevoegdheden, omdat over het algemeen wordt
aangenomen dat een onderhandelingsplicht pas bestaat als 66n van de partijen
een aanpassingsbevoegdheid heeft."4 In hoeverre aanpassing afgedwongen kan
worden is naar het geldend eveneens onzeker."' Hierop geldt 66n belangrijke
uitzondering: als opgezegd wordt wegens een gewichtige reden (de
auBerordentliche Kundigung,     §     314 BGB) bestaande    uit een wezenlijke
verandering van omstandigheden, kan de overeenkomst pas opgezegd worden
als aanpassing van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer gevraagd kan
worden. Hieruit volgt dat contractspartijen bij opzegging wegens een
verandering van omstandigheden gedwongen zijn over een mogelijke
aanpassing te onderhandelen. '16 Of iets soortgelijks voor de ordentliche
Kundigung geldt, is niet duidelijk, maar het is goed voorstelbaar dat in bepaalde
gevallen een opzegging zonder voorafgaande onderhandelingen wegens
unzulassige Rechtsausubung in strijd wordt geacht met Treu und Glauben (§
242 BGB). 117

Nelle pleit voor een systeem waarbij het van de omstandigheden van het
geval afhangt of een contractspartij gebonden is aan een onderhandelings-
plicht."' Hij maakt onderscheid tussen de situatie waarin degene die niet langer
onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren wel, of juist geen
bevoegdheid heeft om de overeenkomst eenzijdig te beeindigen. In het eerste

112 Dit geldt bijvoorbeeld voor de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van
kredietverlening, zie Nelle 1993, p. 50 e.v en Horn 1981, p. 267 e.v.

113 Nelle 1993, p. 199 e.v., Horn 1981 en Hau 2003, p. 256 e.v. en verwijzingen aldaar.

114 Zie de definitie van Nelle, 9 12: "Eine Neuverhandlungsplicht ist die Pflicht einer Partei

eines bestehenden Vertrages, mit der oder den anderen Vertragsparteien im Hinblick auf
eine einvernehmliche Anpassung, Erganzung oder Abanuerung des Vertrages zu
kommunizieren". Vgl. ook Horn 1981, p. 283.

115 Hau 2003, p. 253 (noot 39) en verwijzing aldaar.

116 Palandt/Heinrichs 2002 (Erganzungsband), § 313, nr. 29 en § 314 nr. 9

117 Zie voor voorbeelden van een unzulassige Rechtsausubung Palandt/Heinrichs 2002, §

242, nrs. 38 - 86.
118 Nelle 1993, p. 206 e.v. Zie p. 341 voor een schematisch overzicht van zijn bewegliche

System.
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geval kan de vraag gesteld worden of de wederpartij een aanpassingsverweer
heeft."' Toegepast op een opzegging zou dit betekenen dat de bevoegdheid om
op te zeggen komt te vervallen (of wordt uitgesteld) als onvoldoende onderzocht
is of voortzetting van de overeenkomst (in aangepaste vorm) binnen de
mogelijkheden ligt. Het aanpassingsverweer van de opgezegde partij betekent in
een dergelijk geval feitelijk dat de opzegging pas de gewenste rechtsgevolgen
heeft    als de opgezegde partij      1) geen voorstel tot aanpassing    van    de

overeenkomst doet, 2) wel een voorstel tot aanpassing doet maar partijen niet tot
overeenstemming kunnen komen. Tot een daadwerkelijke aanpassing van de
overeenkomst kunnen partijen niet gedwongen worden.

Een andere, in het Duitse recht voorkomende situatie is die waarin
degene met een opzegbevoegdheid verplicht is de opzegging gepaard te laten

gaan van een voorstel tot aanpassing van de overeenkomst. In zo'n geval spreekt
men van een Anderungskundigung.= De opzegging blijft zonder rechtsgevolgen
als de wederpartij het voorstel tot aanpassing aanvaardt. Aanvaardt de
wederpartij het voorstel niet, dan kan de opzeggende partij gebonden zijn aan
een onderhandelingsplicht. Het verschil met het aanpassingsverweer is dat het
initiatief om te onderhandelen in dit geval bij de opzeggende partij ligt, wat van
belang kan zijn voor de vraag of de plicht al dan niet is nagekomen.

Volgens Nelle rust op degene die niet langer onder dezelfde
voorwaarden verder wil contracteren een onderhandelingsplicht   als    1)   de
wederpartij een redelijk belang heeft bij onderhandelingen en 2) als de
onderhandelingen redelijkerwijs van de opzeggende partij gevraagd kunnen
worden.  Of de wederpartij een redelijk belang heeft bij onderhandelingen hangt
onder meer af van de mate waarin de wederpartij relatiespecifieke investeringen
heeft verricht, de complexiteit van de overeenkomst"' en de aan- of afwezigheid
van andere beschermingsmechanismen.'u Of de onderhandelingen redelijker-
wijs van de opzeggende partij gevraagd kunnen worden hangt volgens Nelle af
van de bereidheid van de wederpartij om te onderhandelen, de risico's van
heronderhandelingen (in het bijzonder het risico van vertragingen) en de kans
van slagen om de overeenkomst aan te passen.w

Of een contractspartij haar plicht nakomt, hangt af van de invulling van
de plicht. Nelle noemt een aantal mogelijkheden om de plicht in te vullen.8 Zo
pleit hij o.m. voor een gestructureerd opzegproces, wat betekent dat de interactie
tussen partijen volgens een bepaalde structuur zal moeten verlopen. Deze
structuur kan betrekking hebben op een tijdsplan, de plaats en het tijdstip van

119 Vgl. Hau 2003, p. 255.
120 Deze vorm van opzegging komt zowel bij de ordentliche als de a:Berordentliche

Kundigung voor en treft men vooral aan in het Duitse arbeidsrecht, vgl.
Busemann/Schafer 2002, p. 72 e.v., Hau 2003, p. 253 e.v. en Horn 1981, p. 267.

121 Nelle verwijst hierbij naar Relational Contract Theory, zie hoofdstuk 5, paragraaf 3.

122 Nelle 1993, p. 225 e.v.

123 In deze context waarschuwt Nelle bij een vertrouwensbreuk niet te snel aan te nemen dat

de kans van slagen op onderhandelingen nihil is. Volgens Nelle kan de kans op sueces
ook in deze gevallen aanzienlijk vergroot worden als meer aandacht wordt besteed aan

de inrichting van het onderhandelingsproces, zie Nelle p. 272 e.v.
124 Nelle 1993, p. 262 e.v.
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ontmoetingen en de wijze waarop informatie uitgewisseld wordt. Daarnaast
bepleit Nelle  de  plicht  tot fairer  Ferhandlungsfuhrung, op grond waarvan  een
contractspartij onder meer verplicht is een aantoonbare serieuze poging te
ondernemen om de onderhandelingen voort te zetten.

Daarnaast noemt Nelle verschillende mogelijkheden om de niet-
nakoming van de onderhandelingsplicht te sanctioneren. 123 Nelle lijkt een
voorkeur te hebben voor indirecte sanctionering.'16 Van indirecte sanctionering is
bijvoorbeeld sprake als een contractspartij nadeel ondervindt bij de toepassing
van een remedie in rechte. Zo kan de rechter bij aanpassing van de
overeenkomst in negatieve zin rekening houden met het feit dat een
contractspartij haar medewerking niet wilde verlenen. Doorredenerend naar een
opzegsituatie is het denkbaar dat een opgezegde partij een ruimere compensatie
verdient als de opzeggende partij haar onderhandelingsplichten niet nakomt.'"

Overigens koppelt Nelle (net als vele andere auteurs over dit
onderwerp) de onderhandelingsplicht aan een aanpassingsbevoegdheid. Zonder
een aanpassingsbevoegdheid zijn contractspartijen niet gebonden aan een
onderhandelingslicht. Denkbaar is echter dat contractspartijen van een complexe
duurovereenkomst ook belang hebben bij een onderhandelingsplicht, ook zonder
een eventueel uitzicht op voortzetting van de overeenkomst. De
onderhandelingen zouden betrekking kunnen hebben op de afwikkeling van een
complexe samenwerking. In het bijzonder in het Duitse rechtsstelsel is veel
onderzoek gedaan naar de plichten die partijen ten opzichte van elkaar hebben in
de afwikkelingsfase. Over het algemeen geldt dat in het Duitse recht (in
vergelijking met de andere rechtsstelsels) relatief veel plichten over een weer
erkend zijn. De inhoud van deze plichten varieert, maar duidelijk is weI dat de
afwikkeling gebaat zou kunnen zijn bij een gestructureerd onderhande-
lingsproces.'2: Hoewel in het Duitse recht veel onderzoek is gedaan de invulling
van een onderhandelingsplicht enerzijds en de plichten in de afwikkelingsfase
anderzijds, is, voor zover mij bekend, tot dusver geen duidelijke link gelegd
tussen beide onderwerpen.

125 Nelle 1993, p. 303 e.v.

126 Overigens is in Nelle's systeem niet alleen de opzeggende partij gebonden aan een
onderhandelingsplicht; ook op de wederpartij rusten bepaalde gehoudenheden. Volgens
Nelle zijn dit geen plichten maar Ob/iegenheiten. Omdat Nelle voor beiden soorten
gehoudenheden de voorkeur geeft aan een indirecte sanctionering lijkt dit onderscheid
echter minder relevant, zie Nelle 1993, p. 306. Een indirecte sanctionering voor het niet
meewerken aan heronderhandelingen door de opgezegde partu zou kunnen bestaan uit
het verminderen van haar aanspraak op compensatie.

127 Voor een (soortgelijke) indirecte sanctionering is gekozen in § 313 BGB en artikel 2.117

PECL, zie paragraaf 2.5 van dit hoofdstuk.
128 Meer hierover volgt in paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk.
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5.1.2 Onderhandelingsplichten en aanpassingsbevoegdheden in het

opzegmodel

De toepassing van Nelle's criteria voor het bestaan van een onder-
handelingsplicht leidt tot de conclusie dat een opzeggende partij vrijwel altijd
gebonden zal zijn aan een onderhandelingsplicht. Een redelijk belang heeft een
opgezegde contractspartij al snel, zeker als de onderhandelingsplicht
losgekoppeld wordt van een aanpassingsbevoegdheid:29 Het belang ziet in dat
geval of op aanpassing van de overeenkomst, of op de afwikkeling van de
overeenkomst. Verder zal in de meeste gevallen van de opzeggende partij
redelijkerwijs gevergd kunnen worden dat zij in onderhandeling treedt; de
evidente tekortkomingsgevallen vallen immers buiten het opzegmodel.

In navolging van Nelle's ideeen zou de onderhandelingsplicht uit de
volgende twee aspecten kunnen bestaan: het eerste ziet op het proces van

onderhandelen, het tweede op een minimale inspanning die geleverd moet
worden om daadwerkelijk te onderzoeken of partijen tot overeenstemming
kunnen komen. Voor wat betreft het proces van onderhandelen pleit Nelle voor
een zo gestructureerd mogelijk tijdsplan, zodat duidelijk is wie wanneer welke
actie moet ondernemen. Het tweede aspect is lastiger. Hoe kan een
contractspartij aantonen dat haar wederpartij zich niet voldoende heeft

ingespannen? Een motiveringsplicht kan hier uitkomst bieden. Het niet
aanvaarden van een redelijk voorstel tot aanpassing of afwikkeling zou
voldoende gemotiveerd moeten worden. Is dit niet het geval dan is het aan de
wederpartij om te bewijzen dat zij de onderhandelingen wel een serieuze kans
heeft gegeven. Wat gebeurt er als een contractspartij haar onderhandelingsplicht
niet nakomt? Het lijkt erop dat indirecte sanctioring beter in het opzegmodel zou
passen dan directe sanctionering (een vordering tot niet-nakoming). In een vorm
van directe sanctionering schuilt een groter gevaar dat partijen alsnog in een
discussie belanden wie welke plichten niet is nagekomen. 130

Het Duitse recht biedt geen goede aanknopingspunten voor de
erkenning (en invulling) van een plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in
te gaan. "' Wei kent het Duitse recht minder ingrijpende varianten.  Twee
varianten zijn in de vorige paragraaf genoemd:  1) het aanpassingsverweer, wat
inhoudt dat de opgezegde partij na een opzegging een voorstel tot aanpassing
kan doen en 2) de Anderungskundigung, wat betekent dat de opzegging gepaard
moet gaan met een voorstel tot wijziging van de overeenkomst. In beide

gevallen zijn partijen niet verplicht op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan,

129 Zoals bleek in de vorige paragraaf koppelt Nelle de onderhandelingsplicht w61 aan een

aanpassingsbevoegdheid.
130 De neutraliteit van opzegging (zie hiervoor hoofdstuk 3, paragraaf 4.2) lijkt hierdoor

minder goed gewaarborgd.
131 Een uitzondering is § 314 BGB, maar dit betreft de opzegging wegens zwaarwichtige

redenen (dringende redenen of onvoorziene omstandigheden). Omdat bij dit type
opzegging een zwaarwichtige reden de voorwaarde is om op te mogen zeggen, is het
logisch dat een aanpassingsvoorstel dat op redelijke wijze voorziet in de bezwaren tegen
voortzetting geaccepteerd moet worden. De neutrale variant van de opzegging (de
ordenthche Kundigung) kent zo'n plicht niet, zo bleek al in de vorige paragraaf
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wel rust op de wederpartij de verplichting om te onderhandelen over de
voorstellen. Beide varianten zijn toepasbaar in het opzegmodel.

5.2   Normen voor compensatie

5.2.1    Normen voor compensatie naar Duits recht

Het Duitse recht is een haast onuitputtende bron van inspiratie voor zover het
gaat om normen voor compensatie.  In deze paragraaf beperk  ik me tot de criteria
die ontwikkeld zijn voor de analoge toepassing van de regels met betrekking tot
de agentuurovereenkomst, de berekening van de omvang van de goodwill-
vergoeding (bij analoge toepassing) en de investeringsvergoeding.

Criteria analoge toepassing agentuurovereenkomst
Net als naar Nederlands recht bestaat er in het Duitse recht discussie over de
vraag of de agentuurregeling analoog toegepast kan/moet worden op
ongeregelde overeenkomsten (waaronder de distributie- en franchise-
overeenkomst). Deze discussie concentreert zich in de praktijk gewoonlijk op de
analoge toepassing van de goodwillvergoeding. Anders dan naar Nederlands
recht bestaan er in het Duitse recht criteria voor de vraag wanneer een dergelijke
analoge toepassing in de rede ligt. De criteria zijn in rechtspraak ontwikkeld en
veel besproken in literatuur:'1 Stumpf geeft ze overzichtelijk weer, waarbij hij
zich uitsluitend concentreert op de distributeur.'"

De distributeur heeft recht op een goodwillvergoeding op grond van § 89 b
HGB als de distributeur op vergelijkbare wijze als een agent in de organisatie
geTntegreerd is en als de distributeur aan het einde van de overeenkomst zijn
klantgegevens aan de leverancier moet overhandigen. Beide criteria zijn in
rechtspraak nader ontwikkeld; Stumpf noemt maar liefst zestien omstandigheden
(welke weer nader onderverdeeld zijn in specifiekere omstandigheden) die
relevant zijn bij toetsing van het eerste criterium. De volgende omstandigheden
kunnen erop wijzen dat een distributeur op vergelijkbare wijze als een agent in
de organisatie geYntegreerd is: de toewijzing van een bepaald afzetgebied (ook
als geen gebiedsbescherming wordt toegekend), de plicht om uiterlijke
onderscheidingstekens te gebruiken, de plicht om te werven volgens instructies
van de leverancier, opleiding van personeel volgens instructies van de
leverancier, een minimale afzetverplichting, de plicht om een minimale
hoeveelheid voorraad te hanteren, controle- en of aanwijzingsbevoegdheden van
de leverancier op de bedrijfsvoering van de distributeur, het recht van de
leverancier op toegang in de bedrijfsruimte en inzage in de boekhouding,
contractuele beperkingen van concurrerende handelingen, de verplichting van de
distributeur om mededelingen te doen over de mogelijkheden voor eventuele
nieuwe afzetkanalen en de verplichting om de leverancier gegevens te

132 Zie het literatuuroverzicht van Ebenroth 2001 behorende bij § 89 b HGB (p. 1008 -
1011), waarin eveneens literatuur over de analoge toepassing is opgenomen.

133 Stumpf 1997, p. 35 e.v.
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verschaffen over (potentiele) afnemers. Voor de vervulling van het criterium is
niet vereist dat alle omstandigheden aanwezig zijn, voldoende is

"daB der Vertragshandler nach dem Gesamtbild seiner Bindungen und
Verpflichtungen einem Handelsvertreter vergleichbar in   die

Absatzorganisation des Unternehmers integriert ist".'34

Het Bundesgerichtshof heeft vooral doorslaggevend geacht de controle- en
inzagebevoegdheden van een leverancier en vergaande informatieplichten van
de distributeur. 135

Ook het tweede criterium is in rechtspraak nader ontwikkeld. Op de
distributeur moet de verplichting rusten zijn klantgegevens aan de leverancier te
verstrekken. Een dergelijke verplichting hoeft niet expliciet in het contract te
zijn opgenomen, maar kan ook voortvloeien uit een andere verplichting,
bijvoorbeeld de verplichting om de leverancier inzage te verschaffen in
verkooprapporten en betalingsoverzichten (mits ze de namen van de klanten
bevatten):36 Niet relevant  is het tijdstip waarop de distributeur de informatie
moet verschaffen (gedurende het contractsverloop of bij het einde van het
contract). Ook doet niet ter zake of de leverancier daadwerkelijk gebruik maakt
van de gegevens."'

Op grond van deze criteria is de aard van de samenwerking bepalend
voor de vraag of een opgezegde contractspartij recht heeft op vergoeding van
verloren goodwill. Het zal sterk van het type distributiecontract afhangen of aan
de genoemde criteria voldaan is. In het bijzonder bij overeenkomsten waar
exclusiviteit een wezenlijk onderdeel van de samenwerking uitmaakt zal snel
aan de criteria zijn voldaan. Voor de franchisenemer gelden in beginsel dezelfde
afwegingsfactoren als voor de distributeur. m Vooral voor bepaalde typen
franchiseovereenkomsten zal vrijwel altijd aan deze criteria voldaan zijn. In het
bijzonder geldt dit voor het type waarin de franchisegever een vergaande

instructiebevoegdheid heeft op alle onderdelen van de onderneming. Hoewel de
omstandigheden gedifferentieerd zijn en om die reden omslachtig overkomen is
de boodschap helder: ook bij 'agentuurachtige' overeenkomsten heeft de
wederpartij recht op een vergoeding als de achterman de mogelijkheid heeft om
te profiteren van goodwill. De omstandigheden van het Duitse recht bieden
goede aanknopingspunten voor de vraag wanneer analoge toepassing van § 89 b
HGB in de rede ligt.

134 Stumpf 1997, p. 36.
135 BGH 8 juni 1988, BB 1988, 1170.
136 BGH 20 februari 1981, BB 1981,871.

137 Stumpf 1997, p. 38 en Ebenroth 2001, § 89 b HGB nr. 23.

138 Zie Stein-Wigger 1999, p. 193 e.v. (met veel verwijzingen naar medevoorstanders in

noot 991), Martinek  1992,  p.  150  e.v. en Ebenroth  2001,  §  89  b  HGB nr.  21 e.v. Anders
echter Hopfner 1997, p. 166 e.v.
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Berekening omvang goodwillvergoeding
De Duitse wetgeving kent net als de Nederlandse wetgeving criteria voor
bepaling van de omvang van de goodwillvergoeding. Kort gezegd komt het er
op neer dat de goodwillvergoeding op grond van § 89 b HGB niet meer kan
omvatten dan het voordeel dat de principaal kan behalen van nieuw verworven
klanten of gerntensiveerde bestaande klanten en niet meer dan de mis te lopen
provisie  van de agent aan nieuw verworven klanten of gerntensiveerde bestaande
klanten. Bovendien geldt er een bovengrens vergelijkbaar met het Nederlandse
7:422 lid 2 BW: niet meer dan de beloning over 66n jaar, berekend over het
gemiddelde van de laatste vijf jaren. Tenslotte moet vergoeding redelijk zijn,
waarvoor eveneens bijzondere afwegingsfactoren zijn erkend in de
rechtspraak."' Anders dan naar Nederlands recht, zijn in het Duitse recht echter
criteria ontwikkeld voor de berekening van de omvang van de vergoeding als de
bepaling analoog wordt toegepast.'40

Stumpf geeft de correctie weer voor distributiecontracten. 14' Voor
franchisenemers kunnen de correcties op dezelfde wijze worden toegepast.142 Als

beginpunt kijkt men naar de omzet van de distributeur over de laatste twaalf
maanden van het contract. Is het laatste jaar aantoonbaar a-typisch geweest dan
gelden de maanden daarvoor als beginpunt. Heeft de overeenkomst korter dan
twaalf maanden geduurd dan worden slechts de maanden in rekening gebracht
voor zolang de overeenkomst heeft geduurd. Een eerste correctie vindt plaats
door slechts het percentage Meh,yachkunden in de verdere berekening mee te
nemen. Deze correctie is overigens niet eigen aan de distributeur, ook bij de
agent wordt een dergelijke correctie toegepast. Het gaat dan om de klanten die
door wervingsactiviteiten van de agent/distributeur zijn aangebracht. Het kan
gaan om nieuwe klanten en om al bestaande klanten waarmee het contact
gerntensiveerd en wat betreft de omzet wezenlijk (minstens 100 %) uitgebreid
is."3 Een verweer dat de klanten niet door wervingsactiviteiten aangebracht zijn
maar uitsluitend op het merk afgekomen zijn, gaat niet op.'44 Wel wordt er in de

139 Zie Ebenroth 2001, § 89 b HGB nr. 102 - 126, waar maar liefst twintig relevante

ativegingsfactoren zon genoemd, onder andere de leeftijd van de agent, de duur van het
contract, de te besparen kosten, de (extreme) hoogte van de goodwillvergoeding, de
Sogwirkung van een merk en een eventuele omzetteruggang.

140 Zie hiervoor eveneens Barendrecht/Van Peursem  1997, p.  165.

141 Zie Stumpf 1997, p. 236 e.v., in het bijzonder de rekenvoorbeelden op p. 241 - 243.
142 Zie Stein-Wigger 1999, p. 193 e.v., Eckert 1991, p. 1237 e.v., Kohler 1990, p. 1689 e.v.

en     Martinek     1992,     p. 155. Anders Schimansky,     die de toekenning     van     een
investeringsbescherming vergelijkbaar met de vergoeding zoals toegekend in
Matte//Borka prefereert boven de toekenning van een goodwillvergoeding. Volgens haar
zon de vele pogingen om de criteria passend te maken voor een analoge toepassing
nutteloos, omdat de criteria nooit geheel aan zullen sluiten bij franchisecontracten. Zie
Schimansky 2003, p. 267 - 270. Zie tevens Hopfner, die om andere redenen, zich
eveneens keert tegen de toekenning van een goodwillvergoeding aan een
franchisenemer, zie noot 144 en noot 156 van dit hoofdstuk.

143 Zie Stumpf 1997, p. 226, Ebenroth 2001, p. § 89 b HGB nr 80 81.
144 Anders echter Hopfner (p. 164 e.v.), die van mening is dat franchisenemers nooit recht

op een goodwillvergoeding hebben, daar de klanten niet door de wervingsacties van de
franchisenemers zijn aangebracht, maar door de aantrekkingskracht van een bepaald
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billijkheidscorrectie rekening gehouden met de eventuele Sogwirkung (hierover
later meer). De tweede correctie geldt (deels) weI specifiek voor distributeurs en
bestaat uit twee kortingen. Van het resterende bedrag moeten in de eerste plaats
worden afgetrokken de bedrijfskosten die eigen zijn aan de distributeur (en
vreemd zijn aan een agent). Stumpf noemt het voorraadrisico, het kredietrisico,
het  afzetrisico  en het prijsschommelingrisico.'*'  In de tweede plaats  moet  het
resterende bedrag worden verminderd met de kosten die weliswaar eigen zijn
aan de agent, maar die geen wervingskosten zijn. Stumpf noemt als
voorbeelden: administratiekosten, kosten voor opslag, uitlevering en
serviceverlening.'46 Het bedrag dat resteert na deze korting wordt het basisbedrag
genoemd. Een precieze berekening van dit basisbedrag is buitengewoon lastig
en kan veel discussie opleveren. Stumpf adviseert voor een precieze berekening
experts in te schakelen, terwijl anderen adviseren aan te sluiten bij de provisie
van een agent in soortgelijke producten in een soortgelijke markt (minus een
gemiddeld genomen bedrag aan overige kosten dan wervingskosten):„

Als het basisbedrag bepaald is, is de volgende stap de vaststelling van
een Prognosezeitraum. Deze wordt vastgesteld voor de te verwachten tijd dat
voordeel van de klanten wordt behaald, waarbij wel geldt dat de periode te
overzien moet zijn. Het Bundesgerichtshofgaat vaak uit van een periode van 4 A
5  jaar.- Het Prognosezeitratim is het totale tijdsbestek waarover de verloren
goodwill berekend wordt. Vervolgens dient een Abwanderungsquote vastgesteld
te worden. Dit percentage wordt gebaseerd op de gemiddelde
omzetvermindering van nieuwe klanten of gerntensiveerde bestaande klanten
gedurende de laatste jaren van de contractuele relatie:*' De Abwanderungsquote
wordt ieder jaar opnieuw toegepast op het resterende bedrag, zodat de
goodwillvergoeding ieder jaar (voor een tijdsbestek van het Prognosezeitralon)
minder wordt. Als laatste dient de billijkheidscorrectie te worden toegepast. Bij
een sterk merk kan onder meer een correctie worden toegepast voor de
zogenaamde Sogwirkung. 1 Zo'n correctie lijkt redelijk voor franchise-
overeenkomsten. Veel klanten klanten zullen niet alleen door de specifieke
wervingsacties van de franchisenemer, maar tevens door de aantrekkingskracht
van een al bestaand concept aangetrokken worden. De billijkheidscorrectie kan
echter nooit (zelfs niet bij een sterk merk of concept) tot nul gereduceerd
worden, want het is de taak van de specifieke distributeur of franchisenemer om
zich te onderscheiden van andere sterke merken of concepten."' Dit neemt niet

concept. Deze visie wordt in Duitse literatuur door anderen weersproken, zie noot  142 en
noot  156 van dit hoofdstuk.

145 Het afzetrisico is het risico dat bepaalde producten door bijvoorbeeld technologische

ontwikkelingen in bepaalde gebieden niet goed afzetbaar meer zijn, zie Stumpf 1997, p.
238.

146 Stumpf 1997, p. 238
147 Zie bijvoorbeeld Ekkenga 1992, p. 354.
148 Zie Stumpf 1997, p. 239 met verwijzing naar rechtspraak. Vgl. tevens Ebenroth 2001, §

89 b HGB nr. 34, alwaar een periode van 2 tot 5 jaar genoemd wordt
149 Zie Stumpf 1997, p. 239.
150 Zie Ebenroth, 2001, § 89 HGB, nr. 121.
151 Zie  Stein-Wigger  1999, p.  199 met verwijzing naar rechtspraak (noot 955).
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weg dat de korting voor Sogwirkung fors op kan lopen. Barendrecht en Van
Peursem noemen percentages van 25 tot 50 %.ul De laatste berekening is die van
§ 89 b HGB Abs. 2: de totale uitkering mag niet meer zijn dan de beloning van
66n jaar, berekend over het gemiddelde van de laatste vijf jaren. Bij deze
berekening dient eveneens een korting te worden toegepast voor dat bestanddeel
van de beloning dat de distributeurtypische kosten moet dekken. "' Deze
uitkomst is de bovengrens. Als het bedrag van de uit § 89 b HGB Abs. 1
afgeleide berekening hoger is dan de beloning over 66n jaar, krijgt de
distributeur slechts een beloning over 66n jaar.

Termijnen en investeringsaanspraak
Wat betreft de opzegtermijnen biedt het Duitse recht weinig nieuws. De
opzegtermijnen genoemd in § 89 HGB zijn evenals naar Nederlands recht
gekoppeld aan de duur van het contract. Voor de overeenkomsten van een korte
tot middellange duur (looptijd tot 6 jaar) zijn de opzegtermijnen naar Duits recht
van een kortere duur dan naar Nederlandse recht. Voor de overeenkomsten met
een langere looptijd (vanaf 6 jaar) gelden dezelfde richtlijnen. Bij het ontbreken
van een contractuele bepaling daartoe gelden de richtlijnen van § 89 HGB
analoog voor distributie- en franchisecontracten. Volgens sommigen zijn de
Duitse termijnen voor de agent al te kort en om die reden in het bijzonder voor
de zich doorgaans  in een afhankelijkere positie verkerende franchisenemer."4
Het probleem zal zich, gezien de relatief korte termijn, in het bijzonder
voordoen bij de korte tot middellange contracten.

Voor franchiseovereenkomsten gelden deze termijnen ook als het een
overeenkomst voor bepaalde tijd met een verleningsclausule betreft (waarbij
geen specifieke opzegtermijn is opgenomen). Franchisecontracten voor bepaalde
tijd met verlengingsclausules worden naar Duits recht gelijkgeschaard met
contracten voor onbepaalde tijd, met dat verschil dat de opzegging slechts op
een vast tijdstip per jaar kan plaatsvinden."' Waar franchisegevers waarschijnlijk
omwille van flexibiliteit kozen voor overeenkomsten voor bepaalde tijd, heeft
een dergelijke toepassing uiteindelijk tot gevolg dat ze juist inboeten aan
flexibiliteit. Bij echte overeenkomsten voor onbepaalde tijd kan immers op ieder
tijdstip een beroep worden gedaan op de opzegtermijn behorende bij een
ordentliche Kundigung. Het is denkbaar dat een 'bepaalde tijd met
verlengingsclausule-constructie' gedurende de eerste jaren van het contract nog
enig effect heeft op de gerechtvaardigdheid van het vertrouwen van een
franchisenemer dat de overeenkomst voort zou duren, maar als een
overeenkomst steeds opnieuw verlengd wordt kan dit effect weer afnemen.
Het gerechtvaardigd vertrouwen dat een overeenkomst zal voortduren kan naar
Duits recht, net als naar Nederlands recht, tot gevolg hebben dat naast een

152 Barendrecht/Van Peursem, 1997, p. 165 - 166. Zie tevens Kustner/Von Manteuffel 1988,

p. 1982.
153 Zie voor details Stumpf 1997, p. 241. Zie ook het rekenvoorbeeld op p. 243.

154 Zie Stumpf 1997, p. 195 voor distributiecontracten en Stein-Wigger 1999, p. 141 en

Hopfner 1997, p. 116 voor franchisecontracten.
155 Zie Martinek 1992, p. 120, Stein-Wigger 1999, p. 49 en Hopfner 1997, p. 96 - 97.
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redelijke termijn een vergoeding aangeboden dient te worden. Deze vergoeding
kent men in het Duitse recht onder de benaming Investitionsschutz en is

gebaseerd is op Treu und Glauben:16 Deze vergoeding ligt in het verlengde van
een   uit    1970    daterende   uitspraak   van het Bundesgerichtshof waarin een
leverancier verplicht werd de bij de beeindiging van het contract resterende (en
voor de distributeur waardeloos geworden) voorraden over te nemen. In deze
zaak werd voor het eerst erkend dat een leverancier bij uitoefening van zijn
bevoegdheid om eenzijdig te beeindigen onder bepaalde omstandigheden en
voorwaarden (een deel van) de niet terug verdiende investeringen voor zijn
rekening dient te nemen.157 In literatuur wordt een dergelijke vergoeding vooral
verdedigd door onder meer Ulmer, Foth, Stumpf, Martinek, Ebenroth,
Schimansky en Stein-Wigger, maar in rechtspraak van het Bundesgerichtshofis
zij (nog) niet expliciet aan een opgezegde contractspartij toegekend.

In literatuur worden de volgende criteria voor toekenning van een
investeringsaanspraak genoemd: 1) het dient te gaan om niet terugverdiende
relatiespecifieke investeringen die binnen het normale investeringspatroon van
de onderneming passen, 2) waarvoor het gerechtvaardigde vertrouwen bestond
dat ze zouden worden terugverdiend. 3) Dat vertrouwen dient op enigerlei wijze
aan de leverancier te kunnen worden toegerekend:n Voor dit laatste vereiste
komt het vooral aan op

"die audrucklich, konkludent oder durch einverstandliches Schweigen
erfolgte Einflussnahme des Herstellers  auf die Investitionsentscheidungen
des Absatzmittlers".159

Stein-Wigger noemt daarnaast nog een specifieke andere grond waar de
investeringsvergoeding voor een franchisenemer op kan berusten. Als de
franchisegever onzorgvuldig en uitsluitend zijn eigen belangen nastreeft kan er
ook grond zijn voor de toekenning van een investeringsvergoeding naast een
opzegtermijn. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor indien de nadelen van de
franchisenemer

"in einem objektiven Missverhaltniss zu den Vorteilen des
Franchisegebers stehen und dieser sien Verhalten nicht durch ein ebenso
gewichtiges Interesse zu rechtfertigen vermag".'60

156 Stein-Wigger spreekt van een gesteigerte Treueplicht, op grond waarvan de
franchisegever bijzondere zorg in acht dient te nemen jegens de franchisenemer; deze
bijzondere zorg vindt haar rechtvaardiging in het feit dat tussen partijen een
unausgewogene Krafteverhalmis   bestaat, zie Stein-Wigger    1999,   p.   41. Vgl. echter
Hopfner. die een aanzienlijk minder vergaande bescherming voor de franchisnemer
bepleit,    zie    Hopfier    1997,    p.     185. Hopfners standpunt wordt bekritiseerd    door
Schimansky (Schimansky 2003, p. 255 - 256).

157 BGH 21 oktober 1970, BGHZ 54, 338. Zie over deze uitspraak Foth 1987, p. 1271 en

Schimansky 2003, p. 251.
158 Zie voor deze vereisten bijvoorbeeld Schimansky 2003, p. 247 e.v.
159 Schimansky 2003, p. 249.
160 Stein-Wigger 1999, p. 175.
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De cumulatieve toekenning van een investering- en een goodwillvergoeding
is in de Duitse literatuur, evenals in de Nederlandse literatuur, een
discussiepunt.161

5.2.2    Normen voor compensatie in het opzegmodel

Het Duitse recht toont aan dat het moeilijk zal zijn 66n compensatienorm te
formuleren die bij veel (zo niet alle) contractstypen toegepast karl worden.
Voor de verticale marktgerichte overeenkomsten kunnen wel (net als in
Nederland), twee type normen voor compensatie onderscheiden worden: 66n
berekent de misgelopen winst, de ander de tevergeefs gemaakte
investeringen. Of beide vergoedingen gecombineerd kunnen worden is een
punt van discussie; wat dat betreft biedt het Duitse recht niet meer
duidelijkheid dan het Nederlandse recht. Wel biedt het Duitse recht
aanknopingspunten voor de vragen wanneer een bepaalde compensatie
toegekend moet worden en hoe de omvang berekend kan worden. Zo zou het

opzegmodel een van het Duitse recht afgeleide norm kunnen bevatten voor
de vraag wanneer een distributeur en een franchisenemer in aanmerking
komen voor de toekenning van een goodwillvergoeding. Hetzelfde geldt voor
de berekening van de omvang van die vergoeding. De Duitse normen zijn
zeer gedetailleerd en gedifferentieerd. Enerzijds biedt dit de mogelijkheid om
de vergoeding zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij een concreet geval,
anderzijds is het Duitse systeem omslachtig en vaak alleen uitvoerbaar met
behulp van inschakeling van deskundigen:62 Duitse theoretici onderscheiden
voor de compensatie voor tevergeefs verrichte investeringen twee criteria aan
de hand waarvan bepaald kan worden of een vergoeding van een bepaalde
omvang toegekend moet worden: de eerste is het criterium van het

161 Stumpf wijst de cumulatieve toepassing af (zie Stumpf 1997, p. 208 e.v.) evenals

Schimansky (2003, p. 260 - 261). Laatstgenoemde is voorstander van een toekenning
van een Investitionsschutz, niet voor de toekenning van een goodwillvergoeding op
grond van § 89 b HBG. Hopfner wijst de toekenning van beide vergoedingen categorisch
af. Volgens Stein-Wigger kunnen beide vergoedingen wel cumulatief toegekend worden.
Hij bepleit een vergaande bescherming voor franchisenemers. Een verklaring hiervoor is
waarschijnlijk gelegen in het feit dat hij verschillende Amerikaanse franchisewetten o.a.
heeft vergeleken met het Duitse recht. Sommige Amerikaanse wetten kennen een
dergelijke vergaande bescherming toe aan franchisenemers. Stein-Wigger heeft zich naar
alle waarschijnlijk door deze wetten laten inspireren.

162 In het bijzonder het Franse recht blinkt, vergeleken met het Duitse recht, uit in eenvoud.

De Franse agent krijgt vaak een vergoeding gebaseerd op twee jaren misgelopen

provisie, terwijl het Duitse recht verschillende plafonds kent en bovendien een correctie
op de berekeningsmethode voor de analoge toepassing van het artikel. Keerzijde van het
Franse systeem is dat het sneller zal leiden tot overcompensatie van de agent, waar
verschillende nadelen aan verbonden zijn. Edn van die nadelen is dat de analoge
toepassing op andere typen contracten nog problematischer is; over het algemeen wordt
de toekenning van een lagere vergoeding aan een distributeur en een franchisenemer
immers rechtvaardig geacht. Omdat in de praktijk veel mengvormen voorkomen, biedt
de mogelijkheid van een (deels) analoge toepassing van 6dn en dezelfde regeling vcel
voordelen.
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163gerechtvaardigd vertrouwen, de tweede is een evenredigheidscriterium.
Aan de hand van beide criteria zou een norm voor compensatie voor
tevergeefs verrichte investeringen geformuleerd kunnen worden, al zal met
name het laatste criterium nader ingevuld moeten worden.

5.3    Normen voor afwikkeling

5.3.1    Normen voor afwikkeling naar Duits recht

In het Duitse recht krijgt de afwikkeling van de rechtsverhouding meer aandacht
dan in het Nederlandse recht. Voor de agentuurovereenkomst geldt bijvoorbeeld
dat uitdrukkelijk is erkend dat gedurende de opzegtermijn alle rechten en
plichten onverkort blijven gelden. Hiervan is uitgezonderd een eventueel non-
concurrentieverbod voor de agent: de agent mag in weerwil van een contractueel
non-concurrentieverbod binnen redelijke grenzen al tijdens de opzegtermijn in
contact treden met mogelijke nieuwe handelspartners.w Na het verstrijken van
de termijn bestaat er tussen partijen een Abwicklungsverhaltnis. Dit betekent dat
partijen nog steeds rekening dienen te houden met elkaars belangen. 165 Zo
kunnen partijen verplicht zijn elkaar nachvertraglichen Infbrmationen te
verschaffen. '66 Op grond van diezelfde bijzondere rechtsverhouding hebben
beide partijen bovendien het recht derden in te lichten over de opzegging, mits
het de wederpartij geen onnodige schade toebrengt. 167

Ook voor de distributieovereenkomst geldt dat de rechten en plichten
gedurende de opzegtermijn onverkort blijven gelden.168 In het bijzonder geldt dit
voor de levering- en afnameplichten; alleen als de distributeur voldoende
voorraad heeft, is hij bevrijd van zijn afname plicht. De leverancier is op zijn
beurt in beginsel pok gehouden te leveren als de order tijdens de opzegtermijn
geplaatst is. In dat geval is de leverancier wel bevrijd van eventuele
terugnameplichten van resterende voorraden. Bij gebreke van een contractuele
regeling daartoe is de leverancier in beginsel niet verplicht om resterende
voorraden terug te kopen. Dit is anders als de leverancier van de distributeur een
minimale voorraad verlangt. Daarentegen hoeven producten die ouder dan zijn
dan 3 jaar (of een ander getal wat redelijk is gezien de specifieke aard van het
product) niet door de leverancier teruggenomen te worden. Hetzelfde geldt voor
producten die niet meer door de leverancier afgezet worden, producten die zich
niet meer in de originele verpakking bevinden en voor producten die door een
verkeerde behandeling  door de distributeur  niet meer verkoopbaar zijn.,"  Een

163 Zie paragraaf 5.2.1 (termilnen en investeringsaanspraak) van dit hoofdstuk. Zie voor het

vertrouwenscriterium bijvoorbeeld Schimansky 2003, p. 249 en voor het even-
redigheidscriterium bijvoorbeeld Stein-Wigger  1999, p.  175.

164 Ebenroth 2001, § 89, nr. 29.
165 Ebenroth 2001, § 89, nr. 31. Vgl. tevens Zenz 1975.

166 Vgl. § 87 c HGB.
167 Ebenroth 2001, § 89, nr. 29.
168 Stumpf 1997, p. 208 met verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie.
169 \10. tevens artikel 11.2 ICC  Model  Distributorship  Contract.
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leverancier of franchisegever zal de producenten tegen de inkoopprijs,
verminderd met de waardevermindering van het product, terug moeten nemen.'70
Verder is de distributeur gebonden aan een teruggaveplicht van alles wat hem ter
beschikking is gesteld om zijn taak uit te voeren, bijvoorbeeld tekeningen,
ontwerpen, productlijsten, monsters en demonstratiemodellen. Kortom: in het
Duitse recht wordt uitdrukkelijk erkend dat contractspartijen ook na het
verstrijken van de opzegtermijn gehouden zijn rekening te houden met elkaars
belangen. De bovengenoemde weergave is selectie van veel voorbeelden.

5.3.2   Normen voor afwikkeling in het opzegmodel

Het Duitse recht kent veel concrete normen voor de afwikkeling van specifieke
contracten, maar geen allesomvattende norm voor verschillende contractstypen.
Voor de verticale overeenkomsten tussen ondernemingen zouden verschillende
normen geformuleerd moeten worden; hierbij kan in het bijzonder gedacht
worden aan een norm voor het terugkopen van de resterende voorraden, de
verplichting om orders uit te leveren als de orders tijdens de opzegtermijn zijn
geplaatst, non-concurrentieplichten tijdens en na de opzegtermijn, het
verschaffen van schadebeperkende informatie tijdens en na de opzegtermijn en
de verplichting zich te onthouden van mededelingen aan derden tijdens en na de
opzegtermijn. Opvallend is verder dat partijen gedurende de opzegtermijn meer
ruimte lijken te krijgen om zich aan te passen. Een sprekend voorbeeld is de
agent die tijdens de opzegtermijn in weerwil van een non-concurrentiebeding op
beperkte schaal in contact mag treden met concurrenten. De belangrijkste
rechten en plichten blijven onverkort gelden, maar als bepaalde plichten een
contractspartij teveel belemmeren bij het zoeken naar alternatieven, is schending
van de plicht binnen redelijke grenzen geoorloofd.

170 Anders echter Hopfner, die de waardevermindering voor risico van de franchisegever wil

laten komen, zie Hopfner 1997, p. 123 e.v.
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6   Voorwaarden voor opzegging: Belgisch recht

6.1    Normen voor compensatie naar Belgisch recht

Normen voor compensatie
Het Belgische recht is voor dit onderzoek vooral interessant omdat het, als enige
van de in dit hoofdstuk onderzochte rechtsstelsels, een bijzondere wet voor de
eenzijdige beeindiging van alleenverkoopovereenkomsten kent. De wet stamt uit
1961, maar lijkt samen met de Handelsagentuurwet nog altijd de belangrijkste
(nationale) wettelijke bron te zijn voor de bepaling van de rechten en plichten
van contractspartijen van verticale duurcontracten. De belangrijkste normen
voor compensatie uit de Alleenverkoopwet zijn in deze paragraaf weergegeven,
de bepalingen uit de Handelsagentuurwet alleen voor zover ze tot andere dan de
al in het Nederlandse recht bestaande inzichten leiden. Ook naar Belgisch recht
worden beide wetten soms analoog toegepast op andere verticale contracten die
niet binnen het directe bereik van de wetten vallen, maar in tegenstelling tot het
Duitse recht, kent het Belgische recht geen duidelijk ontwikkelde
toepassingscriteria en omrekenformules."1

Artikel 2 Alleenverkoopwet
Artikel 2 van de Alleenverkoopwet bepaalt dat een voor onbepaalde tijd
verleende verkoopconcessie"' zonder grove tekortkomingen  niet kan worden
opgezegd dan met inachtneming van een redelijke termijn of een billijke
vergoeding. De lengte van de termijn en de omvang van de vergoeding dient
door partijen te worden bepaald bij de opzegging van het contract. Kunnen
partijen het niet eens worden dan stelt de rechter de lengte van de termijn of de
hoogte van de vergoeding vast. Op grond van deze bepaling kan een opzeggende
partij kiezen tussen een redelijke termijn of een billijke vergoeding, maar in
rechtspraak wordt schadevergoeding doorgaans alleen toegekend als vervanging

173van de verplichting om een redelijke termijn in acht te nemen.
Opvallend is de uitdrukkelijke erkenning dat de redelijkheid van een

termijn of de billijkheid van een bepaalde vergoeding pas op het moment van de
beeindiging vastgesteld kan worden en niet eerder (zelfs niet door middel van
een contractuele bepaling).'74 Dit heeft tot gevolg dat contractspartijen bij een
opzegging naar Belgisch recht vrijwel automatisch gehouden zijn om in
onderhandeling te treden. Naar geldend Belgisch recht dient de kennisgeving
van de opzegging de voorgenomen in acht te nemen termijn te bevatten, wat

171 Voor de analoge toepassing van de Alleenverkoopwet op franchisecontracten bestaat wei

een soort van criterium, zie paragraaf 2.3  van dit hoofdstuk.
172 Zie voor dit begrip paragraaf 2.3 van dit hoofdstuk.

173 Willemart/Destrycker  1996, p.  46 en aldaar genoemde rechtspraak.
174 Willemart/Destrycker 1996, p. 46 - 47. Vgl tevens Bogaert/Lohmann 2000, p. 134.

Overigens zal dit aspect veel gevolgen hebben bij de analoge toepassing op
franchisecontracten. Deze overeenkomsten kenmerken zich doorgaans door zeer
gedetailleerde, door de franchisegever opgestelde, contractuele bepalingen waarin o.m.
de opzegtermijn geregeld is.
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gezien kan worden als als een eerste voorstel voor onderhandelingen. Ontbreekt
zo'n voorstel, dan wordt de kennisgeving gelijkgesteld met een onmiddellijke
verbreking zonder termijn of een tekortkoming. De opzeggende partij is in dat
geval schadeplichtig."' De vaststelling van een redelijke termijn door de rechter
is naar Belgisch recht een moeilijk punt, omdat de rechter zich dan teveel zou
mengen in de uitvoering van het contract. Om die reden wordt de voorkeur
gegeven aan de toekenning van een vervangende billijke vergoeding:76

Als uitgangspunt voor een redelijke opzegtermijn geldt de periode
waarin de opgezegde partij redelijkerwijs kan zorg dragen voor een alternatieve
invulling  van haar commerciele  activiteiten.'" Een voorzichtige indicatie  voor
een redelijke termijn kan afgeleid worden uit een rechtspraakonderzoek verricht
door Willemart. ": Willemarts schematische weergave van de toegekende
opzegtermijnen toont een minimum van 3 maanden (bij kortlopende contracten
van 1 tot 3 jaren) en een maximum van 42 maanden (bij een looptijd van 33
jaren en een 100 % afhankelijkheid). De marge tussen 3 en 42 maanden is echter
groot en de rechtspraak vertoont een casuistisch beeld, zodat het lastig blijft
hieruit een duidelijke indicatie voor een redelijke termijn af te leiden.

De vervangende schadevergoeding wordt berekend op basis van de
termijn die in het concrete geval redelijk zou zijn geweest. Volgens Willemart
en Destrycker dient het aantal maanden vermenigvuldigd te worden met de
gemiddelde semi bruto winst die de concessiehouder behaalde op het ogenblik
van kennisgeving van de beeindiging."' De gemiddelde semi bruto winst wordt
berekend op basis van de laatste maanden voor de kennisgeving. De semi bruto
winst staat gelijk aan de netto winst vermeerderd met vennootschapsbelasting en
vaste kostenposten als de huur, onroerende voorheffing, verzekeringen, kosten
voor verwarming, water en licht, vaste lonen en sociale lasten etc.
Laatstgenoemde vaste kostenposten zijn de zgn. 'niet-indrukbare' kosten, welke
normaliter door de brutowinst marge gedurende de opzegtermijn gedekt zouden
worden. Als de concessiehouder naast de producten van de opzeggende
concessiehouder nog andere producten distribueert, zullen de vaste kosten
slechts vergoed kunnen worden voor het percentage dat het brutoresultaat van de
specifieke producten inneemt in de totale brutowinst van de onderneming. Zegt
de concessiehouder op zonder inachtneming van de redelijke termijn, dan heeft
de concessiegever recht op vergoeding van de gederfde nettowinst vermeerderd
met de aan de concessie verbonden verloren voordelen gedurende de termijn dat
de overeenkomst had behoren voort te duren.

175 Willemart/Destrycker 1996, p. 46 e.v.

176 Willemart/Destrycker 1996, p. 46 e.v.

177 Willemart/Destrycker 1996, p. 53 e.v. Vgl tevens Bogaert/Lohmann 2000, p. 134.

178 Willemart  1994 p.  155 e.v., tevens opgenomen in Willemart/Destrycker  1996, p.  127 e.v.

179 Willemart/Destrycker 1996, p. 66 e.v.
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Artikel 3 Alleenverkoopwet
Op grond van artikel 3 Alleenverkoopwet kan de concessiehouder aanspraak
maken op een aanvullende billijke vergoeding welke

"wordt geraamd in functie van de volgende elementen: 1. De bekende
meerwaarde inzake clienttle die door de concessiehouder is aangebracht
en die aan de concessiehouder verblijft na de beeindiging van het
contract; 2. De kosten die de concessiehouder gedaan heeft met het oog
op de exploitatie van de concessie en die aan de concessiegever voordelen
mochten opleveren na het eindigen van het contract; 3. Het rouwgeld dat
de concessiehouder verschuldigd is aan het personeel dat hij verplicht is
te ontslaan ten gevolge van de beeindiging van de verkoopconcessie."

Het recht op deze aanvullende billijke vergoeding staat volgens Willemart en
Destrycker volledig los van het recht op de vergoeding ter vervanging van een
redelijke opzegtermijn. Laatstgenoemde vergoeding wordt door de wet
aangeduid als een billijke vergoeding, eerstgenoemde als een aanvullende
billijke vergoeding. Volgens genoemde auteurs hebben beide vergoedingen een
verschillend doel:

"de ene heeft tot doel een eventueel te korte of onbestaande
opzeggingstermijn te compenseren, terwijl de andere tracht tegemoet te
komen aan alle andere financiele gevolgen":m

Beide vergoedingen kunnen naast elkaar toegekend worden en tot echte grote
problemen leidt dit niet, omdat de opsomming van artikel 3 een limitatieve is.
Overigens geldt ook voor deze vorm van compensatie dat contractspartijen niet
op voorhand vast kunnen leggen hoe hoog de uit te keren vergoeding zal zijn.
Contractspartijen moeten het na de kennisgeving eens zien te worden; lukt dit
niet dan bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding.

Een concessiehouder krijgt vergoeding voor het klantenbestand als
voldaan is aan drie voorwaarden.':1 1) De concessiegever geniet een aanzienlijke
meerwaarde van de klanten van de concessiehouder. Hierbij wordt een
vergelijking gemaakt met de omzetcijfers aan het begin van de overeenkomst en
aan het eind. Als de verkoopcijfers de laatste jaren voor beeindiging aanzienlijk
zijn gestegen, wordt over het algemeen aangenomen dat de concessiegever
aanzienlijk voordeel geniet. 2) De klanten zijn door wervingsactiviteiten van de
concessiehouder aangebracht. Het is vrijwel onmogelijk precies te achterhalen
welk deel van de omzetstijging te danken is aan de wervingsactiviteiten van de
concessiehouder. In het Belgische recht is daar de volgende oplossing voor
bedacht. In beginsel wordt aangenomen dat de omzetstijging te danken is aan de
wervingsactiviteiten. Kan de concessiegever echter aannemelijk maken
(bijvoorbeeld door een marktonderzoek) dat ten minste een deel te wijten is aan

180 WillemarUDestrycker 1996, p. 76.
181 Zie WillemarUDestrycker  1996, p. 78 e.v. en aldaar genoemde rechtspraak.
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andere oorzaken die los staan van de wervingsactiviteiten van de
concessiehouder, dan is het aan de concessiehouder om dit te weerleggen
(bijvoorbeeld door een contra-marktonderzoek). 3) De concessiegever behoudt
na beeindiging feitelijk voordeel van de door de concessiehouder aangebrachte
klanten. De rechter maakt bij deze voorwaarde op basis van de specifieke
omstandigheden van het geval een inschatting of de concessiegever voordeel zal
behouden. Hierbij zijn van belang het merk van het product, de specifieke aard
van het product, de vraag of de concessiehouder een vergelijkbaar product op de
markt kan brengen en de vraag of de concessiegever specifiek getraind
personeel van de concessiehouder overneemt. Deze goodwillvergoeding is
uitsluitend gebaseerd op het voordeel dat de concessiegever zal genieten;
specifiek bewijs voor het verlies van de concessiehouder hoeft niet geleverd te
worden. Voor de precieze berekening worden geen wiskundige formules
toegepast. Uiteindelijk berust de vaststelling op een schatting van het voordeel
van de concessiegever. Vergoeding van de netto-winst (berekend over het
gemiddelde van de laatste twee of drie jaren) gedurende minstens zes en
maximaal 24 maanden is gangbaar. m

Naast de vergoeding voor het klantenbestand kan op grond van artikel 3
Alleenverkoopwet een vergoeding toegekend worden voor kosten die de
concessiehouder heeft gemaakt met het oog op de voortzetting van de
samenwerking. Het gaat hier om investeringen, die na het eindigen van het
contract ten goede komen aan de concessiehouder. De hoogte wordt berekend op
basis van het voordeel van de concessiehouder. Voor zover dit voordeel echter
bestaat uit de uitbreiding van het klantenbestand, kan niet nog eens een
vergoeding toegekend worden. Andere vormen van voordeel komen niet veel
voor, zodat dit tweede element van de aanvullende billijke vergoeding in de
praktijk weinig meerwaarde biedt. Tot slot kan de aanvullende billijke
vergoeding bestaan uit een vergoeding voor het 'rouwgeld', dat de
concessiehouder dient te betalen aan personeel dat wegens de beeindigde
alleenverkoop zal worden ontslagen. Het gaat hier alleen om personeel dat niet
afgevloeid kan worden tijdens de opzegtermijn. Bovendien mogen deze kosten
niet dubbel in rekening gebracht worden als ook een vervangende
schadevergoeding op grond van artikel 2 toegekend wordt.

Bijzonderheden in de Handelsagentuurwet
De Handelsagentuurwet biedt ten opzichte van de Nederlandse wettelijke regels
niet veel nieuws, op 66n interessant aspect na: de omkering van de bewijslast als
een agent gebonden is aan een concurrentiebeding. Op grond van artikel 20
Handelsagentuur heeft een agent recht op een uitwinningvergoeding, die
vergelijkbaar is met de Nederlandse goodwillvergoeding van artikel 7:422 BW.
Net als naar Nederlands recht geldt ook naar Belgisch recht dat een agent recht
heeft op vergoeding voor nieuwe klanten of voor de aanzienlijke uitbreiding van
de omzet van bestaande klanten, waarvan aannemelijk is dat de principaal na het

182 Zie de schema's van Willemart en Destrycker (WillemarUDestrycker  1994, p.  155 e.v. en

Willemart/Destrycker 1996, p. 127 e.v.)
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einde van de overeenkomst voordeel geniet. Het is, net als naar Nederlands
recht, aan de agent om te bewijzen dat de principaal van door hem aangebrachte
klanten na beeindiging naar alle waarschijnlijkheid nog aanzienlijk voordeel
geniet. Als in de overeenkomst een non-concurrentie beding ten taste van de
agent is opgenomen, keert de bewijslast echter om. In dat geval wordt vermoed
dat de agent klanten heeft aangebracht en dat de principaal nog aanzienlijk
voordeel van de klanten zal genieten. Dit vermoeden kan door de principaal
weerlegd worden.'83

Tot slot een laatste opmerking. Opvallend is het verschil tussen de
billijke vergoeding voor de concessiehouder (op grond van artikel 3
Alleenverkoopwet) en de uitwinningvergoeding voor de agent voor wat betreft
het schadeaspect. Zoals aangegeven is de schade in de eerstgenoemde
vergoeding irrelevant. Het gaat uitsluitend om het voordeel van de
concessiegever. Bij de uitwinningvergoeding ligt dit iets anders: het met het
Nederlandse en Duitse recht vergelijkbare maximum van 6dn jaar vergoeding
berekend over de gemiddelde provisie van de afgelopen vijf jaren, kan
overschreden worden als de agent aantoont dat de werkelijke schade meer
bedraagt.'84

6.2   Normen voor compensatie in het opzegmodel

Het Belgische recht levert andere normen voor compensatie op, althans voor de
distributeur en de franchisenemer. Geen ingewikkelde rekenformules, maar
gewoon de toekenning van winst voor een bepaald aantal maanden. Dit geldt
zowel voor de vervangende schadevergoeding wegens het niet toekennen van
een redelijke termijn, als voor de toekenning van de aanvullende billijke
vergoeding voor (meestal) verloren goodwill. Hoewel de methode van
berekening van de omvang voor beide vergoedingen vaak dezelfde is (beide zijn
gebaseerd op de misgelopen winst), is de ratio van de vergoedingen
verschillend. De vervangende schadevergoeding compenseert het ontbreken van
een redelijke opzegtermijn, terwijl de vergoeding voor verloren goodwill beoogt
tegemoet te komen aan de andere financiele vergoedingen.':' Het voordeel van
deze wijze van compensatie is dat er geen ingewikkelde formules aan te pas
komen. Maar er is ook een nadeel: de verhouding tussen de vervangende en de
aanvullende vergoeding blijft onduidelijk; het is moeilijk de misgelopen
goodwill en kosten voor de afvloeiing van personeel los te zien van de
aanpassingsschade.

183 Zie hieromtrent Stuyck/Maeyaert  1995, p.  94 e.v.

184 Zie Stuyck/Maeyaert  1995, p. 96.
185 Zie Willemart/Destrycker 1996, p. 76.
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7 Afsluiting

Uit de weergave van het geldend opzegrecht in andere rechtsstelsels bleek dat
het opzegrecht elders even diffuus is als in Nederland. Ook bleek dat geen van
de rechtsstelsels een opzegrecht kende waarin de drie elementen duidelijk
herkenbaar aanwezig waren. Met name het Duitse recht leverde
aanknopingspunten op voor de invulling van de elementen van het opzegmodel,
vooral voor de onderhandelingsplichten, aanpassingsbevoegdheden en normen
voor compensatie. Maar op basis van deze aanknopingspunten alleen kunnen de
basiselementen niet uitgewerkt worden tot een conflictbeheersend opzegmodel.
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Een uitwerking van het opzegmodel

1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik onderzocht hoe de basiselementen van
het model vanuit verschillende perspectieven kunnen worden ingevuld. Het
vermoeden dat het model vanuit geen enkel perspectief volledig ingevuld kon
worden, is juist gebleken. WeI bleken alle perspectieven waardevol voor ten
minste lan element. In dit hoofdstuk werk ik deze uitkomsten uit tot 6dn
opzegmodel. Is het een grote stap om de uitkomsten uit het perspectieven-
onderzoek uit te werken tot ddn opzegmodel? Moeten er nog veel keuzes
gemaakt worden? Zijn er verschillende uitwerkingen mogelijk, of blijken de
uitkomsten elkaar zodanig aan te vullen dat er in hoofdlijn maar 6dn uitwerking
mogelijk is? Deze vragen komen aan de orde in paragraaf 2. In deze paragraaf
geef ik per basiselement de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande
hoofdstukken weer.

In paragraaf 3 volgt een uitgewerkt opzegmodel. Het opzegmodel is
primair gericht op contractspartijen van een duurovereenkomst voor onbepaalde
tijd, die niet langer onder dezelfde voorwaarden verder willen contracteren en
zich bezinnen op mogelijkheden om op neutrale wijze te betfindigen.' Omdat er
grote verschillen bestaan tussen de soorten duurovereenkomsten richt ik me bij
de uitwerking van het model tot 6dn type overeenkomst, namelijk de verticale
marktgerichte overeenkomst tussen twee ondernemingen, waarvoor geen strakke
wettelijke of contractuele kaders bestaan. Ik gebruik de distributieovereenkomst
hierbij als prototype. : Het model kan echter evengoed bij andere
overeenkomsten toegepast worden, zij het dat soms nader onderzoek vereist is
naar de implementatie van het model, hierover volgt meer in paragraaf 4.
Daarnaast kan het opzegmodel ook voor andere rechtssubjecten dan
contractspartijen in de eindfase van het contract van waarde zijn, bijvoorbeeld
voor de makers van contracten, voor rechters en andere geschilbeslechters
(paragraaf 5). In paragraaf 6 schets ik enkele mogelijkheden om het model te
implementeren. Ik sluit af met enkele suggesties voor nader onderzoek
(paragraaf 7).

1 Zie paragraaf 4, hoofdstuk  1.
2                      Zie paragraaf 4, hoofdstuk  1.

183



Hoofdstuk 8

2   De resultaten van het perspectieven-onderzoek

2.1 Waarborg neutraliteit

Geen enkel perspectief gaf een sluitend antwoord  op de vraag hoe de neutraliteit
van opzegging gewaarborgd kan worden. Wel bleek het ingangscriterium (het
criterium waar aan voldaan moet zijn wil men op kunnen zeggen) relevant.
Twee perspectieven leverden een ingangscriterium op waarbij de neutraliteit niet
in  gevaar komt.  Dit  is  in de eerste plaats het rechtseconomische perspectief en  in
de tweede plaats het sociologische perspectief. Op grond van het laatste
criterium zou opgezegd kunnen worden als 66n van de twee partijen niet langer
onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren. ' Dit criterium is
vergelijkbaar met het ingangscriterium voor de ontbinding van een huwelijk
(duurzame ontwrichting van het huwelijk).4 Bij dit criterium worden partijen op
geen enkele wijze geprikkeld een tekortkoming als reden voor de be8indiging op
te geven. Ditzelfde geldt voor het criterium dat het rechtseconomische

perspectief opleverde. Dit criterium is eerder als volgt omschreven: als een
contractspartij kan aantonen dat de voordelen bij beeindiging de nadelige
gevolgen overstijgen, kan een contractspartij opzeggen.' Welk criterium verdient
de voorkeur? Vanuit een conflictbeheersend oogpunt lijkt het eerste criterium
geschikter dan het tweede. Het rechtseconomische criterium lijkt namelijk
gevoeliger voor machtsmisbruik. Een opgezegde partij die zich tegen de
opzegging wil verzetten kan dit eenvoudigweg doen door de transactiekosten op
te laten lopen (bijvoorbeeld door de onderhandelingen te rekken). Het gevolg

hiervan zal zijn dat de voordelen de nadelen niet langer overstijgen, waardoor de
bevoegdheid om op te zeggen uiteindelijk alsnog vervalt:

Opzegging mag als 66n van de twee partijen niet langer onder dezelfde
voorwaarden verder wil contracteren.'  Er   gaan in ieder geval geen prikkets
vanuit die de neutraliteit van opzegging in gevaar brengen, maar is het
voldoende? Waarschijnlijk niet. Het gevaar is te groot dat partijen alsnog in een
tekortkomingsdiscussie belanden. Welke andere andere uitkomsten leverde het
perspectieven-onderzoek op om de neutraliteit te waarborgen? Het is mogelijk,
zo bleek, de voorwaarden voor opzegging z6 in te richten dat schade, ontstaan
door een tekortkoming in de nakoming niet relevant is. Het klassiek juridische
perspectief bleek hier bijzonder nuttig. Dit perspectief leverde criteria op voor
de hoogte van de vergoeding. Ook bleek het mogelijk op plausibele wijze te
berederen dat de compensatie bij opzegging gericht zou moeten zijn op de

3             Zie paragraaf 3.3.1, hoofdstuk 5.
4          Ook de Duitse figuur ordentliche Kundigung sluit hierbij aan, zie paragraaf 4.1 van

hoofdstuk 7.
5                      Zie paragraaf 2.3.1, hoofdstuk 5.
6             Zie paragraaf 2.3.1, hoofdstuk 5.
7         Hierbij moet opgemerkt worden dat een zekere ondergrens noodzakelijk lijkt, om de

ergste vormen van misbruik te voorkomen. Het perspectievenonderzoek heeft geen
directe aanknopingspunten opgeleverd voor deze ondergrens. Maar heel erg is dit
misschien niet, omdat ons recht al een figuur kent die hierin voorziet, namelijk misbruik
van recht.  In de volgende paragraaf kom ik hierop terug.
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tevergeefs verrichte relatiespeci eke investeringen en niet op schade ontstaan
door tekortkomingen. In de volgende paragraaf kom ik hier op terug. Voor nu is
het voldoende te constateren dat het mogelijk is de materiele voorwaarden voor
opzegging zo in te richten dat tekortkomingen in de nakomingen niet ter zake
doen. Het gevaar dat partijen zelfs bij een dergelijk neutraal materieel criterium
voor bijvoorbeeld de hoogte van de compensatie alsnog in een
tekortkomingsdiscussie belanden is dan nog niet volledig afgewend, maar de
kans is in ieder geval verkleind.

Tot slot leverde het conflictbeslechtingsperspectief een belangrijk
aanknopingspunt op om de neutraliteit te waarborgen: de neutraliteit van
opzegging kan gewaarborgd worden door structuur aan te  brengen in  het proces
van opzegging. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een onderhandelingsmodel,
voorzien van tijdslimieten die kunnen voorkomen dat partijen in een
tekortkomingsdiscussie verzanden. Een andere vorm is ook denkbaar,
bijvoorbeeld een door een brancheorganisatie opgestelde gedragscode waarin is
uitgewerkt welke stappen ondernomen kunnen worden om eenzijdig te
beeindigen zonder langslepende  conflicten. s Ook  al blijft opzegging  een
eenzijdig beeindigingsintrument, het lijkt vooral belangrijk het proces van
opzegging zo in te richten dat de wederpartij het gevoel krijgt deel uit te maken
van de beslissingen die genomen worden.' In paragraaf 2.3 kom ik hierop terug,
als ik de resultaten voor de stimulans van communicatie weergeef. Voor nu is
het voldoende te constateren dat een structuur voor het proces van opzegging
ervoor kan zorgen dat de neutraliteit van opzegging beter gewaarborgd blijft.

Bij gebruik van een onderhandelingsmodel is, zo bleek in hoofdstuk 6,
nog een verdergaande mogelijkheid denkbaar om de neutraliteit te waarborgen.
Partijen zouden af kunnen spreken afzonderlijk te onderhandelen over de niet-
zakelijke belangen (de relationele belangen) alsof het wel zakelijke belangen
zijn. Als het gebrek aan vertrouwen in de wederpartij het treffen van een goede
regeling over de beeindiging in de weg staat, kunnen partijen over de belangen
gericht op herstel van het vertrouwen onderhandelen op eenzelfde wijze als over
bijvoorbeeld de hoogte van de vergoeding. Het vertrouwen hoeft niet volledig
hersteld te worden; voldoende is een zodanig herstel dat partijen een regeling
kunnen treffen voor een soepele afwikkeling. Om te voorkomen dat er teveel tijd
verloren gaat, zouden partijen hierbij een tijdslimiet af kunnen spreken welke zij
hieraan maximaal willen besteden.'0

De perspectieven bieden behoorlijk kansrijke aanknopingspunten om de
neutraliteit te waarborgen. Garanties dat partijen niet verzanden in een
tekortkomingsdiscussie zijn er niet; zelfs niet als alle ideeen over de waarborg

8 Meer hierover volgt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.
9        Hiermee is waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van het ontstaan en escaleren van

conflicten verholpen, zie paragraaf 3, hoofdstuk 3. Vgl. ook paragraaf 3.5, hoofdstuk 6
('valkuilen in het huidige opzegproces').

10        Een punt wat nog onbesproken is gebleven is de eenzijdigheid van de keuze voor het
beeindigingsinstrument (zie paragraaf 4.2, hoofdstuk 3). Het perpectieven-onderzoek
leverde hiervoor niet veel aanknopingspunten op. In de volgende paragraaf kom ik
hierop terug.
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van de neutraliteit volledig uitvoerbaar blijken te zijn. Maar de kans dat partijen
verzanden in een tekortkomingsdiscussie zal zeker verkleind zijn.

2.2   Voorwaarden voor opzegging

De voorwaarden voor opzegging heb ik nader onderscheiden in vijf vragen: "

1)   Rust op partijen een onderhandelingsplicht?
2)  Is een opzeggende partij verplicht op een redelijk wijzigingsvoor-

stel van de wederpartij in te gaan?
3) Welke normen gelden voor compensatie?
4) Welke normen gelden voor de afwikkeling?
5) Welke normen gelden voor de postcontractuele fase?

Ik geef de resultaten van het perspectieven-onderzoek in deze paragraaf weer.

2.2.1 Onderhandelingsplicht

De voorgaande hoofdstukken bieden voldoende aanknopingspunten voor
onderbouwing van de gedachte dat contractspartijen tot een zekere vorm van
communicatie gedwongen kunnen worden, alvorens ze eenzijdig mogen
beeindigen. Uit het rechtsvergelijkende perspectief bleek bijvoorbeeld dat
contractspartijen in andere rechtstelsels soms verplicht zijn te onderhandelen
over de mogelijkheid om de overeenkomst aan te passen. 12 Uit eerdere
hoofdstukken bleek bovendien dat de onderhandelingsplicht vooral paste bij een
opzegging op grond van Efficient Breach Theory. Zoals bleek, zijn partijen bij
toepassing van deze theorie gedwongen tot een bepaalde vorm van
communicatie, omdat onderzocht zal moeten worden hoe de alternatieven
nakoming en beeindiging voor de opgezegde partij zoveel mogelijk
gelijkwaardig gemaakt kunnen worden. " lets vergelijkbaars geldt  voor de
toepassing van Relational Contract Theory. Hier lijkt al snel een zekere vorm
van communicatie nodig om te onderzoeken welke onuitgesproken verwach-
tingen zich gedurende de samenwerking ontwikkeld hebben." Het behoeft geen
nadere uitleg dat vanuit het conflictoplossings- en onderhandelingsperspectief
contractspartijen zoveel mogelijk gestimuleerd worden tot een gestructureerde
vorm van communicatie. Vanuit het meer klassieke contractenrecht beredeneerd
zou partijautonomie (of contractsvrijheid) een algemeen obstakel kunnen
vormen voor een rechtens afdwingbare onderhandelingsplicht. Gezien de
ontwikkelingen in het huidige contractenrecht bleek dit waarschijnlijk niet meer
houdbaar."

11             Zie voor de herkomst van deze 5 vragen paragraaf 4.3, hoofdstuk 3.
12            Zie in het bijzonder het Duitse recht, paragraaf 5.1.1, hoofdstuk 7.
13 Zie paragraaf 2.3.3, hoofdstuk 5.
14 Zie paragraaf 3.3.2 en 3.3.3 van hoofdstuk 5.
15 Zie paragraaf 2.2, hoofdstuk 4.  Vgl. ook paragraaf 3, hoofdstuk 7.
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Stel dat partijen inderdaad verplicht kunnen worden te onderhandelen atvorens
op te zeggen, wat zou dit concreet betekenen voor partijen? Wie moet het
inititief nemen om te onderhandelen? Wat als de ander niet op het initiatief in
gaat? Wat als 6dn van de partijen geen serieuze poging onderneemt? Welke
sancties gelden voor niet-nakoming? Wat zijn de gevolgen van die sancties?
Zijn er alternatieven? Deze vragen zien op de invulling van de
onderhandelingsplicht. Voor de invulling van de plicht biedt vooral de
rechtsvergelijkende analyse aanknopingspunten. Later in dit hoofdstuk geef ik,
sterk geYnspireerd door de Duitse wetenschap, een voorbeeld van een manier
waarop de plicht kan worden ingevuld.,6

2.2.2    Plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan

In voorgaande hoofdstukken is onderzocht in hoeverre er in het huidige recht
draagvlak bestaat voor een plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te
gaan, en als het draagvlak er is, op welke wijze een dergelijke plicht vorm zou
kunnen krijgen." Uit het rechtsvergelijkende perspectief bleek dat een plicht om
op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan, in andere stelsels niet of
nauwelijks voorkomt.': Verder bleek  dat een dergelijke plicht alleen  goed  zou
passen in een opzegmodel vanuit een rechtseconomisch perspectief." Vanuit dit
perspectief zou uitsluitend opgezegd mogen worden als daar een economisch
motief aan ten grondslag ligt. De bevoegdheid om op te zeggen vervalt als het
economische motief komt te vervallen. Een opgezegde partij  kan de opzeggende
partij de bevoegdheid om op te zeggen ontnemen door het betere bod van de
derde te evenaren. Bij een dergelijk aanbod vervalt immers het economische
belang (en daarmee de bevoegdheid) om te beeindigen. Voor het overige bieden
de voorgaande hoofdstukken weinig aanknopingspunten voor een plicht om op
een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan.

Het sociologische perspectief leverde zelfs een belangrijke aanwijzing
op dat de invoering van een plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te
gaan niet wenselijk  is. 2° Het slagen  van een succesvolle interactie  in  een
complexe relatie hangt teveel   af  van   de   wil van beide partijen   om   er
daadwerkelijk iets van te maken. Ontbreekt die wil, dan zal een gedwongen

16 Zie paragraaf 3.3.2 van dit hoofdstuk.
17            De belangrijkste aanwijzing (in het huidige Nederlandse recht) dat een opzeggende partij

onder bepaaide omstandighe(len mogelijk aan een dergelijke plicht gebonden zou kunnen
zijn is gelegen in artikel 6:230 lid 1 BW. Op grond van deze bepaling vervalt de
bevoegdheid tot vernietiging als de wederpartij tijdig een aanbod doet dat het nadeel op
afdoende wijze opheft. Zie paragraaf4.3, hoofdstuk 3.

18 Zie hoofdstuk 7. Een uitzondering is het Duitse recht wat betreft de bevoegdheid om op
te zeggen op grond verandering van omstandigheden (§ 314 BGB); een opgezegde
franchisenemer kan in zo'n situatie aanpassing van de overeenkomst vordering mits
voorzetting van de overeenkomst redelijkerwijs van de franchisegever gevraagd kan
worden, zie Stein-Wigger 1999, p. 162 - 163, zie ook paragraaf 2.1 en 5.1.2 van
hoofdstuk 7.

19 Zie paragraaf 2.3.2, hoofdstuk 5.
20 Zie paragraaf 3.3.1, hoofdstuk 5.
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voortzetting voor beide partijen uiteindelijk vaak verlies opleveren, zelfs als het
wijzigingsvoorstel economisch gezien een redelijk voorstel is. Gedwongen
voortzetting bij een redelijk wijzigingsvoorstel is denkbaar in een samenwerking
waarbij niet veel meer komt kijken dan een simpele uitwisseling van goederen:,
Het is echter de vraag of dit realistisch is, omdat zelfs een op het oog simpele
overeenkomst al snel een bepaalde mate van vertrouwen, solidariteit en
betrokkenheid vraagt.u

Daar komt bij dat de neutraliteit van het beeindigingstraject bij een
dergelijke escape in gevaar dreigt te komen. Een contractspartij die om welke
reden dan ook niets ziet in de voortzetting van de samenwerking, zal zich
genoodzaakt voelen aan te geven dat voortzetting in dit geval niet tot de
mogelijkheden behoort omdat het vertrouwen daarvoor teveel geschaad is. Deze
route kan bij het neutrale opzegmodel beter vetmeden worden. Dit neemt niet
weg dat contractspartijen, als het even kan, de mogelijkheid tot aanpassing niet
al te lichtvaardig opzij zouden moeten schuiven. De eerder genoemde
onderhandelingsplicht zal in veel gevallen betekenen dat partijen in ieder geval
onderhandelen over de mogelijkheid om de overeenkomst aan te passen.

2.2.3 Compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase

De vraag welke normen voor compensatie zouden moeten gelden is een
belangrijke vraag, misschien wel de belangrijkste. De normen zouden, om
conflicten bij opzegging te beheersen, evenwichtig en helder moeten zon.:' Wat
is een evenwichtige compensatie? Wat dient er eigenlijk gecompenseerd te
worden? En hoe bepaal je de omvang. En wanneer is een norm 'helder'?

Over het doel van de compensatie lijkt iedereen het eens te zijn: de
compensatie (welke wordt toegekend in de vorm van een termijn en/of een
vergoeding) dient er toe de opgezegde partij de mogelijkheid te geven zich aan
te passen aan de ophanden zijnde veranderingen:, Is er een schade die hierbij
gecompenseerd dient te worden? Indien ja, waar bestaat die schade dan precies
uit? Het gaat hier niet niet om schade ontstaan door een tekortkoming in de
nakoming. Dit lijkt al min of meer voort te vloeien uit de vaststelling dat de
compensatie ertoe dient de opgezegde partij de mogelijkheid te geven zich aan
te passen aan de toekomstige veranderingen. Maar helemaal sluitend is die
redenering niet. Vanuit een conflictbeheersend oogpunt zou het wel beter zijn

21 Vgl. Macneils onderscheid tussen Relational en Discrete contracts, paragraaf 3.1,
hoofdstuk 5.

22           Vgl. bijvoorbeeld  HR 28 september 2001, ELRO-nummer AB2740 (Smalplaat/.9akoo)
In deze zaak ging het om een huurovereenkomst waarbij de huurder enerzijds de huur
betaalde en de verhuurder anderzijds het pand ter beschikking stelde aan de huurder. De
kernprestaties werden aldus naar behoren uitgeoefend. Toch mocht de verhuurder de
huurovereenkomst beeindigen, omdat vast kwam te staan dat de huurder het pand leeg
liet staan met geen enkel ander doel dan de verhuurder dwars te liggen.

23 Zie hiervoor paragraaf4.3, hoofdstuk 3.
24 Zie paragraaf 4.3, hoofdstuk 3. De andere onderzochte rechtstelsels weken hier niet

vanaf, zie bijvoorbeeld  voor het Belgische recht Willemart/Destrycker   1996,  p.  53  e.v.
(paragraaf 6, hoofdstuk 7).
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als het hier om een wezenlijk andere schadesoort gaat dan schade ontstaan door
niet nagekomen afspraken. 2, Niet voor niets is neutraliteit 66n van de
basiselementen van het opzegmodel.26

Het klassiek juridische perspectief gaf aanknopingspunten voor de
gedachte dat de te compenseren schade bij opzegging bestaat uit de niet

terugverdiende relatiespecifieke  investeringen. Deze aanknopingspunten vond ik
door een parallel te trekken met de rechtsfiguur nakoming." Het kenmerk van
een samenwerking voor onbepaalde duur is dat zij niet door nakoming kan
eindigen. Opzeggen voorziet in dit gemis; het is, met andere woorden, het
equivalent van nakomen. Bijzonder aan de opzegging is dat schade kan ontstaan
doordat investeringen, verricht voor de toekomst, niet meer terugverdiend
kunnen worden. Als een contractspartij zich aanpast aan veranderingen voor de
toekomst zal zij alsnog proberen die relatiespecifieke investeringen terug te
verdienen. Ook zal zij zich voorbereiden op het verrichten van nieuwe
investeringen voor de toekomst. Kortom, aanpassen heeft alles te maken met die
relatiespecifieke investeringen. Het lijkt dan ook aannemelijk de niet
terugverdiende relatiespecifeke investeringen als richtpunt te nemen voor de
compensatie bij opzegging.u

Wat zijn relatiespecifieke investeringen? Welke soort investeringen
tellen mee en wanneer zijn ze wel of niet terugverdiend? Relatiespecifieke
investeringen worden uitsluitend ten behoeve van 66n relatie verricht. Ze kunnen
dan ook niet in een andere relatie worden terugverdiend. Het sociologische
perspectief leverde een ruim investeringsbegrip op. 2' Dit betekent dat ook de
investeringen die niet gemakkelijk op geld waardeerbaar zijn meetellen. Het
makkelijkst is dit voor te stellen bij een werknemer die vele jaren investeert in
vaardigheden en relaties, vrije tijd opoffert om zich verder te ontplooien en
mogelijk zelfs verhuist naar een andere woonplaats, terwijl die investeringen
maar zeer gedeeltelijk kunnen worden benut als hij van werk verandert. Maar

25 Bovendien lijkt de functie van opzegging (de toegevoegde waarde van het instrument
opzegging naast de andere instrumenten) beter tot haar recht te komen als opzegging
geabstraheerd wordt van de tekortkomingsinstrumenten. Opzegging is immers een
instrument dat voorziet in de mogelijkheid om een duurovereenkomst voor onbepaalde
tijd te beeindigen ook zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming of
een onvoorziene omstandigheid. Het sluit ook aan bij de systematiek van bijvoorbeeld de
PECL; opzegging is geen remedie en heeft als zodanig dan ook geen plaats gekregen in
de titel betreffende de remedies, wet in de titel die ziet op de inhoud van de
overeenkomst.

26 Zie hiervoor paragraaf 4.2, hoofdstuk 3.
27 Zie paragraaf 2.3, hoofdstuk 4. Zie ook paragraaf 4.1, hoofdstuk 8 met verwijzingen naar

het werk van Christodoulou en Oetker.
28       De vergoeding van het zogenaamde positieve contractsbelang (op grond waarvan de

opgezegde partij in de positie gebracht wordt alsof het contract behoorlijk is nagekomen)
bleek een weinig zinvolle, geconstrueerde normschendig. De gedachte dat opzeggen
zonder de toekenning van een behoorlijke compensatic een normschending oplever,
brengt ons niet verder bij de beantwoording van de vraag waarom compensatie in de
rede lag, en wat een behoorli/ke compensatie zou zijn geweest. Het is om die reden een
weinig zinvolle constructie, waar bovendien het gevaar in schuilt dat partijen in een
tekortkomingsdiscussie belanden. Zie hiervoor paragraaf 2.3, hoofdstuk 4.

29 Zie paragraaf 3.3.2, hoofdstuk 5.
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ook een distributeur verricht investeringen die niet gemakkelijk op geld
waardeerbaar zijn. Bijvoorbeeld een locale drankhandelaar die zich met zijn
gezin in een bepaalde regio heeft gevestigd en zich jarenlang heeft ingespannen
een markt te creeren voor een bepaald merk. Ook deze distributeur heeft vaak
meer geYnvesteerd dan op de balans terug te lezen is, in het bijzonder als het gaat
om een familiebedrijf en de distributeur door exclusiviteitsbedingen alleen voor
dat specifieke merk een markt kon opbouwen. Het zal niet gemakkelijk zijn om
deze investeringen concreet te vertalen in schadeposten, maar er zijn wel
mogelijkheden om ook deze investeringen mee te laten wegen bij de vaststelling
van de compensatie voor opzegging. In de volgende paragraaf geef ik daarvan
voorbeelden.

Betekent het bovenstaande dat alle tevergeefs verrichte relatiespecifieke
investeringen gecompenseerd moeten worden? Als dit zo is lijkt een te
onvoorzichtig investeringsbeleid beloond te worden, dat kan niet de bedoeling
zijn. Het overeenkomstenrecht bood ten minste twee criteria aan de hand
waarvan vastgesteld kon worden welke investeringen voor vergoeding in
aanmerking zouden kunnen komen: het vertrouwenscriterium en het
evenredigheidscriterium. '° Aan  de  hand  van het vertrouwenscriterium komen
voor compensatie in aanmerking de niet terugverdiende relatiespecifieke
investeringen, welke zijn verricht vanuit het gerechtvaardigde vertrouwen dat ze
terug verdiend zouden worden." Op grond  van het evenredigheidscriterium
dienen de gevolgen voor de opgezegde partij in een redelijke verhouding te
staan tot het gediende belang bij opzegging. Aan beide criteria zijn voor- en
nadelen verbonden. Ook zouden ze nader uitgewerkt moeten worden om hun
taak naar behoren te kunnen vervullen. In de volgende paragraaf ga ik hier
dieper op in. Voor nu is het voldoende te constateren dat het perspectieven-
onderzoek twee criteria heeft opgeleverd met behulp waarvan de omvang van de
compensatie kan worden vastgesteld.

Kan op basis van het bovenstaande een evenwichtige compensatie
vastgesteld worden? Evenwicht verwijst naar een weging tussen de belangen de
opzeggende en de opgezegde partij. De compensatie moet de belangen tussen
beide partijen in evenwicht brengen: aan de belangen van beide partijen moet
dus op gelijke wijze recht gedaan worden. Het blijft vaag wanneer de belangen
tussen beide partijen nu precies in evenwicht zijn. Een exact punt van evenwicht

30 Zie hiervoor de paragraaf 2.3 van hoofdstuk 4. Beide criteria worden ook genoemd in
Duitse literatuur, zie paragraaf 5.2.1  (term#nen en investeringsaanspraak) en paragraaf
5.2.2 van hoofdstuk 7. Het positieve contractsbelang bleek minder geschikt, zie
hoofdstuk 4, paragraaf 2.3 en hoofdstuk 5, paragraaf 2.3.2 inzake Efficient Breach
Theory. Onrechtmatige daad en ongerechtvaardigde verrijking leverden geen wezenlijk
andere criteria op, hetzelfde geldt voor Relational Contract Theory. In met name het
Duitse rechtsstelsel zijn specifieke methoden tot ontwikkeling gekomen aan de hand
waarvan bepaald kan worden  Of en hoeveel compensatie toegekend dient worden.  Een
voorbeeld is de specifieke methode die in de doctrine is ontwikkeld voor de toekenning
van een goodwillvergoeding aan de distributeur. Een algemeen, aan verschillende
compensatiemethoden ten grondslag liggend criterium ontbreekt echter ook in het Duitse
recht, zie paragraaf5.2.2 hoofdstuk 7.

31 Zie hiervoor paragraaf 2.3, hoofdstuk 4 (gerechlvaardigd venrouwen).
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is waarschijnlijk nooit vast te stellen, maar het zal weI mogelijk zijn de marges
aan te geven waar binnen de belangen in evenwicht zijn. Hierbij is relevant dat
de belangen van partijen bij een opzegging ook op andere terreinen gelegen zijn,
bijvoorbeeld de belangen gericht op afwikkeling en de postcontractuele fase.'2
Het bijzondere is dat de belangen die zien op compensatie, afwikkeling en de
postcontractuele fase, onderling afhankelijk lijken te zijn. De behoefte aan
compensatie zal bijvoorbeeld groter zijn naarmate een contractspartij in de
postcontractuele fase minder vrijheden heeft. Het conflictbeslechtingsperspectief
leverde een opzegmodel waarbij van dit gegeven handig gebruik wordt gemaakt.
In het onderhandelingsmodel worden de drie 'belangentypen' gebruikt als
taartvergroters. " Door de belangen gericht op de afwikkeling en de
postcontractuele fase bij de onderhandelingen over de compensatie te betrekken,
is er meer te verdelen. Een contractspartij zal sneller geneigd zijn akkoord te
gaan met een bepaalde compensatie als bijvoorbeeld de opzegde partij
afwikketingskosten voor haar rekening neemt.

Evenwichtige voorwaarden zijn dus voorwaarden die de belangen
tussen partijen in evenwicht brengen. Wanneer zijn voorwaarden helder, of
duidelijk? Als partijen betrekkelijk eenvoudig vast kunnen stellen welke
voorwaarden in hun situatie evenwichtig zijn. De voorgaande perspectieven
hebben geen hard and fast rules opgeleverd, noch voor de hoogte van de
compensatie, noch voor afwikkeling of de postcontractuele fase.'4 Er lijkt ook
een spanning te bestaan tussen enerzijds de voorwaarden voor opzegging die op
de concreten belangen afgestemd zijn en anderzijds de hard andfast rules op
basis waarvan bij wijze van spreken met behulp van 66n eenvoudige rekensom
de hoogte van de compensatie kan worden vastgesteld. Vanuit een
conflictbeheersend oogpunt lijkt de laatstgenoemde optie aantrekkelijker, maar
is dit ook daadwerkelijk zo? Zijn de belangen bij de beeindiging van een
langdurige en intensieve samenwerking daar niet te divers en te complex voor?33
Het onderzoek in de voorgaande hoofdstukken heeft in ieder geval geen
aanknopingspunten opgeleverd voor de gedachte dat de voorwaarden te
omvatten zijn in 66n eenvoudige rekensom. Het lilla eerder het beeld te

32 Dit blijkt uit de weergave van het geldend recht. Zie voor de belangen gericht op
afwikkeling de pargrafen 2.3.1 en 3.3.1 van hoofdstuk 2 en de paragrafen 2.3.2 en 3.3.2,
hoofdstuk 2 voor de belangen gericht op de postcontractuele fase. Zie ook paragraaf 4.3
van hoofdstuk 3.

33 Zie paragraaf 3.4, hoofdstuk 6.
34 Wel bleek het mogelijk om met behulp van de zorgvuldigheidsnorm grenzen te stellen

tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag in de postcontractuele fase, bijvoorbeeld voor
het benaderen van afhemers, het aftroggelen van personeel en het doen van schadende
mededelingen aan derden, zie hien'oor paragraaf 3.2, hoofdstuk 4. Hoewel de grens
tussen het toelaatbare en het ontoelaatbare met behulp van rechtspraak vrij concreet is
aan te geven, blijven de omstandigheden van het geval bepalend voor de uitkomst. Echte
hard andfmt rules zon het dus niet.

35                   Zie   voor deze vraag ook Collins   1999,  p.   174 e.v. Collins  komt  tot de conclusie  dat
contractspartijen van een complexe samenwerking beter geholpen zijn met strakke
procedurele normen dan materiele normen.

191



Hoofdstuk 8

bevestigen dat de belangen daarvoor te divers en te complex zijn.36 Maar er zijn
wel richtpunten voor de compensatie bij opzegging. Het eerste richtpunt zijn de
niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen. Het tweede richtpunt zijn de
criteria met behulp waarvan een beeld gevormd kan worden van de
relatiespecifieke investeringen die voor eigen rekening behoren te blijven. Het
sluitstuk wordt gevormd door de afspraken op de twee overige terreinen: de
afwikkeling en de postcontractuele fase. De hoogte (en de samenstelling: een
termijn en/of een vergoeding) van de compensatie kan veranderen door
afspraken over de afwikkeling en de postcontractuele fase. Dit is het kader
waarbinnen de evenwichtige voorwaarden vastgesteld kunnen worden. Het
kader behoeft nadere uitwerking, hierover volgt meer in de volgende paragrafen.

Tot slot een laatste opmerking over de vorm waarin compensatie wordt
toegekend. In het geldend recht kunnen, in ieder geval voor de verticale
marktgerichte overeenkomsten tussen ondernemers, twee soorten vergoedings-
systemen worden onderscheiden: de vergoeding voor tevergeefs verrichte
investeringen en de vergoeding die is gebaseerd op winst die zou zijn verkegen
uit die relatiespecifieke investeringen (een bekende vorm van deze laatste soort
is de goodwillvergoeding)." Met behulp van het verrijkingsrecht (het klassiek
juridische perspectief) kon de verhouding tussen beide vergoedingssytemen in
kaart gebracht worden. Beide vergoedingssystemen bleken te herleiden tot de
tevergeefs verrichte relatiespecifieke investeringen. De toekenning van een
compensatie die gebaseerd is op beide systemen lijkt dan ook al snel tot
overcompensatie of zelfs een dubbele compensatie te leiden.': In de volgende
paragraaf kom ik hierop terug.

2.3 Stimulans communicatie

Van de onderzochte perspectieven bleek 66n perspectief een duidelijke
meerwaarde te hebben voor de stimulans van communicatie: het
conflictbeslechtingsperspectief. Het klassiek juridische perspectief bood geen
enkel aanknopingspunt voor dit derde element van het op conflictbeheersing

36           Veelzeggend zijn de pogingen in Duitsland om criteria te formuleren voor de toekenning
van compensatie aan een distributeur, zie de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 van hoofdstuk 7.
Vgl. ook het Belgische recht. In het Belgische recht lijkt het voor verkoopconcessies
verleend voor onbepaalde tijd zelfs niet toegestaan op voorhand in een contract
afspraken vast te leggen over de hoogte van de compensatie bij beeindiging, zie hiervoor
paragraaf 6.1, hoofdstuk 7.

37         De eerstgenoemde vergoeding wordt ook wel de 'Mattel/Borka-vergoeding' genoemi
gebaseerd op het gelijknamige amest HR 21 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka), zie
hiervoor paragraaf 3.2.2, hoofdstuk 2. Een bekende vergoeding gebaseerd op de winst
die zou zijn verkregen uit de relatiespecifieke investeringen is de goodwillvergoeding
voor de agent, zie artikel 7:442 BW (tevens paragraaf 2.2.3, hoofdstuk 2). Ook in het
Duitse recht kent men beide vergoedingssystemen voor de verticale contracten, zie de
paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 van hoofdstuk 7. Hetzelfde geldt voor de Belgische
Alleenverkoopwet, zie paragraaf 6.1 van hoofdstuk 7.

38      Op dit punt wijkt het Belgische recht af van het Duitse en (mogelijk) ook het
Nederlandse; zie voor het Nederlandse recht pat·agraaf 3.2.2 van hoofdstuk 2. Zie ook
noot 65 van dit hoofdstuk.
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gerichte opzegmodel.39 Voor het rechtseconomische en sociologische perspectief
gold dat communicatie in beide opzegmodellen best in te passen viel, maar
aanknopingspunten om de communicatie te stimuleren konden er niet uit
afgeleid worden. 4° Het rechtsvergelijkende perspectief leverde ook geen
aanknopingspunten op." Het perspectief van de conflictbeslechting daarentegen
wel, niet alleen voor het communiceren op zich (in de zin van: informatie
uitwisselen), maar ook voor de kwaliteit van de communicatie. Het
conflictsbeslechtingsperspectief bood goede aanknopingspunten om partijen te
stimuleren informatie uit te wisselen over hun daadwerkelijke zorgen en wensen
voor de toekomst.

Eerder gaf ik aan dat voor de stimulans van communicatie verschillende
gradaties mogelijk  zijn. 42 Een onderhandelingsplicht  is een startpunt  om  te
stimuleren dat partijen informatie uitwisselen, maar prikkets om over hun
belangen te communiceren gaan er niet van uit. Daarvoor is meer nodig. De
normen voor opzegging (materieel en procedureel) zouden zo ingericht kunnen
worden dat 'valkuilen' voor een niet op de belangen gerichte communicatie
vermeden worden.4'Zo zou een slechte start vermeden kunnen worden door
geen opzegbrief te sturen met een eenzijdig uitgedacht plan." Daarvoor in de
plaats zou gedacht kunnen worden aan de mededeling dat een contractspartij
niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren, met de
uitnodiging om te communiceren over een eventuele aanpassing van de
overeenkomst. Opzegging blijft een eenzijdige beslissing, maar de basisgedachte
is die van cooperatie. De wederpartij krijgt het gevoel dat zij mee kan denken
over de wijze waarop de veranderingen invulling krijgen. Voor partijen die een
contract met opzegregels willen opstellen geldt bovendien dat limitieve
opsommingen met redenen voor opzegging beter achterwege gelaten kunnen
worden. Deze hebben als nadeel dat de daadwerkelijke belangen verscholen
blijven achter formele redenen. In plaats daarvan kunnen ze beter afspraken
maken over de voorwaarden voor opzegging en over de wijze waarop ze, als het
zover is, communiceren over de wijze waarop beeindigd gaat worden.

Maar ook een verdergaande optie bleek mogelijk. Zo is het opzegmodel
in hoofdstuk 6 beschreven als een onderhandelingsmodel, waarbij partijen al
onderhandelend verschillende fasen doorlopen. " Het model zou nader

39 Zie paragraaf 5, hoofdstuk 4.
40 Zie paragraaf4, hoofdstuk 5.
41               Uitzondering is het werk van Nelle, zie hiervoor de volgende paragraaf.
42 Zie paragraaf4.4, hoofdstuk 3.
43 Dit geldt in de eerste plaats voor contractspartijen in de eindfase van de samenwerking,

waarvoor geen contractuele of wettelijke normen voor opzegging bestaan. Zij zullen de
opzegregels zel f moeten vaststellen,  het liefst natuurlijk zoveel mogelijk in overleg,  in de
volgende paragraaf kom ik hierop terug. Maar ook geldt dit voor contracbpartijen die
een contract aan het opstellen zijn, of voor een wetgevende instantie die opzegregels
ontwikkelt of aanpast, hierover volgt meer in paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

44 Zie hiervoor ook paragniaf 2 van hoofdstuk 3 en de paragrafen 3.2 en 3.5 van hoofdstuk
6.

45        Over de verschillende wijzen waarop het model zou kunnen worden germplementeerd
volgt meer in paragraaf6 van dit hoofdstuk.
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uitgewerkt moeten worden wil het naar behoren kunnen functioneren, maar de
gedachte om partijen volgens een bepaalde structuur te laten onderhandelen
biedt mogelijkheden om de communicatie over de zorgen en wensen voor de
toekomst   op   gang te krijgen   en te houden.    Er   zijn verschillende manieren
denkbaar om het onderhandelingsmodel nader uit te werken. In de volgende
paragraaf geef ik een voorbeeld.

3    Een uitwerking van het opzegmodel

3.1 Vooraf

In deze paragraaf volgt een uitwerking van het opzegmodel, gebaseerd op de
resultaten van het perspectieven onderzoek. Het is met nadruk 'een' uitwerking;
het is niet de enig denkbare uitwerking, want zoals bleek zijn er soms meerdere
opties mogelijk om de drie elementen in een opzegmodel te verwerken. Maar in
grote lijnen wijzen de uitkomsten wel steeds in dezelfde richting. Waarschijnlijk
komt dit omdat de uitkomsten van de perspectieven nauwelijks blijken te botsen,
ze vullen elkaar veel meer aan. De uitwerking in deze paragraaf is primair
gericht op contractspartijen in de eindfase van de samenwerking, in de vorm van
een verticale marktgerichte overeenkomst tussen twee ondernemingen, terwijl er
geen strakke wettelijke of contractuele kaders bestaan. Ik gebruik de
distributieovereenkomst hierbij als prototype. " Als gezegd  kan het model
evengoed bij andere overeenkomsten toegepast worden, zij het dat hiervoor
soms nader onderzoek vereist zal zijn, ik kom hier in paragraaf 4 op terug.
Ditzelfde geldt voor de andere rechtssubjecten dan contractspartijen in de
eindfase (zie paragraaf 5). In deze paragraaf richt ik me steeds tot
contractspartijen in de eindfase van het contract, tenzij nadrukkelijk anders
vermeld is.

Ik begin met een weergave van de kernpunten van het model. Daarna

volgen de materiele normen voor opzegging (het ingangscriterium en de
voorwaarden voor opzegging) en tot slot de procedurele normen voor opzegging.

46 Zie paragraaf 3, hoofdstuk 6.
47                   Zie ook paragraaf 4, hoofdstuk  1.
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3.2 Kernpunten

•  Opzegging zou een eenzijdig beeindiginginstrument moeten blijven.
Dat betekent dat de opgezegde partij geen stem heeft in de beeindiging
als zodanig, wel in de voorwaarden waaronder beeindigd wordt.

•  Opzegging zou een neutraal beeindiginginstrument moeten zijn. Dit
betekent dat tekortkomingen uit het verleden niet doorwerken in de
materiele criteria, noch in het ingangscriterium, noch in de voorwaarden
die zien op compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase.

•    Het materiele kader zou zo ingevuld kunnen worden dat partijen binnen
een bepaaide marge ruimte hebben om te onderhandelen over een
maatwerk-oplossing voor belangen op het gebied van compensatie,
afwikkeling en de postcontractuele fase.

•  Het procedurele kader zou gericht moeten zijn op communicatie en
informatie uitwisseling en zou zo ingevuld moeten worden dat de kans
dat de onderhandelingen te lang blijven voortslepen zo klein mogelijk
is.

3.3 MateriEle normen

3.3.1 Ingangscriterium

Het ingangscriterium is het criterium waar aan voldaan moet zijn, wil men op
kunnen zeggen. Dit criterium zou als volgt omschreven kunnen worden: een
contractspartij is bevoegd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen als zij niet
langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren. Wel dient zij
bepaalde voorwaarden in acht te nemen, waarover later meer, maar tegen de
beeindiging als zodanig kan de wederpartij zich niet verzetten. Het criterium is
open en prikkelt partijen op geen enkele wijze om te zoeken naar redenen om op
te zeggen, zeker geen redenen die in de tekortkomingssfeer liggen.4'

Wat te doen met de ernstige gevallen van machtsmisbruik? Kan een
contractspartij ook opzeggen als zij met die opzegging geen enkel ander doel
voor ogen heeft dan de wederpartij te schaden? Een marginale ondergrens om de
ernstige gevallen van machtsmisbruik tegen te gaan lijkt wenselijk. Het
perspectieven-onderzoek heeft op dit punt niets opgeleverd, maar erg is dit niet,
want we kennen al een rechtsfiguur die als ondergrens zou kunnen fungeren:
misbruik van bevoegdheid (artikel 3:13 BW)." Op grond van deze figuur kan

48             Zie de vorige paragraaf van dit hoofdstuk voor de verantwoording van de keuze voor dit
criterium.

49 Vgl. tevens  Van de Paverd   1999,  p.  94  -  95.  Vgl.  ook het Franse recht, waar misbruik
van recht ook de ondergrens is voor de bevoegdheid tot opzegging, zie paragraaf 2.2 van
hoofdstuk 7.
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degene aan wie een bevoegdheid toekomt haar niet inroepen wanneer zij
uitgeoefend wordt met geen ander doel dan de ander te schaden. Maar er wordt
nog een andere vorm van machtsmisbruik genoemd in artikel 3:13 BW: ook als
het belang bij uitoefening van de bevoegdheid in een onevenredige verhouding
staat tot het belang dat door de uitoefening wordt geschaad kan er sprake zijn
van  misbruik van bevoegdheid. s° Deze uitzondering heeft  veel  weg  van  de
'zwaarwegende grond-uitzondering' zoals   die   door   de   Hoge   Raad   werd
geformuleerd in het arrest Latour/De Bruijn." Er is veel voor te zeggen een
uitzondering te maken als het geringe belang bij opzegging in het niet valt bij
het belang bij voortzetting. Anderzijds bestaat er bij een al te gemakkelijke
toepassing van een uitzondering een grote kans dat contractspartijen blijven
hangen in een oppervlakkige discussie of overeenkomsten voor onbepaalde duur
in beginsel weI of niet opzegbaar zijn.': Om dit bezwaar weg te nemen kan
gedacht worden aan een zeer restrictieve toepassing van de uitzondering die ziet
op de onevenredige verhouding tussen belangen. In dat geval zou (buiten de
gevallen waarin opgezegd wordt om geen enkele andere reden dan de
wederpartij schade toe te brengen) van misbruik van bevoegdheid slechts sprake
kunnen zijn als de onevenredige verhouding tussen het belang bij opzegging
enerzijds en de gevolgen van opzegging anderzijds op geen enkele woze te
corrigeren is door de voorwaarden voor opzegging zo in te vullen dat aan de
belangen van de opgezegde partij in belangrijke mate recht wordt gedaan.

3.3.2 Onderhandelingsplicht

Edn van de voorwaarden voor opzegging zou de plicht kunnen zijn te
onderhandelen over een eventuele aanpassing van de voorwaarden of de wijze
waarop beeindigd wordt. De voorgaande hoofdstukken boden, zo bleek al,
voldoende aanknopingspunten voor onderbouwing van de gedachte dat
contractspartijen tot een zekere vorm van communicatie gedwongen kunnen
worden alvorens ze op mogen zeggen." Wat zou zo'n onderhandelingsplicht
concreet kunnen betekenen voor partijen? Wie is gehouden wat te doen, en op
welk moment? De Duitse wetenschapper Nelle heeft hier goede ideeen over: hij
pleit voor een gestructureerd onderhandelingsproces." Deze structuur zou onder
meer duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze inhoud van de plicht, de
sancties als de plicht op bepaalde punten niet nagekomen wordt, een tijdsplan,
de wijze waarop onderhandeld wordt, wie aan de onderhandelingstafel plaats
nemen en de wijze waarop concrete informatie uitgewisseld wordt. Over het
procedurele deel van de opzegging volgt in de volgende paragraaf meer, maar

50 Zie hiervoor bijvoorbeeld 6dn van de procedures die aangespannen is naar aanleiding van
de Amsterdamse Taxioorlog, Pres. Rb. Amsterdam 15 februari 2001, KG 2001/88 (Taxi
115, Taxi Plus/I'axicentrale Amsterdam).

51                 HR 3 december  1999, NJ 2000/120 (Latour/De Bruijn). Zie paragraaf 3.1 van hoofdstuk
2.

52 Vgl. paragraaf 2.2 van hoofstuk 4.
53 Zie paragraaf 2.2.1  van dit hoofdstuk.
54            Nelle 1993, zie hiervoor uitvoerig paragraaf 5.1.1 van hoofdstuk 7.
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om de onderhandelingsplicht inhoud te geven licht ik hier alvast een tipje van de
sluier.

De onderhandelingsplicht zou zo ingevuld kunnen worden dat een
contractspartij die niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wil
contracteren, het initiatief moet nemen om de onderhandelingen te openen."
Hierna is het aan de ontvanger een concreet voorstel te doen wat betreft de tijd
en plaats van het samenkomen. Blijft reactie van de ontvanger echter uit dan is
het aan de initiatiefnemende partij om de uitnodiging nogmaals te sturen,
ditmaal vergezeld van een concreet voorstel van haar kant. Het vervolg van de
onderhandelingen zou volgens bepaald tijdsplan kunnen verlopen en ook voor
de wijze waarop partijen informatie uitwisselen zouden nadere voorschriften
kunnen gelden.z  Dit zou betekenen   dat de onderhandelingsplicht   niet   nage-
komen is als:

1)   de initiatiefnemende partij geen uitnodiging doet om te onderhandelen,
2)  de wederpartij niet ingaat op herhaalde uitnodigingen van de initiatief

nemende partij,
3)  66n van de partijen (of beide partijen) zich zonder goede reden niet

houdt (houden) aan de concrete afspraken wat betreft het tijdstip en de
plaats van samenkomen,

4) andere concrete afspraken wat betreft de wijze van onderhandelen op
grove wijze geschonden worden,

5)  6dn van de partijen (of beide partijen) geen serieuze poging heeft
(hebben) ondernomen om tot overeenstemming te komen."

De vervolgvraag is welke sancties zouden moeten volgen op niet-nakoming van
de plicht. Een belangrijk nadeel van directe sanctionering (een vordering wegens
een tekortkoming in de nakoming) is dat contractspartijen redelijk snel alsnog in
het tekortkomingtraject belanden, in feite zelfs nog voordat de mogelijkheden
om op neutrale wijze te beeindigen serieus onderzocht zijn. Deze vorm van
sanctionering  is  dan  ook de minst aantrekkelijke." De meest  voor  de  hand
liggende vorm van indirecte sanctionering is die waarin een rechter (of een
andere beslissende instantie) meer of juist minder compensatie toekent." Het
gevaar van verzanding in de tekortkomingsdiscussie schuilt, weliswaar in
mindere mate, echter ook bij deze vorm van sanctionering: kennelijk loont het
de wederpartij te beschuldigen van het niet ondernemen van een serieuze poging
om te onderhandelen.

55       Vgl. de in het Duitse recht voorkomende rechtfiguur Anderungskundigung. In deze
figuur is de opzeggende contractspartij verplicht de opzegging gepaard te laten gaan met
een voorstel tot aanpassing van de overeenkomst. Dit voorstel kan gezien worden als een
opening voor de onderhandelingen, zie hiervoor paragraaf 5.1.1 van hoofdstuk 7.

56 Zie paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.
57        Vgl. Nelle die een dergelijke plicht omschrijft als fairer Ferhand/ung€/Elhrung, zie

hiervoor paragraaf 5.1.Ivan hoofdstuk 7.
58 Zie Nelle (Nelle 1993, zie paragraaf 5.1.1 van hoofdstuk 7). Zie ook paragraaf 3.2 van

hoofdstuk 6.
59 Zie paragmaf 5.1.1, hoofdstuk 7.
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Om die reden verdient het de voorkeur het onderhandelingsmodel zo in te
richten dat contractspartijen enerzijds op stevige wijze gemotiveerd worden te
onderhandelen en anderzijds niet te gemakkelijk met modder gaan gooien als de

onderhandelingen niet goed verlopen. Een eerder genoemde mogelijkheid om dit
te bewerkstelligen is die waarin contractspartijen er beiden een groot belang bij
hebben controle over de uitkomst van het geschil te behouden. Partijen kunnen
hiervoor zorgen door aan een beslissende instantie een vergaande aanpassings-
bevoegdheid toe te kennen mochten partijen er niet uit komen: Beide partijen
hebben er in dat geval een even groot belang bij de zaak niet te snel uit handen

te geven.

3.3.3   Normen voor de compensatie, afwikkeling en de postcontractuele
fase

Onderhandelingsruimte... maar wei  binnen een marge
De materiele normen voor opzegging zouden zo ingevuld kunnen worden dat
partijen ruimte hebben om te onderhandelen over de belangen op het gebied van

compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Geen hard and fast rules
voor bijvoorbeeld de hoogte van de compensatie bij opzegging dus; het gaat
erom dat partijen uiteindelijk zelf tot overeenstemming komen over het
specifieke pakket van voorwaarden, want het zijn de partijen zelf die het beste in
kunnen schatten wat de belangrijkste zorgen en wensen voor de toekomst zijn.
Het is wel mogelijk (en wenselijk) hierbij de marge aan te geven waarbinnen
partijen kunnen onderhandelen. Deze marge ziet vooral op de compensatie voor
niet terugverdiende investeringen en is nodig om partijen naar een uitkomst te
sturen die past bij de aard en de functie van opzegging. De onderhandelings-
marge werk ik in deze paragraaf uit:,

Compensatie voor niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen
Eerder gaf ik al aan dat het het meest voor de hand ligt de compensatie aan te
laten sluiten bij de niet terugverdiende investeringen. Het is deze specifieke
vorm van schade die zo typisch lijkt voor een instrument dat er toe dient partijen
een mogelijkheid te geven duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd te
be8indigen, ook zonder dat er sprake is van een tekortkoming in de nakoming of
een onvoorziene omstandigheid.62 Eenzijdig beeindigen mag, als er maar voor-
zieningen worden getroffen voor de investeringen die de wederpartij heeft
verricht met het oog op de toekomst die zij op geen enkele andere wijze kan

60 Zie paragraaf 3.2 van hoofdstuk 6 (prikkels om te onderhande/en).
61               De  ongemakken  van het gemis  aan hard and fast rules kunnen niet alleen  door  een

materiele onderhandelingsmarge beperkt worden, maar ook door strakke procedurele
normen.  Hard  and fast  rules  op  procedureel  gebiedhebben  als voordeel  dat op voorhand
duidelijk is wie op welk moment welke actie moet ondernemen, terwijl ze niet in de weg
staan aan een oplossing die recht doet aan de daadwerkelijke zorgen en wensen van
partijen. In vergelijkbare zin: Collins 1999, p. 174 e.v. Over de procedurele normen volgt
meer in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk.

62 Zie paragraaf 2.2.2 van dit hoofdstuk.
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terugverdienen. Dat het begrip 'investeringen' hier ruim uitgelegd kan worden
bleek in de vorige paragraaf van dit hoofdstuk. Als de totale compensatie hoger
of lager uitvalt dan de niet terugverdiende investeringen, dreigt er sprake te zijn
van over- resp. ondercompensatie.63

Twee compensatiemethoden
In het geldend recht kunnen voor de verticale marktgerichte overeenkomsten
tussen ondernemers twee soorten compensatiemethoden worden onderscheiden:
de vergoeding voor tevergeefs verrichte investeringen (ook wel bekend als 'de
Mattel/Borka-vergoeding') en de vergoeding die is gebaseerd op winst die zou
zijn verkegen uit die relatiespecifieke investeringen (een bekende vorm van deze
laatste soort is de goodwillvergoeding). De eerste methode is direct terug te
voeren op de tevergeefs verrichte relatiespecifieke investeringen, de tweede
slechts indirect.64 Sommigen zouden de toekenning van een goodwillvergoeding
aan een opgezegde distributeur willen weigeren vanwege de typische aard van
de distributieovereenkomst.6, Maar het is vaak erg moeilijk om een strakke grens
te trekken tussen de verschillende typen verticale contracten.66 Daar komt bij dat
in de praktijk veel mengvormen voorkomen; 6dn en dezelfde ondernemer is
bijvoorbeeld zowel agent als distributeur voor een bepaalde leverancier. Het bij
voorbaat afwijzen van een compensatiemethode voor een bepaald type contract
is dan ook niet wenselijk.

Methode 1 :  investeringscompensatie
Opzegtermijnen en vergoedingen geven de opgezegde partij alsnog de
mogelijkheid rendement te halen op haar investeringen. Als de investeringen
niet terugverdiend worden in de opzegtermijn, kunnen zij door een aanvullende
geldelijke vergoeding gecompenseerd worden. De opzeggende partij kan de
opzegtermijn ook afkopen met een vergoeding van de nettowinst over de
periode dat de termijn had behoren voort te duren. Termijnen en vergoedingen

63       Onder- en overcompensatie kunnen het negatieve effect hebben dat 6dn van de twee
partijen langer de tijd nodig heeft zich aan te passen aan de veranderingen voor de
toekomst. Voor contractspartijen in de beginfase van de samenwerking geldt bovendien
dat een onder- of overcompenserende norm effect kan hebben op de investeringen die
partijen verrichten gedurende de samenwerking. Zie hiervoor paragraaf 4.3 van
hoofdstuk 3.

64             Zie de vorige paragraaf van dit hoofdstuk, zie tevens paragraaf 4.2, hoofdstuk 4.
65 Zoals bleek is de toekenning van een zogenaamde goodwillvergoeding aan de

distributeur naar Nederlands recht niet gebruikelijk, hoewel er wei enige voorbeelden
bekend zijn waarin een dergelijke vergoeding wet aan een distributeur werd toegekend,
zie  hiervoor  Van de Paverd   1999,  p.   191   e.v.  en De Tombe   1995,  p.   10  -   12.   In  het
Duitse recht zijn veel meer voorbeelden bekend waarin aan een distributeur een
goodwillvergoeding is toegekend. Het Belgische recht kent hiervoor zelfs een wettelijke
grondslag, zie resp. de paragraven 5.2 en 6.1 van hoofdstuk 7. Het ICC Model
Distributorship Contract bevat een keuze mogelijkheid. In de conceptversie van de
regeling voor agentuur, distributie en franchisecontracten (het 'Von Bar project') wordt
ook aan de distributeur een goodwillvergoeding toegekend (mits aan bepaalde
voorwaarden is voldaan), zie <http://www.sgecc.net>.

66                Illustratief zijn de pogingen in het Duitse recht om criteria voor analogie te ontwikkelen,
zie  paragraaf 5.2.1 van hoofdstuk 7.
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zijn communicerende vaten, maar wel met die beperking dat sommige
investeringen vanwege hun aard nooit in een termijn kunnen worden
terugverdiend, ongeacht de lengte daarvan.6, Bij een combinatie van een termijn
en een aanvullende investeringsvergoeding betekent dit, dat een scheiding
gemaakt zal moeten worden tussen de investeringen die al wel, en de
investeringen die niet in de termijn zijn terugverdiend. Voor bepaling van de
(voorlopige) omvang van de compensatie voor tevergeefs verrichte
investeringen (termijn en/of vergoeding) is het belangrijk in kaart te krijgen:

1) welke investeringen de distributeur heeft verricht,
2)   welke van die investeringen relatiespecifiek zijn en
3) welke investeringen nog niet terugverdiend zijn en in de toekomst ook

niet terugverdiend zullen kunnen worden (bijvoorbeeld door feitelijk
behoud van goodwill).«s

In eerste instantie kan de omvang van de investeringen geschat worden;
mogelijk kunnen partijen, als de belangen op het gebied van de afwikkeling en
de postcontractuele fase een rol gaan spelen bij de onderhandelingen, al op basis
van deze schatting tot overeenstemming komen. Ook kan de precieze
berekening van een bepaalde tevergeefs verrichte investering later overbodig

blijken door een concrete afwikkelingsafspraak gemaakt in een later stadium.
Als blijkt dat een schatting van de investeringen niet voldoende is om tot
overeenstemming te komen, zal een preciezere berekening gemaakt moeten
worden. Vaak zal de inschakeling van een deskundige nodig zijn.

Contractspartijen zouden ervoor kunnen kiezen het begrip investeringen
ruim uit te leggen, in de vorige paragraaf zijn argumenten gegeven waarom een
dergelijk ruime uitleg op haar plaats kan zijn. Het zou betekenen dat ook
investeringen die niet direct op geld waardeerbaar zijn meetellen. Dit zou
kunnen betekenen dat ze ten minste benoemd (en daarmee erkend) worden.
Verder kan gedacht worden aan de toekenning van een ruimere compensatie dan
de compensatie voor de weI gemakkelijk op geld waardeerbare investeringen.
Hierbij kunnen partijen denken aan de toekenning van een langere opzegtermijn
of een extra toekenning van bijvoorbeeld   5    tot    15%   van de totale    niet

terugverdiende relatiespecifieke investeringen die wel op geld waardeerbaar
zijn. 69

67                   Zie de volgende paragraaf voor de functie van de opzegtermijn.
68        De definitieve omvang van de compensatie wordt, zoals zal blijken, bepaald door een

nader criterium (bijvoorbeeld het vertrouwenscriterium of het evenredigheidscriterium)
en de afspraken die gemaakt worden op het terrein van de afwikkeling en de
postcontractuele fase. Meer hierover volgt later in deze paragraaf.

69 Van overcompensatie zat in dit geval geen sprake zijn, omdat de compensatie nog steeds

(ook al kan geen exact geldbedrag gekoppeld worden aan de relatiespecifieke
investeringen) terug te voeren is op niet terug verdiende relatiespecifieke investeringen.
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Methode  2:  winstvergoeding
De tweede methode is gebaseerd op de winst die zou zijn verkregen uit die
relatiespecifieke investeringen. Deze compensatiemethode is een geschikte
methode als aan twee randvoorwaarden is voldaan:

1)   de distributeur raakt na het einde van de overeenkomst het opgebouwde
klantenbestand kwijt (bijvoorbeeld omdat er geen alternatief product
voor handen is, omdat het een sterk merk betreft, of omdat de
distributeur is gebonden aan een postcontractueel non-

concurrentiebeding),
2)  de leverancier zal in de toekomst normaliter voordeel genieten van het

door de distributeur opgebouwde klantenbestand. Hiertoe zal de
leverancier in ieder geval moeten kunnen beschikken over informatie
die betrekking heeft op het klantenbestand van de distributeur.'°

De bepaling van de omvang van de goodwillvergoeding kan op zichzelf ook
weer op verschillende manieren. Een eenvoudige manier is opgenomen in het
ICC Model Distributorship Contract: de goodwillvergoeding voor een
distributeur bedraagt 50 % van de bruto jaaromzet van de nieuw aangebrachte of
aanmerkelijk uitgebreide klanten, berekend over een gemiddelde van de laatste
vij f jaren." Andere manieren zijn denkbaar; het rechtsvergelijkende perspectief
bood inzicht in de Duitse en Belgische rekenmethode. De Duitse manier heeft
als nadeel dat zij erg complex is en in de meeste gevallen niet zonder in-
schakeling van een financieel deskundige volbracht kan worden.72 De Belgische
wijze van berekening heeft als nadeel dat zij niet goed lijkt aan te sluiten bij het
uitgangspunt dat de goodwillvergoeding in hoofdzaak een alternatieve (in plaats
van een cumulatieve) rekenmethode is voor de investeringscompensatie,
waarover later meer."

Twee criteria omvang compensatie
Eerder bleek (zie de vorige paragraaf van dit hoofdstuk) dat het raadzaam kan
zijn de omvang van de compensatie voor niet terugverdiende relatiespecifieke
investeringen vast te stellen aan de hand van een criterium. Hiervoor bleken
twee criteria geschikt: het evenredigheidscriterium en het gerechtvaardigd
vertrouwen (hierna het vertrouwenscriterium).'*

De noodzaak voor een dergelijk criterium lijkt minder groot bij de
methode die slechts indirect gebaseerd is op de tevergeefs verrichte
investeringen (de goodwillvergoeding). Partijen kunnen er bijvoorbeeld voor
kiezen het bij de al behoorlijk geconcretiseerde eerder genoemde ICC norm te

70 Vgl. hiervoor paragraaf 5.2.1, hoofdstuk 7.
71        Artikel 2OB, Annex XI ICC Model Distributorship Contract. Een ander percentage is

mogelij14 50% is het voorgestelde percentage.
72 Zie paragraaf 5.2, hoofdstuk 7.
73             Zie voor het Belgische recht op dit punt paragraaf 6 van hoofdstuk 7.
74 Deze criteria komen ook in de Duitse literatuur over opzegging terug, zie paragraaf 5.2.1

(termijnen en  investeringsaanspraak) en pamgraaf  5.2.2 van hoofdstuk 1.
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laten om vervolgens de afspraken op het gebied van afwikkeling en de
postcontractuele fase daarop af te stemmen. Op het moment dat de belangen op
dit terrein bij de onderhandelingen betrokken worden, belanden partijen echter
al snel in een proces waarbij de gevolgen van de opzegging voor de opgezegde
partij, worden afgewogen tegen de belangen van de opzeggende partij om zo
snel mogelijk ongestoord op andere wijze vorm te geven aan haar commerciele
activiteiten. Ongemerkt passen de contractspartijen hier 66n van de twee criteria
toe, namelijk het evenredigheidscriterium. Het zal de transparantie ten goede
komen als partijen het proces van belangen verenigen op de gebieden
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase bewust aan de hand van
het evenredigheidscriterium doorlopen.

Criterium  I.  het vertroliwenscriterium
Aan de hand van het vertrouwenscriterium komen voor compensatie in
aanmerking de niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen, welke zijn
verricht vanuit het gerechtvaardigde vertrouwen dat ze terug verdiend zouden
worden. " Volgens rechtspraak is hierbij van belang: de aard van de
rechtshandeling, de bijzondere deskundigheid of ondeskundigheid van partijen
en de mate waarin de investering voor de opzeggende partij voordeel heeft
opgeleverd.78 Eerder bleek ook dat in ieder geval een zekere vorm van toedoen
(waaronder een nalaten)  aan de zijde  van de opzeggende partij vereist  is. "
Toepassing van dit criterium betekent dat de interactie in het verleden tot op
zekere hoogte geanalyseerd moet worden. De vragenlijst afkomstig uit
Relational Contract Theory kan hierbij behulpzaam zijn. 78

Het voordeel van dit criterium is dat (weliswaar met enige moeite)
redelijk concreet vastgesteld kan worden welke investeringen uiteindelijk voor
eigen rekening dienen te blijven. Bovendien zal dit criterium door velen als een
rechtvaardig criterium worden ervaren. Een belangrijk nadeel is de weinig
toekomstgerichte zoektocht die nodig is om het criterium te concretiseren. Niet
alleen schuilt hierin het gevaar dat partijen alsnog in een tekortkomingsdiscussie
belanden, maar ook blijft vooral het (toekomstgerichte) belang van de
opzeggende partij  nogal onderbelicht. " Als een dergelijke norm vooraf

opgenomen wordt in het contract geldt bovendien dat dit criterium sneller
strategisch gedrag van contractspartijen gedurende de samenwerking zal

75 Zie hiervoor paragraaf 2.3, hoofdstuk 4 (gerechtvaardigd vertrouwen).
76 Zie paragraaf 2.3, hoofdstuk 4 (gerechtvaardigd vertrouwen) voor een concrete

uitwerking van deze omstandigheden voor de situatie waarin een leverancier de
overeenkomst met de distributeur opzegt en de distributeur bluft zitten met niet
terugverdiende relatiespecifieke investeringen.

77 Zie paragraaf 2.3, hoofdstuk 4 (gerechtvaardigd vertrouwen).
78 Zie paragraaf3.3.2, hoofdstuk 5.
79         Omdat de compensatie in essentie terug te voeren moet zijn op de niet terug verdiende

relatiespecifieke investeringen van de opgezegde partij is het strikt genomen niet
noodzakelijk de belangen van de opzeggende partij bij de vaststelling van de voorlopige
omvang van de compensatie te betrekken. Zoals zal blijken hangt de uiteindelijke
uitkomst echter af van afspraken op het terrein van de afwikkeling en de postcontractuele
fase; hierbij spelen de belangen van de opgezegde partij wel een belangrijke rol.
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uitiokken. Om claims in de toekomst te voorkomen kan een contractspartij
bijvoorbeeld bij voorbaat bedingen dat alle relatiespecifieke investeringen per
definitie voor eigen rekening blijven, wat toe kan leiden dat zo min mogelijk
gernvesteerd wordt en partijen om die reden niet optimaal van de samenwerking
kunnen profiteren. Een nadeel is bovendien dat dit criterium zich niet
gemakkelijk laat combineren met de methode van compensatie gebaseerd op het
misgelopen voordeel.'°

Criterium 2: het evenredigheidscriterium
Op grond van het evenredigheidscriterium dienen de gevolgen voor de
opgezegde partij in een redelijke verhouding te staan tot het gediende belang bij
opzegging  voor de opzeggende partij. De gevolgen van opzegging kunnen
verzacht worden door afspraken op het gebied van compensatie, afwikkeling en
de postcontractuele fase. De uiteindelijke omvang van de compensatie wordt dus
bepaald door het evenwicht in belangen; de juiste omvang is bereikt zodra de
gevolgen in een redelijke verhouding staan tot het belang bij beeindiging:' Een
zwaarwegend belang om op een zo kort mogelijke termijn de samenwerking te
beeindigen zal echter in de eerste plaats slechts gevolgen moeten hebben voor de
vorm van compensatie (vergoeding in plaats van een termijn), en slechts in
uitzonderlijke gevallen voor de omvang van de compensatie (minder
compensatie wegens het zwaarwegende belang).

Een belangrijk voordeel van dit criterium is dat het partijen prikkelt te
onderhandelen over de voorwaarden, omdat het alleen in een proces van
communicatie mogelijk is om tot een redelijke verhouding in gevolgen van en

belangen bij opzegging te komen. Een ander voordeel is dat het criterium goed
aansluit bij de toekomstgerichte functie van opzegging, omdat een afweging
wordt gemaakt tussen de gevolgen van opzegging voor de toekomst en de
(veelal eveneens toekomstgerichte) belangen die bij opzegging gediend zijn.
Daar komt bij dat het criterium geschikt is voor alle vormen en combinaties van
compensatie (termijnen, investeringsvergoeding en de goodwillvergoeding). Een
belangrijk nadeel is de vaagheid van het criterium. Er kan veel discussie
ontstaan over de vraag wanneer de gevolgen in een redelijke verhouding staan
tot het belang bij beeindiging. Zonder verdere invulling of uitwerking zal het
criterium in veel gevallen waarschijnlijk (te) weinig houvast bieden.u

80       Theoretisch is het mogelijk gemist voordeel uit investeringen die zijn verricht in het
vertrouwen dat ze zouden worden terug verdiend, te vergoeden. Praktisch is deze weg
echter niet erg aantrekkelijk, omdat het in kaart brengen van de relatiespecifieke
investeringen die zijn verricht in het gerechtvaardigde vertrouwen dat ze zouden worden
terugverdiend vaak al een lastige opgave zal zijn. Als partijen in deze taak slagen, zal het
veel eenvoudiger zon die kosten te vergoeden, in plaats van dan nog eens vast te stellen
welk voordeel daaruit zal voortvloeien.

81 Zie hiervoor paragraaf 2.3, hoofdstuk 4 (evenredigheid).
82 Zie paragraaf 2.3 hoofdstuk 4. Overigens is het goed denkbaar dat dit criterium op een

bruikbare wijze nader ingevuld kan worden door aan de meest voorkomende redenen
voor beeindiging (bijvoorbeeld de keuze voor verticale integratie van een
distributiesysteem) een bepaalde gestandaardiseerde compensatie te koppelen, vgl. de
paragrafen 6 en 7 van dit hoofdstuk.
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Keuze voor methode en criterium
Binnen de hierboven uitgewerkte onderhandelingsruimte:' zijn er geen slechte of
goede criteria en methoden te benoemen, hooguit geschikte en minder geschikte
combinaties van criteria en methoden. Zo kan bijvoorbeeld de methode gericht
op het misgelopen voordeel niet gemakkelijk gecombineerd worden met het
vertrouwenscriterium. Daarnaast is een combinatie welke leidt tot overcom-
pensatie minder geschikt. Hetzelfde geldt voor een combinatie welke
eenvoudigweg niet goed aansluit het bijzondere belang bij opzegging. Als het
bijvoorbeeld in het belang van de leverancier is dat de distributeur zich na het
einde van de overeenkomst onthoudt van concurrentie, is de keuze voor een
kortere termijn met een goodwillvergoeding, een postcontractueel non-
concurrentiebeding, en de verplichting van de leverancier om de voorraden terug
te kopen een geschikte keuze. Dit vanwege de samenhang tussen afspraken over
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Vanuit een kosten-
besparend oogpunt lijkt de methode welke praktisch het makkelijkst uitvoerbaar
is de meest geschikte keuze.

Meerdere alternatieven uitwerken
Als partijen niet binnen een overzienbaar tijdsbestek tot overeenstemming
kunnen komen, doen ze er verstandig aan meerdere alternatieven uit te werken.
Als de uitkomsten erg dicht bij elkaar blijken te liggen, zal het eenvoudiger zijn
om tot overeenstemming te komen. Liggen de uitkomsten ver uit elkaar dan kan
overwogen worden de belangen op het terrein van afwikkeling of de
postcontractuele fase erbij te betrekken. Door het aanbod bepaalde voorraden
over te nemen, of bijvoorbeeld de mogelijkheid te bespreken een al bedongen
postcontractueel non-concurrentiebeding open te breken, komen partijen
wellicht weer wat dichter bij elkaar. Bieden deze oplossingen geen uitkomst dan
zal een derde ingeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld een arbiter die slechts
een keuze hoeft te maken tussen de verschillende door partijen uitgewerkte
'pakketten van voorwaarden'.

Cumulatieve  of alternatieve  compensatiemethode
Van overcompensatie zal al snel sprake zijn als de compensatie de niet
terugverdiende relatiespecifieke investeringen overstijgt. Dit geldt ook voor de
goodwillvergoeding; hoewel de rekenmethode hoofdzakelijk gericht is op het
voordeel van de voormalige wederpartij, heeft het afromen van het voordeel
vooral tot doel de kosten te dekken die de voormalige distributeur door het
mislopen van de omzet niet heeft terugverdiend. Door beide methoden te
combineren (bijvoorbeeld een lange opzegtermijn gecombineerd met een
goodwillvergoeding) ontstaat dan ook het gevaar van overcompensatie. Dit
bleek ook in hoofdstuk 4, waar het compensatievraagstuk in de sleutel van het
verrijkingsrecht werd geplaatst. u De toekenning  van een compensatie  die
gebaseerd is op beide rekenmethoden zal al snel tot een dubbele compensatie (in

83                   Aan het einde van deze paragraaf geef ik de onderhandelingsruimte in een schema weer.
84 Zie paragraaf 4.2, hoofdstuk 4.
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ieder geval een overcompensatie) leiden omdat zowel de kosten als de
opbrengsten uit klanten, welke de kosten minimaal moesten dekken vergoed
worden.:' Om overcompensatie te voorkomen zou dan ook voor een systeem
gekozen kunnen worden waarbij beide methoden alternatieve en geen
cumulatieve methoden zijn. Hier rijst de vraag hoe de goodwillvergoeding
gecombineerd zou kunnen worden met een opzegtermijn, zonder dat sprake is
van overcompensatie. Deze vraag hangt samen met de functie van de
opzegtermijn.

Functie opzegtermijn
Over het algemeen wordt aangenomen dat de belangrijkste functie van de
opzegtermijn is de opgezegde partij de kans te geven zich aan te passen aan de
op handen zijnde veranderingen.= Dit betekent dat de opgezegde partij nog
zoveel mogelijk investeringen in die termijn kan terugverdienen en
voorbereidingen kan treffen om nieuwe investeringen te verrichten met het oog
op de toekomst. Een andere invulling van het doel van de opzegtermijn is
eveneens denkbaar. Zo kan de opzegtermijn er ook vooral toe dienen de korte
termijn schade te beperken, door bijvoorbeeld andere voorzieningen te treffen
voor de kortlopende afspraken met derden. De lengte van de opzegtermijn wordt
dan niet zozeer bepaald door het langer kunnen terugverdienen van
investeringen (daarvoor zijn eveneens andere methoden van compensatie
denkbaar, zie de vorige sub paragrafen), maar door de mogelijkheden die een
opgezegde partij heeft om de korte termijn schade te beperken. Helemaal strak
te scheiden zijn beide functies niet (beiden zijn ze uiteindelijk te herleiden tot
aanpassing aan de op handen zijnde veranderingen), maar in grote lijnen zou het
mogelijk kunnen zijn beide aspecten van elkaar te scheiden.

Het voordeel van een dergelijk onderscheid in functies is dat de
opzegtermijn fiexibeler met andere compensatiemethoden gecombineerd kan
worden zonder dat er sprake is van overcompensatie. In het bijzonder geldt dit
voor de goodwillvergoeding, maar in minder sterke mate geldt het ook voor de
investeringsvergoeding. In de literatuur is eerder al gesignaleerd dat een al te
lange termijn uiteindelijk vaak niet in het belang van een distributeur is, zelfs al
zijn er nog een fors aantal relatiespecifieke investeringen terug te verdienen.'7
Om die reden is voorgesteld een gedeelte van een langdurige opzegtermijn om te
zetten in een geldelijke vergoeding (nettowinst maal het aantal maanden dat de
termijn had behoren voort te duren)."  Op een vergelijkbare manier   zou   een
kortere termijn gecombineerd kunnen worden met een investeringsvergoeding of
een winstvergoeding. Een voorbeeld van deze laatste mogelijkheid biedt het ICC

85 Anders Smits 1996, p. 71 en Smits 1994, p. 568 - 569. Zie voor dit punt ook paragraaf
3.2.2 van hoofdstuk 2 en de noten 37 en 64 van dit hoofdstuk.

86 Zie Strijbos 1985, p. 110 e.v., De Vries 1990, p. 337, Barendrecht/Van Peursem, p. 153
e.v., Van de Paverd 1999, p. 98 e.v. Eerder reeds Suijling 1934, 9 431. Vgl. tevens het
Lando-commentaar behorende bij artikel 6.109 PECL (undo/Beale 2000, p.  316).

87 Zie Barendrecht/Van Peursem 1996, p. 158 - 159.
88         Dit is het zogenaamde systeem van de communicerende vaten genoemd, zie paragraaf

3.2.2 van hoofdstuk 2.
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Model Distributorship Contract; de eerder genoemde winstvergoeding wordt
gecombineerd met een opzegtermijn van vier maanden, met een maximum van
zes maanden als de looptijd van de overeenkomst langer is vijfjaar.

Belangen verenigen op drie niveaus; concrete voorbeelden
Het uiteindelijke 'pakket van voorwaarden' kan pas vastgesteld worden als
onderhandeld wordt over drie soorten belangen: de belangen gericht op
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Het betrekken van deze
laatste twee soorten belangen bij het compensatie vraagstuk heeft niet alleen het
voordeel dat de onderhandelingsruimte vergroot wordt, maar het is zelfs
noodzakelijk om tot een echte maatwerkoplossing te komen. Alleen door de
belangen gericht op afwikkeling en de postcontractuele fase bij het
compensatievraagstuk te betrekken kan onder- of overcompensatie voorkomen
worden."

Van overcompensatie zou bijvoorbeeld sprake zijn als de resterende
voorraden als een kostenpost in de berekening van niet terug verdiende
relatiespecifieke investeringen zijn opgenomen en de leverancier verplicht wordt
de resterende voorraden over te nemen. Op eenzelfde wijze hangen de afspraken
voor de postcontractuele fase onlosmakelijk met het compensatie- en
afwikkelingsvraagstuk samen. Als een distributeur feitelijk geen gebruik meer
kan maken van een groot deel van het opgebouwde klantenbestand (om welke
reden dan ook) zal het in beider belang zijn als de distributeur een
goodwillvergoeding krijgt toegekend, gepaard gaande met een postcontractueel
non-concurrentiebeding en de verplichting om bepaalde informatie aan de
leverancier te verstrekken. '° Kan de distributeur na het einde van de
samenwerking feitelijk nog wel van het opgebouwde klantenbestand gebruik
maken, dan zal het totale pakket aan voorwaarden die zien op compensatie,
afwikkeling en de postcontractuele fase er anders uitzien. Toekenning van een
goodwillvergoeding ligt dan niet binnen de mogelijkheden, zodat partijen
automatisch voor de methode direct gebaseerd op de relatiespecifieke
investeringen zullen kiezen. Het niet overnemen van voorraden en het uitleveren
van orders (die passen binnen het normale inkoopbeleid) na de opzegtermijn ligt
dan in de rede. Omdat de distributeur nadien een vervangend product op de
markt zal brengen lijkt het in dit scenario weer extra relevant heldere afspraken
te maken over het gebruik van de naam en onderscheidingstekens en de
berichtgeving aan de afnemers."

Bij het maken van afspraken over de postcontractuele fase kan het
nuttig zijn als partijen een beeld hebben van wat over het algemeen als

89         Niet voor niets barstte in Duitse literatuur de discussie over de toekenning van een met
Mattel/Borka vergelijkbare vergoeding los na een uitspraak van het Bundesgerichtshof
waarin de leverancier werd verplicht de resterende voorraden terug te kopen, zie
paragraaf 5.2, hoofdstuk  7.

90    De eerder genoemde goodwillvergoeding en opzegtermijn uit het ICC Model
Distributorship Contract wordt gecombineerd met een postcontractueel non-
concurrentiebeding voor de duur  van 66n jaar.

91            Zie ook paragraaf 4.3.2, hoofdstuk 6 (belangen verenigen).
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toelaatbaar of ontoelaatbaar gedrag gekwalificeerd wordt. Hiervoor bleek in het
bijzonder het onrechtmatige daadsrecht nuttig; in paragraaf 3.2 van hoofdstuk 4
zijn de belangrijkste normen voor (on)toelaatbaar gedrag in de postcontractuele
fase beschreven.

Geen ruimte voor teleurstellingen uit het verleden
In dit opzegmodel hebben tekortkomingen geen consequenties voor de materiele
criteria, omdat de opzegging toekomstgericht is. De schade die voor vergoeding
in aanmerking komt is gerelateerd aan de niet terug verdiende investeringen. De
oorzaken voor het ontstaan van die schade lijken niet relevant, maar helemaal
waar is dat niet. Zo komt het bij toepassing van het vertrouwenscriterium al snel
aan op de vraag welke verwachtingen men mocht ontlenen aan de gedragingen
van de wederpartij. Bij een nauwkeurige beantwoording van die vraag lijkt een
analyse van het nakomen en niet-nakomen van gemaakte afspraken haast
onvermijdelijk.92

Toch zou het effect van tekortkomingen op het materiele recht van
opzegging tot een minimum beperkt moeten worden. Het grote gevaar van
toekenning van materiele consequenties aan tekortkomingen in het verleden is
dat partijen verzanden in een tekortkomingsdiscussie. Als de analyse van de
interactie om die reden teveel tijd gaat kosten zouden partijen over moeten
stappen op het criterium waarbij niet nagekomen afspraken uit het verleden
minder prominent aan de oppervlakte komen: het evenredigheidscriterium. Als
de teleurstellingen uit het verleden voor 66n van de twee (of beide) partijen een
te grote belemmering vormen om op constructieve wijze te onderhandelen
zullen partijen hun communicatie bovendien eerst op de wederopbouw van een
zekere vertrouwensbasis moeten richten." De wetenschap dat tekortkomingen
'doorwerken' in de materiele criteria kan hiervoor alleen maar belemmerend
werken. Juist doordat tekortkomingen uit het verleden zoveel mogelijk uit de
materiele criteria gefilterd zijn, kunnen partijen meer open communiceren en zal
het vertrouwen eerder hersteld zijn. Hier geldt dat het niet noodzakelijk is dat
alle misverstanden uit de wereld geholpen worden; voldoende is als het
vertrouwen zodanig hersteld is dat partijen op constructieve wijze kunnen
onderhandelen over de belangen gericht op de toekomst.

Op deze wijze behoudt het instrument 'opzegging' een duidelijk
herkenbare toegevoegde waarde binnen het huidige stelsel van beeindiging- en
wijzigingbevoegdheden. Als de contractspartij die het initiatief heeft genomen
om te beeindigen zich niet op bovengenoemde wijze over haar teleurstellingen
heen kan zetten zal zij er verstandig aan doen voor een ander instrument te
kiezen, bijvoorbeeld ontbinding gecombineerd met een schadevergoeding
wegens een tekortkoming in de nakoming. Voor de wederpartij van de

92 Vgl. paragraaf 3.3.2 van hoofdstuk 5. In deze paragraaf is een lijst met vragen
opgenomen aan de hand waarvan het gedrag van partijen geanalyseerd kan worden. De
vragenlijst is ontleend aan Relational Contract Theory. Ook bij deze methode schuilt het
gevaar dat partijen alsnog in cen tekortkomingsdiscussie belanden.

93                Zie paragraaf 4.31, hoofdstuk 6  (verschillende  belangen,  dezelfde  remedie)  en paragraaf
3.4.1 van dit hoofdstuk (time out om vertrouwen te hersteUen).
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initiatiefnemer ligt het iets anders, omdat de keuze voor het instrument nog altijd
in beginsel een eenzijdige keuze is. Als zij meer compensatie wil wegens een
tekortkoming in de nakoming van de wederpartij zit er niets anders op een
tegenvordering in te stellen op basis van de tekortkominginstrumenten. Het is
echter de vraag of veel contractspartijen van deze mogelijkheid gebruik zullen
maken als zij binnen het opzeginstrument zodanig gecompenseerd worden dat
zij weliswaar niet volledig krijgen waar ze menen recht op te hebben, maar wel
genoeg om hun commerciele activiteiten op andere wijze in te richten.
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3.4 Procedurele normen

Waarom een onderhandelingstructuur?
Dat aandacht voor het proces van opzegging belangrijk is bleek uit het
perspectievenonderzoek; twee van de drie elementen (de neutraliteit en de
stimulans van communicatie) van het opzegmodel kunnen voor een belangrijk
deel door procedurele normen ingevuld worden, zo bleek al in de vorige
paragraaf van dit hoofdstuk. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar om
het proces van opzegging vorm te geven; in deze uitwerking van het
opzegmodel is het proces van opzegging in een onderhandelingstructuur
gegoten, welke in dit geval bestaat uit zes stappen. Varianten hierop zijn
natuurlijk denkbaar. In deze paragraaf werk ik de zes stappen uit, waarna ik een
concreet voorbeeld geef van een mogelijk daaraan te verbinden tijdsplan.

Stap 1:  uitnodiging tot onderhandelingen en voorbereiding
In navolging van het materiele ingangscriterium voor opzegging (zie hiervoor
paragraaf 3.3.1 van dit hoofdstuk) zouden de onderhandelingen aan kunnen
vangen op het moment dat 66n van de twee partijen niet langer onder dezelfde
voorwaarden verder wil. Deze contractspartij zou de wederpartij uit kunnen
nodigen in onderhandeling te treden. De nadelen van een eenzijdig uitgedacht
plan zijn al meerdere keren genoemd: de uitnodiging kan dus beter zo open
mogelijk zijn." Om de wederpartij de mogelijkheid te geven niet alleen haar
eigen belangen maar ook die van haar wederpartij in te schatten zou de
uitnodiging wel de belangrijkste achterliggende reden kunnen bevatten. Hierna
zal het aan de wederpartij zijn een concreet voorstel te doen voor een datum en
tijdstip waarop partijen voor het eerst rond de tafel gaan."

De voorbereidingsfase zou door elk van de partijen benut kunnen
worden door voor zichzelf een analyse te maken van haar behoeftes, zorgen en
wensen. Het perspectief van conflictbeslechting leverde een methode op om de
belangen helder te krijgen, het stellen van vragen." Hierbij kan gedacht worden
aan vragen als: 1) wat zijn de economische gevolgen van de beeindiging op
korte en lange termijn? 2) wat is er nodig om de verliezen binnen de perken te
houden 3) welke afspraken met derden kunnen als gevolg van de beeindiging
niet nagekomen worden? 4) op welke wijze zou de onderneming schade
toegebracht kunnen worden na beeindiging? 5) heb ik voldoende vertrouwen in
mijn wederpartij om te onderhandelen over de toekomst, en zo nee, wat is er
nodig om het vertrouwen zodanig te herstellen dat wel onderhandeld kan
worden? 6) wat zijn de gevolgen als we niet tot overeenstemming kunnen
komen? Met behulp van deze vragen zou een contractspartij niet alleen een
inschatting kunnen maken van haar eigen zorgen en wensen voor de toekomst,
maar ook van die van haar wederpartij.

94 Zie paragraaf 2, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2, hoofdstuk 6 en paragraaf 3.5 van hoofdstuk
6.

95 Zie paragraaf 2.2.1  van dit hoofdstuk.
96 Zie paragraaf 4.3.2 van hoofdstuk 6.
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Time out om vertrouwen te herstellen
Voor zover gebeurtenissen uit het verleden bij 66n van de twee (of bij beiden)
een belemmering vormen om de onderhandelingen op vruchtbare wijze voort te
zetten, zou aandacht besteed kunnen worden aan hetgeen er moet gebeuren om
het vertrouwen zodanig te herstellen dat op vruchtbare wijze onderhandeld kan
worden. Als het vertrouwen ernstig geschaad is, is het verstandig deze
bijeenkomst te laten begeleiden door een derde (bijvoorbeeld een mediator).
Tekortkomingen uit het verleden hebben geen effect op de materiele criteria,
zodat het enige doel van deze bijeenkomst is het vertrouwen zodanig te
herstellen dat ten minste over de toekomstgerichte juridische belangen
onderhandeld kan worden. Een neutrale derde kan ervoor zorgen dat dit doel
centraal blijft staan; bovendien kan de neutrale derde de tijdsplanning
'monitoren'.

Stap  2: procedurele afspraken
De volgende stap ziet op het maken van procedurele afspraken. De volgende
aspecten zouden hierbij kunnen komen: 1) het tijdsplan, 2) welke personen
onderhandelen en welke bevoegdheden hebben ze, 3) welke informatie mag
gebruikt worden in een eventuele rechterlijke procedure of arbitrage, 4) op
welke wijze worden deskundigen aangewezen, 5) op welke wijze wordt het
geschil beslecht als partijen er niet uit komen. Binnen een betrekkelijk korte tijd
zouden partijen op deze punten tot overeenstemming moeten kunnen komen. Is
dit niet het geval dan kan onderzocht worden of de afspraken die weI gemaakt
zijn toch voldoende basis bieden om de onderhandelingen aan te vangen. Van de
onderdelen waarover nog geen overeenstemming is bereikt kan een aantekening
gemaakt worden. Mogelijk blijken de punten gaandeweg geen werkelijke
belemmering te vormen; waar dit wel het geval is kan op een later tijdstip alsnog
getracht worden tot overeenstemming te komen."

Stap  3:  inventariseren van  belangen
De derde stap bestaat uit het inventariseren van de belangen; niet alleen de
zuiver juridische, maar ook de belangen die zien op de wijze waarop partijen
met   elkaar   om   gaan.

98 Hierbij   zou een onderscheid gemaakt kunnen worden
tussen korte termijn belangen en lange termijn belangen. Ook zouden de
afspraken met derden, of ruimer: de belangen van derde betrokkenen (voor
zover mogelijk) helder gemaakt kunnen worden. Door alle belangen op een rijtje
te zetten wordt de totale omvang van het op te lossen geschil duidelijk." Dit
belangenlijstje zou bij iedere volgende stap de rode draad kunnen zijn.

Stap 4: verkenning van mogelijkheden om de overeenkomst aan te passen
De volgende stap bestaat uit het verkennen van de mogelijkheden om de
overeenkomst aan te passen. Dit zou kunnen gebeuren op basis van het

97             Uiteraard zou ook hier een maximale tijdslimiet kunnen gelden.
98             Zie voor de verschilende soorten belangen paragraaf 3.4 van hoofdstuk 6.
99 Vgl paragraaf 3.4 van hoofdstuk 6.
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belangenlijstje. Als de opzeggende partij een beter bod van een derde heeft, kan
bijvoorbeeld onderzocht worden of de opgezegde partij het bod kan evenaren.
De keuze tussen aanpassing of beeindiging in dit stadium van de
onderhandelingen kan bemoeilijkt worden door het feit dat contractspartijen nog
geen volledig beeld hebben van het beeindigingtraject. Om die reden kan het
soms noodzakelijk zijn de keuze tussen aanpassing of beeindiging nog even uit
te stellen. In dat geval doen partijen er verstandig zijn beide trajecten naast
elkaar uit te werken, eventueel met verschillende opties om aan te passen, om
pas op het laatst een keuze te maken. Ook kunnen partijen afspreken beide
uitgewerkte trajecten aan een onafhankelijke derde voor te leggen die de
uiteindelijke knoop voor een bepaald traject kan doorhakken:°0 Hierbij geldt wel
dat een contractspartij van een complexe duurrelatie niet tegen haar zin

101gedwongen kan worden de samenwerking voort te zetten.

Stap  5:  uitwerking beeindigingtraject
Bij de uitwerking van het beeindigingtraject (de vijfde stap) zou het verzamelen
van informatie de eerste activiteit kunnen zijn. Een deel (zo niet alle) informatie
zal eerder in het onderhandelingstraject al op tafel gelegd zijn; in dat geval zal
het verzamelen van informatie niet meer omvatten dan het nogmaals onder de
aandacht brengen van de meest relevante onderwerpen. Contractspartijen
zouden in ieder geval informatie kunnen verzamelen  over   1)  de  aard  van  de
relatiespecifieke investeringen, 2) de omvang van de niet terugverdiende
relatiespecifieke investeringen en 3) de feitelijke mogelijkheid voor de
opgezegde partij om na beeindiging van de overeenkomst nog voordeel te
genieten van de opgebouwde goodwill. Voor zover het in dit stadium niet
mogelijk is de omvang van de niet terugverdiende investeringen nauwkeurig te
bepalen is een globale inschatting voldoende. Er bestaat een goede kans dat
partijen op basis van deze globale inschatting toch tot overeenstemming komen
als de belangen gericht op de afwikkeling en de postcontractuele fase met de
compensatie gerichte belangen verenigd worden. Mocht dit niet zo zijn dan is de
inschakeling van een (financieel) deskundige op een later tijdstip alsnog
mogelijk.

De volgende activiteit zou kunnen bestaan uit het uitwerken van 66n of
beide methodes voor compensatie en een daarop aansluitend criterium om de
omvang nader vast te stellen. De beweegredenen voor de keuze voor een
methode en een criterium zijn in de vorige paragraaf al genoemd. Ook is al ter
sprake gekomen dat verschillende combinaties naast elkaar uitgewerkt kunnen
worden. Blijken de uitkomsten in dit laatste geval niet ver van elkaar te liggen,
dan zal het niet moeilijk zijn alsnog tot overeenstemming te komen. De
inschakeling van een neutrale derde kan nodig zijn om de uiteindelijke keuze te
maken, of nadere informatie te verschaffen op basis waarvan partijen zelftot een

100 Vgl. het rapport Asser, Groen en Vranken over de herbezinning van het Nederlands

burgerlijk procesrecht, die de mogelijkheid opperen om de rechter in de voorfase van een
rechterlijk geschil in te schakelen (onder meer) om een voorlopige beoordeling van de
zaak te geven, zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 264.

101 Zie paragraaf 2.2.1 van dit hoofdstuk.
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beslissing kunnen komen. Het zou mooi zijn als dit zo ingericht kan worden dat
de neutrale derde als het ware verder kan gaan waar partijen gebleven zijn; dat
wil zeggen dat de neutrale derde het geschil niet ten volle beoordeelt, maar
alleen de uiteindelijke keuze tussen de verschillende 'pakketten van
voorwaarden' maakt,  of de hoogte van een bepaalde vergoeding vaststelt.'°2

Elk 'pakket van voorwaarden' zou afspraken kunnen bevatten over
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. De drie belangentypen
zijn onderling afhankelijk van elkaar; zo bleek in de vorige paragraaf dat de
hoogte van de compensatie uiteindelijk afhangt van de afspraken die op de
andere twee terreinen zijn gemaakt. De laatste activiteit van de uitwerking van
het beeindigingtraject is om die reden misschien wel de belangrijkste: belangen
verenigen op het gebied van compensatie, afwikkeling en de postcontractuele
fase. Het is een lastige opgave om deze activiteit neer te leggen in
geconcretiseerde procedurele richtlijnen. Deze nadere concretisering zal niet
nodig zijn voor de gevallen waarin de belangen heel duidelijk 66n richting in
wijzen. Bijvoorbeeld compensatie door de inachtneming van een (kortere)
termijn aangevuld met een goodwillvergoeding, de overname van de resterende
voorraden, de overdracht van informatie over het klantenbestand en een
postcontractueel non-concurrentiebeding. Het verenigen van belangen zal
lastiger worden als nog veel verschillende opties mogelijk zijn. In dat geval kan
het helpen als elke contractspartij een top drie maakt van de belangen waar zij
de meeste waarde aan hecht. De zes genoemde belangen kunnen vervolgens de
basis vormen voor het verenigen van belangen. Als partijen duidelijker voor
ogen hebben welke richting het pakket van voorwaarden op gaat kunnen de
overige belangen er alsnog bij betrokken worden.

Stap 6. de vaststellingsovereenkomst
Als laatste zouden de afspraken kunnen worden vastgelegd in een
vaststellingsovereenkomst.

102 Deze aanpak ligt in de lijn van de voorstellen uit het rapport herbezinning burgerlijk
procesrecht, waarbij de nadruk wordt gelegd op de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de rechter en partijen om het proces bij de rechter zo efficient en effectief mogelijk
te benutten, zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 265-266.
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Een voorbeeld van een concreet tijdsplan
Met behulp van een tijdsplan kan voorkomen worden dat de onderhandelingen
te  lang gaan duren. 10' Zijn partijen in hoofdlijnen  niet tot overeenstemming
gekomen binnen dit tijdsplan dan kan alsnog een derde ingeschakeld worden om
het conflict op te lossen. Een aanwijzing voor de totale duur van het
onderhandelingstraject bieden de ICC ADR Rules; hierin is een totale duur van
maximaal 45 dagen voorgesteld waarin partijen kunnen trachten het geschil zelf
op te lossen. Lula dit niet dan zal het geschil aan een arbiter voorgelegd worden.
Uitgaande van diezelfde totale duur zou het concrete tijdsplan er als volgt uit
kunnen zien:

Schema III: Een tijdsplan

Dag 1
Ontvangst uitnodiging

Dag 10
Uiterlijk le bijeenkomst
(procedurele afspraken)

Dag 14
Uitertijk 2e bijeenkomst
(inventariseren belangen)

Dag 19
Uiterlijk 3e bijeenkomst
(eventuele aanpassing overeenkomst)

Dag 22
Uiterlijk 4e bijeenkomst Info verzamelen

(uitwericing beeindigingstraject)

Compensatie

1 1

Belangen
Vereniging

Dag 43
Uiterlijke datum overeenstemming

Vaststellen beMindigings-
overeenkomst

Dag 45

Als een deskundige ingeschakeld wordt kan een soort 'time out' afgesproken
worden; de dagen die daarmee gemoeid zijn tellen niet mee. Als de uitkomsten
van het rapport in een eventuele daaropvolgende procedure gebruikt mogen
worden levert het geen tijdsverlies op. Voor het eventuele herstel van het
vertrouwen biedt de bovenstaande tijdsplanning ruimte tussen de eerste en de
tiende dag. Als partijen binnen de vastgestelde termijnen geen overeenstemming

103 Zie paragraaf 3.6 van hoofdstuk 6 en paragraaf 5.Ivan hoofdstuk 7.
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hebben bereikt, zal een onafhankelijke derde ingeschakeld kunnen worden.
Hebben partijen hierover niets afgesproken dan zal die onafhankelijke derde
veelal een rechter zijn. Of deze rechter het geschil ten volle zal moeten
beoordelen hangt voornamelijk af van de contractspartijen zelf. Uit
kostenbesparend oogpunt zal het beter zijn als de rechter zich slechts over een
concreet deel van het geschil hoeft uit te laten.'°*

4    De waarde van het model voor andere contractstypen

De uitwerking van de vorige paragraaf was primair gericht op verticale
marktgerichte overeenkomsten tussen ondernemers, waarvoor geen strakke

wettelijke of contractuele kaders gelden. Eerder is gesuggereerd dat het model
ook voor andere contractstypen van waarde kan zijn. Dat het model evengoed
bij andere overeenkomsten toegepast kan worden geldt in de eerste plaats voor
de nauw met de distributieovereenkomst verwante agentuur- en franchise-
overeenkomst, maar ook voor andere overeenkomsten, zoals de arbeids-
overeenkomst, de vennootschapsovereenkomst en zelfs (zij het beperkt) de
huurovereenkomst. Wel is soms nader onderzoek nodig naar de mogelijkheden
om het model te implementeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor overeenkomsten
met (dwingendrechtelijke) wettelijke opzegregels.

Delen van het model zijn zonder grote problemen binnen de wettelijke
regels toepasbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de onderhandelingsplicht en de
procedurele normen ter invuling van die onderhandelingen.'°' In sommige wet-
telijke regels (bijvoorbeeld die van de agentuurovereenkomst) wordt bovendien
een scheiding gemaakt tussen de opzegging wegens dringende reden en de
opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. '06 De laatst-
genoemde opzegregel laat ruimte voor de toepassing van het opzegmodel. Maar
waarom zou een contractspartij kiezen voor het gebruik van een
onderhandelingsmodel als zij een betrekkelijk sterke positie heeft op basis van
de wet? Of op basis van een contractuele afspraak? Franchiseovereenkomsten

bijvoorbeeld kenmerken zich door strak omlijnde contractuele kaders, die vaak
eenzijdig door franchisegevers zijn opgesteld. '°' Franchiseovereenkomsten

104 Zie paragraaf 5 van dit hoofdstuk voor mogelijkheden van de rechter om delen van het

model toe te passen bij de beoordeling van het geschil.
105 De wetgever zou hier voor kunnen zorgen door een instructie bij de bestaande wettelijke

opzegregels te geven over de wijze waarop de rechten kunnen worden uitgeoefend, meer
hierover volgt in paragraaf 6 van dit hoofdstuk.

106 Eenzelfde scheiding treft men aan in het Duitse recht, zie hiervoor paragraaf 4.1 van

hoofdstuk 7.
107 Zie Bueno Diaz 2003, p. 7 - 8, die om die reden pleit voor beschermende wettelijke

regels voor franchisenemers in Europa. Volgens Bueno Diaz komt bijvoorbeeld het ICC
modelcontract voor franchiseovereenkomsten niet in een evenredige verhouding
tegemoet aan de belangen van zowel franchisegevers als franchisenemers. Het model
contract is volgens haar opgesteld op basis van de meest gebruikte franchisecontracten

(welke in hoofdzaak door franchisegevers zijn opgesteld), niet op basis Van een faire
belangenafweging tussen beide partijen.
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gelden doorgaans voor bepaalde tijd, zodat zij van rechtswege eindigen na het
verstrijken van de afgesproken tijd. Waarom zouden franchisegevers nog willen
onderhandelen over de beslissing de duur van de overeenkomst niet te
verlengen?

Het zou naief zijn te veronderstellen dat zij hiertoe bereid zijn alleen
omdat zij op deze hopen dat kans op conflicten ter verkleinen. Hun juridische
positie is vaak zo sterk dat de kans dat de wederpartij de beslissing zal
aanvechten niet erg groot zal zijn. Ook zullen zij niet snel tot onderhandelen
bereid zijn alleen omdat zij op deze wijze de kans krijgen afspraken te maken
over de afgewikkeling en de postcontractuele fase. Veel franchisecontracten
bijvoorbeeld bevatten immers al vergaande afspraken op dit vlak. Een deel van
de contractanten die op basis van wet of contract een sterke juridische posititie
hebben, zal inderdaad niet uit vrije wil te bewegen zijn te onderhandelen over
een neutrale wijze van beeindigen. Maar ook een contractspartij die juridisch
sterk staat, kan zo haar redenen hebben om toch te onderhandelen. Bijvoorbeeld
omdat zij een naam hoog te houden heeft, omdat zij toch nog bepaalde belangen
heeft waar wet of contract niet in voorzien, of omdat zij de (altijd aanwezige)
kans op langslepende conflicten wil verkleinen. Het zijn uitzonderingsgevallen,
maar zelfs in het huurrecht vindt een zekere belangenafweging plaats. Zo trok
een verhuurder aan het kortste eind toen deze de huurovereenkomst opzegde
wegens dringend eigen gebruik. De rechter oordeelde dat de opzegging de
huurder onevenredig zwaar trof nu de verhuurder snel een ander pand ter
beschikking zou krijgen.'°:

Voor franchisegevers kan iets soortgelijks gelden als een in de
Verenigde Staten en Duitsland waarneembare trend zich doorzet naar Nederland.
In de Verenigde Staten en Duitsland ziet de bescherming van de franchisenemer
steeds meer op de vraag of het niet verlengen van de overeenkomst zonder
nadere voorwaarden geoorloofd  is. '°' Het  voor de opzegging van duurover-
eenkomsten van oudsher zo belangrijke onderscheid tussen overeenkomsten
voor bepaalde duur en overeenkomsten voor onbepaalde duur lijkt hierdoor
meer en meer te vervagen. Het enkele feit dat de overeenkomst voor bepaalde
tijd is, ontslaat de franchisegever niet van de verplichting rekening te houden
met de bijzondere belangen van de franchisenemer. Het is denkbaar dat ook de
Nederlandse franchisenemer in de toekomst een soortgelijke bescherming zal
genieten."° Als dit zo is zullen veel franchisenemers meer en meer bereid zijn

108 HR  13  september  2002, JOL 2002/454;  zie  voor deze uitspraak tevens paragraaf 2.3,

hoofdstuk 4 (evenredigheid).
109 Zie hiervoor onder meer Stein-Wigger  1999,  die het Duitse en het Amerikaanse recht op

het gebied van de eenzijdige beeindiging van franchising met elkaar vergelijkt.
110 Vgl. het wetsvoorstel van Van der Heiden. Van der Heiden stelt een wettelijke regeling

voor, waarin bepaald wordt dat de franchiseovereenkomst voor bepaalde tijd minimaa! 5
jaar moet duren (korter kan alleen als de kantonrechter hiervoor toestemming geeft). Na
afloop van de contractsduur eindigt de overeenkomst niet van rechtswege. Hiervoor is
een opzegging vereist, waarbij de franchisegever een termijn van minimaal 6 maanden in
acht dient te nemen. De franchisegever heeft bovendien alleen het recht om op te zeggen
als voortzetting in redelijkheid niet van de franchisegever gevergd kan worden.
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belangengericht te onderhandelen alvorens te beslissen over het wel of niet
verlengen van de overeenkomst."'

5    De waarde van het model voor anderen dan contractspartijen in de
eindfase van de samenwerking

Het model kan ook van waarde zijn voor anderen dan contractspartijen in de
eindfase van de samenwerking. Bijvoorbeeld voor contractspartijen in de
beginfase van de samenwerking; de makers van een contract. Zij kunnen
neutrale opzegregels in hun contract opnemen. Hierbij zouden ze ruime
aandacht kunnen besteden aan het proces van opzegging, de wijze waarop
partijen informatie uitwisselen (onderhandelen) en de materiele normen voor
opzegging. Met behulp van materiele compensatienormen kunnen zij een
gezond investeringsklimaat binnen de samenwerking creeren, want
overcompensatie nodigt uit tot een te royaal investeringsgedrag, terwijl
ondercompensatie ertoe kan leiden dat een contractspartij te terughoudend
investeert: 12 In beide gevallen kunnen partijen niet optimaal  van de samen-

werking genieten. Binnen welke marge een gezond investeringsklimaat
geschapen kan worden, is een vraag die missschien per branche nader uitgezocht
kan worden. De onderhandelingsmarge van dit model (zie schema I van dit
hoofdstuk) is daarvoor waarschijnlijk nog te weinig concreet. Mogelijk kunnen
brancheorganisatie hierbij een belangrijke rol spelen.'13

De makers van contracten zouden, conform het opzegmodel, ook
bijzondere aandacht kunnen besteden aan de samenhang tussen de afspraken
over compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Zo biedt
bijvoorbeeld de vennootschapsovereenkomst mogelijkheden om (eventueel
vooraf) de onderhandelingsruimte te markeren voor voorwaarden die zien op
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Dit geldt in het bijzonder
voor de situatie waarin de onderneming door de overige vennoten wordt
voortgezet."' Over de precieze vaststelling van de hoogte van de uitkering van

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd dienen, tot slot, een looptijd te hebben van
minimaal 10 jaren, zie Van der Heiden 1999, p. 384 - 385.

111 Een praktisch punt hierbij is de veelvoorkomende grote samenhang tussen

franchisecontracten en huurcontracten, zie hiervoor  Van de Heiden  1999,  p.  354.  Vgl.
artikel 28 NFV Modelfranchiseovereenkomst. Zie in dit verband ook HR 14 januari
2000, NJ 2000/307 (Meissner Von Hohenmeiss/Arenda) en HR 23 januari   1998,   NJ
1999/97 (Jans/FCM, waarin de vraag aan de orde was of een huurkoopovereenkomst en
een financieringsovereenkomst zo nauw met elkaar verbonden waren dat beeindiging
van de 66n de beeindiging van de ander inhield. Of die verbondenheid in een gegeven
geval moet worden aanvaard, moet volgens de Hoge Raad worden vastgesteld aan de
hand van uitleg van de rechtsverhouding.

112 Zie paragraaf 4.3 van hoofdstuk 3.

113 Zie hierover ook de volgende paragraaf.

114 Het wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het BW (nr. 28746)
onderscheidt twee situaties: in de eerste treedt Edn van de vennoten wijwillig uit (een
vennoot zegt haar overeenkomst met de overige vennoten op) en in de tweede situatie is
sprake van uitstoting van tan van de vennoten (de vennoten zeggen hun overeenkomst
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de vertrekkende vennoot valt vaak nog veel te onderhandelen; als er al
contractuele bepalingen gelden zijn deze vaak op verschillende manieren uit te
leggen. Zo kan de waardebepaling van de bedrijfsmiddelen op verschillende
wijze geschieden en zal in het bijzonder de vraag of goodwill en de stille
reserves 'meetellen' een wezenlijk verschil maken."' Dit schept mogelijkheden
om tot een pakket van voorwaarden te komen dat tevens aansluit bij het meest
wezenlijke belang van de overige vennoten: de, zoveel mogelijk ongestoorde,
voortzetting van de onderneming. Een uitkering van het aandeel schept
mogelijkheden om de opzegtermijn primair af te stemmen op de kortlopende
belangen in plaats van de langlopende. Het uitkeren van een vergoeding voor het
mede-opbouwen van goodwill laat zich bovendien goed combineren met een
postcontractuele gehoudenheid om de voortgezette onderneming niet te
beconcurreren. '16 Daar komt bij  dat een vergoeding voor de opgebouwde
goodwill een goede methode kan zijn om de uittredende vennoot te
compenseren voor de vele jaren van arbeid ten behoeve van de onderneming."'
Om de onderhandelingen niet stuurloos te laten verlopen, zouden de materiele
criteria verder ontwikkeld kunnen worden, bijvoorbeeld door branche-
organisaties, meer hierover volgt in de volgende paragraaf.

Daarnaast is het denkbaar dat rechters (of andere neutrale derden) delen
van het model toe kunnen passen bij het beslechten van een geschil over de
eenzijdige beeindiging van duurovereenkomsten. Welke ruimte een neutrale
derde heeft om delen van het model toe te passen, zal sterk afhangen van de
keuzes die partijen gemaakt hebben, bijvoorbeeld ten aanzien het soort
procedure of, als het een rechterlijke procedure betreft, de rechtsvordering. Bij
een rechterlijke procedure heeft een rechter (meer) mogelijkheden delen van het
model toe te passen als een contractueel of wettelijk kader voor opzegging
ontbreekt. Dat geldt in de eerste plaats voor het ingangscriterium. Voor zover de
processtukken het toelaten zouden rechters kunnen proberen partijen op het
neutrale pad te houden, door bijvoorbeeld tijdens de zitting vooral te vragen naar

met *n van de vennoten op). Opzegging in het eerste geval leidt (tenzij contractueel
anders is overeengekomen) tot algehele ontbinding van de vennootschapsovereenkomst
(kritisch hierover is Van der Sangen, zie Van der Sangen 2003, p. 105.) Opzegging van
6dn of meer vennoten aan edn van de vennoten (uitstoting) leidt tot partiele ontbinding,
namelijk alleen ten aanzien van de uitgetreden vennoot. Beide type opzeggingen moeten
bovendien voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid dat volgens de Memorie van
Toelichting betekent dat bij opzegging rekening gehouden moet worden met de redelijke
belangen  van de medevennoten of medevennoot (zie de MvT behorende bij artikel  7:819
van het wetsvoorstel).

115 Zie hiervoor bijvoorbeeld HR 13 februari 2004, NJ 2004/653 (K/K). Het wetsvoorstel

personenvennootschappen spreekt van een uitkering van het aandeel dat gelijk is aan de
waarde van de economische gerechtigdheid. Dat ook dit criterium veel mogelijkheden
laat om te varieren toont onder meer Grapperhaus, zie Grapperhaus 2003, p. 122 e.v.

116 Vgl. HR 1 juli 1997, JOR 1997/109 (Kolkman/Cornelisse). Vgl. tevens Grapperhaus
2003 p. 123 - 124.

117 Vgl. hiervoor paragraaf 2.2.2 en 3.3.3 van dit hoofdstuk. Vgl. ook Grapperhaus, die dit
het bestyears €four lives syndroom noemt, gebaseerd op een film over oorlogsveteranen
die na WO H terugkeren in de maatschappij en die teleurgesteld zijn over de wijze
waarop de maatschappij hen terugbetaalt voor hun inzet voor het vaderland
(Grapperhaus 2003, p. 123).
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de belangen gericht op de toekomst. Ook zouden ze partijen kunnen stimuleren
te onderhandelen over de voorwaarden voor opzegging, bijvoorbeeld door aan te
sturen op een schikking. Het zijn niet meer dan losse gedachten, maar het lijkt
erop dat rechters een rol kunnen spelen bij de conflictbeheersing bij opzegging.
Wat die rol precies zou kunnen zijn, zou nader onderzocht moeten worden.":

6 Implementatiemogelijkheden

In dit hoofdstuk is gekozen voor een onderhandelingsmodel waar partijen
desgewenst zelf voor kunnen kiezen."' Maar er zijn nog andere mogelijkheden
denkbaar.

Protocol voorfase rechterlijke procedure
In de vorige paragraaf is de rol van de rechter bij de conflictbeheersing bij
opzegging (kort) aan de orde geweest. Het is denkbaar dat (een variant op) het
opzegmodel zoals in dit hoofdstuk is uitgewerkt in de voorfase van een
rechterlijke procedure geYntegreerd wordt. In hoofdstuk 6 kwam deze
mogelijkheid  al ter sprake.,° Naast een verplichte onderhandelingsronde,   zou

bijvoorbeeld van partijen gevraagd kunnen worden informatie uit te wisselen
over de niet terug verdiende relatiespecifieke investeringen en de belangen

gericht op de afwikkeling en de postcontractuele fase. Ook zou aan partijen
gevraagd kunnen worden of zij, mocht voortzetting niet mogelijk zijn, de
intentie hebben neutraal te beeindigen met het accent op de voorwaarden voor
opzegging. Wat is het nut van zo'n vraag? Het is denkbaar dat contractspartijen
door zo'n vraag in de voorfase van een rechterlijke procedure even een stapje
terug zetten en bewust nadenken over de keuzes die ze hebben en de
consequenties die daaruit voortvloeien. Eventueel kan het stellen van de vraag
gepaard gaan met het verschaffen van informatie over de verschillende keuzes
en consequenties. Hoewel het niet voor iedereen zal werken, kan dit bewust
nadenken over de keuzes net voldoende zijn om escalatie van het conflict in de
beginfase te voorkomen.

118 Vgl. het rapport Balanceren en Vemieuwen van de Raad voor de rechtspmak, waarin

gesignaleerd wordt dat in Nederland nog nauwelijks literatuur bestaat over de manier
waarop een rechter het proces kan 'regisseren'.  Hier komt volgens de auteurs langzaam
maar zeker verandering in. Op den duur zou dit moeten leiden tot 'regiemodellen', zie
Barendrecht/Klijn 2004, p. 57. Dat het rechters echter niet langer toegestaan is binnen
een rechterlijke procedure als mediator op te treden, geeft Minister Donner expliciet aan
in de beleidsnotitie Mediation en het rechtsbestel. Zie de beleidsbrief van 19 april 2004
Mediation en het rechtsbestel (Kamerstukken 29528, nr.  1)

119 Zie voor de eenzijdigheid van de keuze paragraaf 3.3.3  geen ruimte voor
teleurstellingen uit het verteden) van dithoofdstdc.

120 Zie paragraaf 4, hoofdstuk 6.

220



Een uitwerking van het opzegmodel

Algemene wettelijke opzegbepaling
Naast deze voorfase in de rechterlijke procedure is het denkbaar dat (delen van)
het opzegmodel germplementeerd worden in wetgeving specifiek gericht op
opzegging. Hierbij kan gedacht worden aan een in boek 6 in te voeren algemene
opzegbepaling, met materiele en procedurele normen voor opzegging. Net als in
het opzegmodel zouden de materiele normen kunnen bestaan uit richtlijnen voor
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase, met ruimte voor
onderhandeling. Procedurele normen zouden het proces van opzegging in goede
banen moeten leiden, dit kan op een vergelijkbare wijze als in dit hoofdstuk is
uitgewerkt.

Instructie wetgever toepassing bijzondere opzegbepalingen
Voor de reeds bestaande wetgeving over opzegging zou daarnaast nagedacht
kunnen worden hoe het neutrale opzegtraject past binnen de bestaande
wetgeving. Een wetswijziging zou natuurlijk ook kunnen, maar dat zou een
behoorlijk omvangrijke operatie zijn, gezien de doorvlochten regelingen over
opzegging in de boeken 7,7a en 8. De schema's van hoofdstuk 2 spreken voor
zich. Om die reden zou ook gedacht kunnen worden aan een soort instructie over
de toepassing van de bijzondere opzegregels, specifiek gericht op de neutrale
beeindiging.,11 Per wettelijke regeling zou aangegeven kunnen worden hoe con-
tractspartijen de wettelijke regels het beste toe kunnen passen als zij neutraal
willen beeindigen.

Zelfregulering brancheverenigingen
Brancheverenigingen zouden een zo concreet mogelijke gestandaardiseerde
onderhandelingsstructuur voor een neutrale beeindiging op kunnen stellen.'22 Dit
zou als voordeel hebben dat contractspartijen met behulp van een
verwijzingsclausule gemakkelijk aan kunnen haken bij een al bestaande
onderhandelingsstructuur.'11 Ook zouden brancheorganisaties per afzonderlijke
type samenwerking verschillende 'keuze pakketten' van voorwaarden kunnen
ontwikkelen, welke ten minste bestaan uit afspraken over compensatie,
afwikkeling en de postcontractuele fase. In de reeds bestaande model
franchisecontracten zijn veelal elementen terug te vinden van zowel
compensatie, als afwikkeling als de postcontractuele fase. Maar ze maken geen
deel uit van een neutraal onderhandelingsmodel voor als 66n van de twee niet

121 Dit idee ontleen ik aan het rapport Fundamentele herbezinning Nederlands burgerlijk

procesrecht, zie Asser/Groen/Vranken 2003, p. 255 e.v.
122 Vgl. de meer algemene ADR Rules van het ICC en bijvoorbeeld ook het Dispute

Resulution Handbookfor Franchisees vanhetIFA.
123 De ICC ADR Rules bevatten bijvoorbeeld vier verschillende verwijzingsclausules waar

contractspartijen uit kunnen kiezen. In de minst dwingende verwijzingsclausule staat het
partijen vrij op elk gewenst moment gebruik te maken van de ICC ADR mogelijkheid.
De meest vergaande verwijzingsclausule dwingt partijen gebruik te maken van de ICC
ADR methode; komen partijen niet tot overeenstemming binnen 45 dagen nadat het
ADR pas is ingeslagen, dan zal het geschil voorgelegd worden aan het Arbitrage
Instituut van het ICC.
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langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren. '24 Brancheorga-
nisaties zouden het onderhandelingsmodel verder in kunnen vullen.

7  Slot

Het opzegmodel van dit onderzoek is wenselijk recht. De kans op langslepende
conflicten zal verkleind zijn als opgezegd wordt met behoud van de neutraliteit
van de opzegging, als de voorwaarden voor opzegging helder en evenwichtig
zijn en als partijen communiceren over hun belangrijkste zorgen en wensen. In
dit hoofdstuk is uitgewerkt hoe partijen hier nader vorm aan kunnen geven. Het
opzegmodel is echter geen ideaalmodel. Het kent haar beperkingen. De basis ligt
er, maar nader onderzoek is gewenst.

Empirisch onderzoek (oorzaken) ontstaan conjlicten
De eerste suggestie voor nader onderzoek is empirisch onderzaak naar de
(oorzaken van) het ontstaan van conflicten. Omdat er geen empirisch onderzoek
is verricht naar de vraag hoe vaak opzegging in een langdurig conflict ontaardt
ben ik uitgegaan van de veronderstelling dat dit betrekkelijk vaak het geval is.
Er zijn, zo heb ik aangegeven, wel aanwijzingen dat deze veronderstelling klopt,
maar harde bewijzen ontbreken. Hetzelfde geldt voor de oorzaken van het
ontstaan en escaleren van conflicten bij opzegging. Emprisch onderzoek zou de
omvang van het probleem in kaart kunnen brengen. Hetzelfde geldt voor de
belangrijkste oorzaken van het probleem.

Empirisch onderzoek aard en omvang relatiespecifieke investeringen
De tweede suggestie ziet op de aard en de omvang van de relatiespecifieke
investeringen. Verder zou (ook door middel van empirisch onderzoek) voor
verschillende samenwerkingsvormen onderzocht kunnen worden wat de aard en
de omvang is van de relatiespecifieke investeringen die gemiddeld per 2 A 3 jaar
verricht worden. Deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt voor verder
onderzoek naar methoden om contracten zo in te richten dat partijen optimaal
van de samenwerking kunnen profiteren, maar natuurlijk ook voor diepgaander
onderzoek naar verdere invulling van de normen voor compensatie, afwikkeling
en de postcontractuele fase. Omdat er grote verschillen bestaan tussen samen-

124 Het zijn doorgaans aan de franchisenemers opgelegde vergaande verplichtingen. Deze

standaardcontracten geven niet altijd blijk van een logische samenhang tussen de
compensatie, afwikkeling en de postcontractuele fase. Zo kent bijvoorbeeld het ICC
franchise model contract weI een vergaande verplichting voor de franchisenemer om
klantgegevens over te dragen, maar wordt aan diezelfde franchisenemer op basis van dat
contract geen goodwillvergoeding toegekend en zijn er geen specifieke voorzieningen
getroffen voor de postcontractuele fase. Het model contract van de NFV kent
soortgelijke bepalingen, met dat verschil dat dat model contract wel een postcontractuele
verplichting zich te onthouden van concurrentie bevat. Daar komt bij dat de
modelcontracten zodanig gespecificeerde bepalingen (veelal ten gunste van de
franchisegever) bevat dat de ruimte om te onderhandelen over belangengerichte
oplossing voor zowel de franchisegever als de franchisenemer nihil is.
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werkingsvormen, lijkt het raadzaam dit onderzoek op te splitsen per type
samenwerking. De afzonderlijke brancheverenigingen zouden op basis van de
uitkomsten van dit onderzoek formules kunnen ontwikkelen voor de vergoeding
van de niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen.

Nader onderzoek implementatiemogelijkheden
De derde en laatste suggestie voor nader onderzoek ziet op de mogelijkheden
van implemenatie. In dit hoofdstuk is een opzegmodel uitgewerkt waar
contractspartijen vrijblijvend voor kunnen kiezen. De Minister van Justitie heeft
onlangs in een beleidsnotitie te kennen gegeven te willen streven naar een betere
beheersing van conflicten.ps Hij denkt hierbij in het bijzonder aan een rechts-
systeem waarin conflicten (in of buiten rechte) in een eerdere fase opgelost
worden:26 Het lijkt dan ook de moeite waard nader onderzoek te verrichten naar
een minder vrijblijvende manier van implementatie. In de vorige paragraaf zijn
enkele andere implementatiemogelijkheden genoemd. Welke mogelijkheid van
implementatie is de meest geschikte? Zijn er combinaties mogelijk? Wat zijn de
kosten? Verschillen de uitkomsten per branche?

Naar ik heb vernomen duurt de samenwerking tussen Latour en De Bruijn, tegen
de verwachtingen in, nog steeds voort. Nadat ze zelfs tot aan de Hoge Raad
hebben geprocedeerd, zijn Latour en De Bruijn opnieuw rond de tafel gegaan
om de overeenkomst aan te passen. Het kan niet anders of beide partijen hebben,
ongeacht de uitkomst van de rechterlijke procedure, schade geleden door het
jarenlange conflict. Dit had anders gekund. Waar samengewerkt wordt, ontstaan
vroeg of laat conflicten. Dat is niet erg. Niet de uitkomst van het conflict, maar
de manier waarop partijen met die conflicten omgaan, bepaalt of de
samenwerkende partijen uiteindelijk winnen of verliezen. Het opzegmodel met
haar drie kernelementen biedt, ongeacht de precieze vorm van implementatie,
goede kansen dat er uiteindelijk geen verliezers zijn.

125 Zie de beleidsbrief  van 19 april 2004 Afediation   en het rechtsbeste/ (Kamerstukken

29528, nr. 1)
126 Vgl. het RMO advies Toegang tot recht. Om de toegang tot het recht te verbeteren

adviseert de RMO onder meer het probleemoplossend vermogen van de rechtssubjecten
te vergroten, zie p. 34 e.v. van het advies, <http:wwwadviesorgaan-rmo.nl>. Vgl. ook de
aanbeveling in het rapport Fundamentele herbezinning burgerlijk procesrecht om de
buitenprocessuele conflicthanteringsmechanismen uit te breiden (Asser/Groen/Vranken
2003, p. 264). Vgl. voor deze laatste aanbeveling ook Barendrecht/Klijn 2004, p. 22-31.
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Doel van het onderzoek: conflictbeheersing bij opzegging
Dit onderzoek gaat over de beheersing van conflicten bij opzegging van
duurovereenkomsten. Conflicten kunnen op verschillende manieren beheersd
worden. Edn manier is de kans te verkleinen dat een conflict ontaardt in een
langslepend en kostbaar conflict In dit proefschrift onderzoek ik de
mogelijkheden om de kans te verkleinen dat een opzegging ontaardt in een
langslepend conflict. Ik maak hierbij gebruik van een model voor opzegging. Dit
model bevat de belangrijkste elementen die nodig zijn om de kans op
langslepende conflicten bij opzegging te verkleinen. Het opzegmodel is
wenselijk recht, maar geen ideaalmodel. Net als waarschijnlijk ieder model, kent
ook dit model haar beperkingen.

Factoren die de kans op conflicten vergroten
Een volgende vraag is hoe het komt dat partijen bij opzegging, nadat ze
jarenlang vaak intensief hebben samengewerkt, alsnog in een conflict
verzanden. En, nog belangrijker, wat is er nodig om te voorkomen (of in ieder
geval de kans te verkleinen) dat dit gebeurt? Uit onderzoeken naar het ontstaan
en het escaleren van conflicten kunnen relevante factoren afgeleid worden
(hoofdstuk 3).

De kans op een langslepend conflict is aanzienlijk verhoogd als een
contractspartij zich onterecht beschuldigd voelt. Naast boosheid en frustratie,
blijkt vooral de behoefte aan vergelding bij velen een belangrijke rol te spelen.
Daarnaast blijken mensen primair geneigd om het gedrag van de wederpartij te
spiegelen. Een beschuldiging zal dan ook vaak een beschuldiging bij de ander
uitlokken. Op zich is er niets mis met het uiten van beschuldigingen. Maar het
bijzondere is dat bij een opzegging vaak helemaal niet uitgezocht hoeft te
worden wie welke afspraken niet is nagekomen. Met uitzondering van de zeer
ernstige gevallen van niet nakoming, is het twijfelachtig of het risico dat
verbonden is aan het uiten van beschuldigingen opweegt tegen de behoefte om
'recht' te krijgen. Aan contractspartijen zou in ieder geval een keuzemogelijk-
heid gegeven kunnen worden tussen een beEindigingtraject als sanctie op
tekortkomingen  uit het verleden, ofals systeem  om te komen tot aanpassingen

die nodig zijn voor de toekomst.
Een tweede factor die de kans op conflicten bij opzegging aanzienlijk

kan vergroten is een gebrekkige aandacht voor communicatie tussen de
opgezegde   en de opzeggende contractspartij. Communicatie neemt   in   het
ontstaan en de escalatie van conflicten een belangrijke plaats in. In het huidige
proces van opzegging krijgt de communicatie tussen de opzeggende en de
opgezegde partij vaak weinig aandacht. Welke consequenties dit precies heeft, is
nog niet onderzocht. Gezien de belangrijke rol van communicatie bij conflicten
is het echter goed denkbaar dat de werkelijke redenen van verzet vaak terug te
voeren zijn op het gevoel dat een beslissing is genomen waar men part noch deel
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aan heeft gehad. Daarnaast lijkt communicatie over de belangen van partijen een
onmisbaar ingredient voor een soepele afwikkeling van een langdurige,
intensieve samenwerking.

De derde en laatste factor valt niet goed af te leiden uit de inzichten
over het ontstaan en de escalatie van conflicten, maar wel uit de rechtspraak
over opzegging. De meeste jarenlange voortslepende conflicten over opzegging
hebben betrekking op de vraag of de in acht genomen voorwaarden voldoende
recht doen aan de belangen van de opgezegde partij. In hoofdstuk 2 bleek dat
vaak niet helder is of en zo ja, onder welke voorwaarden opgezegd kan worden.
Een opzeggende contractspartij heeft hierdoor weinig aanknopingspunten voor
de wijze waarop zij aan de gerechlvaardigde belangen van haar wederpartij
tegemoet kan komen, terwijl een opgezegde contractspartij zich misschien
sneller misdeeld zal voelen. Bovendien kunnen partijen, door het gebrek aan een
referentiekader, sneller in een oppervlakkige discussie belangen over abstracte
principes (bijvoorbeeld over de vraag of overeenkomsten in beginsel nu wel of
niet opzegbaar zijn) in plaats van de concrete belangen van partijen.

Een conflictbeheersend opzegmodel: drie elementen
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat het conflictbeheersend opzegmodel
ten minste de volgende drie elementen zou kunnen bevatten:

1)  Het opzegmodel zou neutraal ingericht kunnen worden. Dat wil zeggen
dat tekortkomingen uit het verleden irrelevant zijn bij de vaststelling
van de juridische consequenties van opzegging. Contractspartijen
worden op geen enkele wijze geprikkeld om beschuldigingen te uiten.

2) Verder zouden contractspartijen zoveel mogelijk gestimuleerd kunnen
worden om informatie uit te wisselen, te communiceren, over de meest
wezenlijke zorgen en wensen voor de toekomst.

3) Tot slot zou het opzegmodel een helder referentiekader dienen te
bevatten voor wat als een rechtvaardige opzegging gezien kan worden.
Naast de vraag aan welk criterium voldaan moet zijn wil men op
kunnen zeggen (het ingangscriterium) kan hierbij gedacht worden aan
de volgende voorwaarden voor opzegging:

- eventuele verplichte voorafgaande onderhandelingen,
-  een eventuele plicht van de opzeggende partij om op een

redelijk wijzigingsvoorstel van de wederpartij in te gaan,
-     een termijn en/of een vergoeding voor de opzegde partij,
-    de afwikkeling van de rechtsverhouding,
-    de postcontractuele fase.

Invulling van de elementen vanuit verschillende persectieven
Een vervolgvraag is hoe deze elementen concreet vorm kunnen krijgen. Deze
vraag staat centraal in de hoofdstukken 4 t/m 7. Ik heb hierbij gebruik gemaakt
van verschillende perspectieven. Uit een kort vooronderzoek bleek namelijk dat
de elementen niet enkel vanuit 6dn perspectief ingevuld konden worden. Steeds
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bleek een theorie, rechtsgebied of rechtsstelsel waardevol voor 66n of twee
elementen, maar niet voor alle drie.

In hoofdstuk 4 is onderzocht of de klassiek juridische invalshoek (het
overeenkomstenrecht, onrechtmatige daadsrecht en het verrijkingsrecht) aankno-
pingspunten biedt om de elementen in te vullen. De rechtsgebieden leveren geen
aanknopingspunten voor de waarborg van de neutraliteit en voor de stimulans
van communicatie, wel voor de ontwikkeling van de voorwaarden voor
opzegging. Zo biedt het klassiek juridische perspectief aanknopingspunten voor
de gedachte dat de te compenseren schade bij opzegging dient te bestaan uit de
niet terugverdiende relatiespecifieke investeringen. Het overeenkomstenrecht
biedt daarnaast twee bruikbare criteria aan de hand waarvan vastgesteld kan
worden welke mate van compensatie rechtvaardig is: het vertrouwenscriterium
en het evenredigheidscriterium. Tenslotte werd met behulp van het verrijkings-
recht duidelijk wat de verhouding is tussen een compensatiemethode gebaseerd

op de misgelopen winst en een compensatiemethode gebaseerd op tevergeefs
verrichte investeringen. Beide methoden blijken te herleiden tot dezelfde
vermogensverschuiving. Een toekenning van een compensatie gebaseerd op
ieder van deze systemen lijkt dan ook al snel tot overcompensatie of zelfs tot een
dubbele compensatie te leiden.

Vervolgens komen in hoofdstuk 5 het rechtseconomische (Efficient
Breach Theory) en het sociologische perspectief (Relational Contract Theory)
aan bod. Beide theorieen bieden een goede basis voor een neutrale opzegging.
Op grond van Efficient Breach Theory 'tellen' immers alleen economische
redenen; opzegging mag als voortzetting economisch gezien wegens een
aantrekkelijker alternatief of verhoging van de kosten niet langer interessant is.
Op grond van Relational Contract Theory zou de feitelijke constatering dat 6dn
van de twee niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wil contracteren,
voldoende zijn om te mogen opzeggen. Of dit voldoende is om de opzegging
neutraal te laten verlopen is echter de vraag. Deze theorieen maken (overigens
om geheel verschillende redenen) echter niet helder op welke wijze een
opgezegde contractspartij gecompenseerd zou moeten worden. Hoewel het voor
de concrete toepassing van beide theorieifn noodzakelijk is dat partijen
communiceren, bieden zij geen aanknopingspunten voor de vraag hoe die
communicatie concreet vorm zou kunnen krijgen.

In hoofdstuk 6 zijn de elementen vanuit het conflictbeslechtings-
perspectief ingevuld. Het perspectief biedt goede mogelijkheden om het proces
van opzegging in te vullen. Dit proces begint vanaf het moment dat 66n van de
partijen niet langer onder dezelfde voorwaarden verder wenst te gaan. Waar het
eindigt is onzeker. Het kan eindigen in de voortzetting van de overeenkomst
(onder gewijzigde voorwaarden), maar evengoed in de afwikkeling van de
rechtsverhouding. Het perspectief biedt goede mogelijkheden om de neutraliteit
te waarborgen en om een gestroomlijnde informatie uitwisseling op gang te
krijgen en te houden. Inhoudelijke maatstaven voor wat een rechtvaardige
compensatie voor opzegging is, kunnen echter niet uit dit perspectief afgeleid
worden.
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De laatste invalshoek is die van de rechtsvergelijking. In hoofdstuk 7 is
onderzocht of het opzegrecht van de ons omringende rechtsstelsels
aanknopingspunten biedt voor de invulling van de elementen. Geen van de
onderzochte rechtsstelsels kent een opzegrecht waarin de drie elementen een
duidelijk herkenbare plaats hebben. Wel bieden sommige rechtsstelsels
aanknopingspunten voor de invulling van bepaalde elementen. Dit geldt in het
bijzonder voor het Duitse recht. In Duitsland wordt een sterkere scheiding
gemaakt tussen een neutrale en een niet-neutrale opzegging. Ook is door Duitse
wetenschappers grondig onderzoek verricht naar een mogelijke invulling van
onderhandelingsplichten of aanpassingsbevoegdheden.  Tot slot blijkt het Duitse
recht een goede inspiratiebron te zijn voor de invulling van een rechtvaardige
compensatie voor opzegging en de postcontractuele fase.

Een conflictbeheersend opzegmodel: een uitwerking
In hoofdstuk 8 zijn de uitkomsten van het perspectieven-onderzoek uitgewerkt
tot tan model voor opzegging. Soms zijn er meerdere opties mogelijk om de
elementen uit te werken, maar in grote lijnen wijzen de uitkomsten in dezelfde
richting. Het opzegmodel van hoofdstuk 8 is primair bedoeld voor
contractspartijen in de eindfase van de samenwerking, waarvoor strakke
wettelijke of contractuele kaders voor opzegging ontbreken. De distributie-
overeenkomst is hierbij gebruikt als prototype. Het model kan evengoed bij
andere type overeenkomsten toegepast worden, zij het dat soms nader onderzoek
vereist is naar de implementatie van het model.

Edn van de kernpunten van het model is in ieder geval dat opzegging
een eenzijdig beeindigingsinstrument blijft. De opgezegde partij heeft geen stem
in de beeindiging als zodanig, wel in de voorwaarden waaronder beeindigd
wordt. De hoofdstukken 4 Vm 7 bieden weinig tot geen aanknopingspunten voor
een plicht om op een redelijk wijzigingsvoorstel in te gaan.Verder zouden,
omwille van de neutraliteit, de eventuele tekortkomingen uit het verleden niet
door moeten werken in de materiele criteria, noch in het ingangscriterium, noch
in de voorwaarden die zien op compensatie, afwikkeling en de postcontractuele
fase. Dit criterium zou als volgt omschreven kunnen worden: een contractspartij
mag de overeenkomst opzeggen als zij niet langer onder dezelfde voorwaarden
verder wil contracteren. Dit criterium is open en prikkelt partijen op geen enkele
wijze om te zoeken naar redenen, zeker geen redenen die in de
tekortkomingssfeer liggen. Om machtsmisbruik te voorkomen zou aangesloten
kunnen worden bij de rechtsfiguur misbruik van bevoegdheid.

Verder bieden de hoofdstukken 4 t/m 7 voldoende aanknopingspunten
voor de onderbouwing van de gedachte dat contractspartijen gebonden zijn aan
een onderhandelingsplicht. Deze onderhandelingsplicht zou zo ingevuld kunnen
worden dat zij niet nagekomen is als:
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1)   de initiatiefnemende partij geen uitnodiging doet om te onderhandelen,
2) de wederpartij niet ingaat op herhaalde uitnodigingen van de

initiatiefnemende partij,
3)  66n van de partijen (of beide partijen) zich zonder goede reden niet

houdt (houden) aan de concrete afspraken wat betreft het tijdstip en de
plaats van samenkomen,

4) andere concrete afspraken wat betreft de wijze van onderhandelen op
grove wijze geschonden worden of

5) 66n van de partijen (of beide partijen) geen serieuze poging heeft
(hebben) ondernomen om tot overeenstemming te komen.

Met het oog op eventuele tekortkomingsdiscussies is een indirecte sanctionering
te verkiezen boven een directe sanctionering, maar nog beter zou het zijn als in
de overeenkomst een voorziening wordt opgenomen waarbij beide partijen er
belang bij hebben de zaak niet te snel uit handen te geven. Hierbij kan gedacht
worden aan het toekennen van een vergaande aanpassingsbevoegdheid aan een
beslissende instantie.

In  plaats  van te werken met materiele  hard and f:st rules  over  de
voorwaarden voor opzegging kan het opzegmodel zo ingericht worden dat
contractspartijen binnen een marge onderhandelen over de hoogte van de
compensatie. Deze marge biedt partijen een zekere mate van sturing naar een
rechtvaardige uitkomst. Anderzijds  kan met procedurele  hard and fast rules
voorkomen worden dat de onderhandelingen zich te lang voortslepen. De marge
waarbinnen de contractspartijen onderhandelen bestaat uit de niet terug-
verdiende relatiespecifieke investeringen die door een investeringsvergoeding of
een winstvergoeding gecompenseerd kunnen worden. Het is niet nodig dat
partijen hierbij tot overeenstemming komen over de exacte hoogte (en
samenstelling) van de compensatie. Met behulp van twee aanvullende criteria
(het vertrouwenscriterium of het evenredigheidscriterium) kunnen partijen tot
een nadere bepaling van de hoogte van de compensatie komen, maar nog niet de
definitieve. Deze kan pas worden vastgesteld als de belangen op het terrein van
de afwikkeling of de postcontractuele fase vertaald zijn in concrete afspraken,
afgestemd op de hoogte van de compensatie. De procedurele normen zouden,
anders dan de materiele normen, wel in de vorm van hard andfast rules kunnen
worden neergelegd. Twee van de drie elementen kunnen voor een belangrijk
deel door procedurele normen worden ingevuld. Het gaat hier om de waarborg
van de neutraliteit van de opzegging en het op gang brengen en houden van de
communicatie tussen de partijen. Er zijn verschillende mogelijkheden denkbaar
om het proces van opzegging vorm te geven. In hoofdstuk 8 is 66n vorm
uitgewerkt: een onderhandelingsstructuur met een concreet tijdsplan.

Implementiemogelijkheden
Het model kan op verschillende mogelijkheden geYmplementeerd worden. In
hoofdstuk 8 is gekozen voor een onderhandelingsmodel waar contractspartijen
indien gewenst gebruik van kunnen maken. Een andere mogelijkheid is een
protocol voor de voorfase van een rechterlijke procedure, een algemene
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wettelijke opzegbepaling met instructie, een instructie van de wetgever voor de
toepassing van bijzondere wettelijke bepalingen, of zelfregulering door branche-
verenigingen. Nader onderzoek naar de voor- en nadelen van de verschillende
implementatiemogelijkheden van (delen van) het model lijkt de moeite waard,
zeker nu de roep om uitbreiding van buitenprocessuele conflicthanterings-
mechanismen steeds groter lijkt te worden.
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Unilateral ending of contracts and conflict management
The main objective of this study is to outline the possibilities to manage
conflicts after a unilateral ending of a complex long-term contract. Conflicts can
be managed in different ways. One way is to reduce the risk of high costs. The
possibilities to reduce the risk of high costs will be explored in this study. For
this purpose the instrument of ending at notice (Kundigung, rosiliation,
opzegging) is reframed into a model consisted of essential conflict managing
elements. However, this model is not an ideal-model; it will have its limitations
as well.

Aspects that increase the risk of costly conjlicts
The question is why unilateral endings result in conflicts, especially in situations
where parties have cooperated successfully for many years. More importantly,
what changes are needed to prevent or reduce the risk of conflicts? Relevant
aspects can be derived from research on the escalation of conflicts.

Accusations are an important cause of costly conflicts. Beside the
predictable anger and frustration, it seems that people have a strong need for
retaliation. Moreover, contracting parties are inclined to reflect the behaviour of
the other contracting party. An accusation will normally provoke another
accusation and so forth. Accusing the other party of, for example, breach of
contract is in itself not an inadequate strategy, especially if the other party has
indeed breached the contract. Yet, the ending instrument is by nature the
instrument that provides contracting parties with an opportunity to end the
contract unilaterally without a breach of contract. In many cases of long-term
commitment, it is doubtful whether the risk of costly conflicts arising out of
accusations is worth the need for retaliation. At least it would be useful if the
contracting parties had a clear choice between an instrument focused on needs
for the future and an instrument focused on breaches in the past.

The second cause of costly conflicts is the lack of communication
between contracting parties. This important aspect is often underexposed,
although many conflicts arise out of a sense of frustration that decisions are
made without prior exchange of information on worries, needs, or interests. It
seems likely that many conflicts could be prevented if parties communicated in a
better way.

The third cause of costly conflicts is the absence of clear terms focused
on finding a balance in interests. Case law on unilateral ending of long-term
contracts shows that most conflicts involve disputes on the terms of ending. In
current law, both contracting parties often do not have a clear reference point on
how the interests can be balanced in a justified way. As a result of this,
contracting parties often debate on abstract principles (for example whether or
not long-term contracts can be ended unilateral 'in principle') instead of
concrete interests.
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A conflict managing ending model: three essential elements
The three essential elements for a conflict managing ending model are:

1)  Neutrality. The ending model should be neutral, which means that
shortcomings are irrelevant by establishing the consequences of
ending. The model should be free of incentives to accuse the other
from breaches in the past. The focus should be the future and the
changes necessary to continue their commercial activities in a
different way.

2)   Incentives to communicate on the most important interests, worries
and needs for the future.

3) Clear terms on how to find a balance in interests. In addition to a
criteria to end the contract, the terms under which unilateral ending
can take place could include:

-     a duty to negotiate,
-   a duty to comply with an offer to modify the contract that

meets the interests of the other party  in a fair way,
-    a notice period and/or indemnity,
-        arrangements  in the event of the practical dissolution  of the

relationship,
- arrangements considering the post-contractual phase.

Research from different  perspectives
The question of how to shape the three elements is answered from different
perspectives. First a classic juridical point of view, on the basis of contract law,
tort law and the law of unjustified enrichment. This perspective proves to be
particularly useful for the third element (the terms of ending), but useless for the
first two (neutrality and communication). One important insight relates to the
fairness of compensation: compensation should be directly related to the specijic
investments made by contracting parties relying on the continuation of the
agreement. Furthermore, combining two methods of compensation (one focused
on compensating lost profits and one focused on recovering the costs of specific
investments) proves to generate a risk of overcompensation.

The second point of view is law and economics, in this study on the
basis of Efficient Breach Theory. The third point of view is a sociological one:
Relational Contract Theory. Both theories provided an excellent foundation for
the neutrality of the ending remedy. According to Efficient Breach Theory,
contracting parties can end a contract if continuation is no longer efficient.
According to the second theory, parties can end unilaterally, like spouses of a
marriage, if one of the parties no longer wishes to continue on the same
conditions. Whether or not these criteria to end are enough to prevent parties
from expressing accusations is doubtful, but the basis for neutrality is there.
Finally, the theories did not provide useful insights for the elements of
communication and the terms of ending.
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However, the fourth perspective turned out to be useful for establishing effective
communication between the contracting parties. This fourth point of view is
related to problem-solving conflict resolution. Besides important insights into
effective communication in itself, the perspective demonstrated the importance
of a well-considered procedure of ending. Procedural standards on who needs to
undertake what sort of action at what time can help maintain the neutrality of
ending and can establish exchange of information (communication). Substantial
standards cannot be derived from this fourth perspective.

The fifth and last perspective includes other jurisdictions. A brief
survey of other jurisdictions shows that none of the jurisdictions studied
contained an ending remedy with all three elements well established. However,
the German law system offers useful ingredients for the practical application of
some elements. For example, the German law system makes a strong distinction
between a neutral ending remedy and an ending remedy for reasons that justify
immediate ending. Furthermore, German academics thoroughly researched the
subject of required prior negotiations and modification of the contract. Finally,
German law offers detailed information on fair terms of compensation and the
post-contractual phase.

Conflict managing ending model: an application
All perspectives turned out to be valuable for at least one element. These results
can be combined, since they seem to complete rather that conflict with each
other. The combined results are laid down in a concrete application of the
conflict managing ending model. This application is primary focused on
contracting parties of a distributor contract. It can be of use for other types of
contracts as well, though further research on implementation might be
necessary.

One of the key aspects of the ending remedy should  be its unilaterality.
The contracting party confronted with an ending has a say in the terms of
ending, not in the ending itself. None of the perspectives seemed to support the
idea that a contracting party can, in the end, prevent an ending by offering a
modification of the contract that fits the needs of the other party in a fair way.
Furthermore, incentives to accuse the other party should be avoided in the terms
of ending. The criteria derived from Relational Contract Theory fit this purpose:
contracting parties may end a contract unilaterally if one of them no longer
wishes to continue on the same conditions. Article 3:13  of the Dutch Civil Code
can be of use to prevent the worst cases of abuse of power.

A duty to negotiate proved to fit the ending remedy from all points of
view. This duty could consist of:

1)    an obligation to invite the other party to negotiate if a contracting party
wishes to end or alter the agreement,

2)     an  obligation of the other party to accept this invitation,
3)  an obligation of both parties to be present for the negotiations at the

agreed time and place,
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4) an obligation to comply with other agreements that where made
regarding the negotiations, and

5) an obligation to make a serious effort to come to terms. In order to
avoid the accusation trap, indirect sanctioning or incentive structures
are to be preferred to direct sanctioning.

Direct sanctioning is not to be preferred because  of the risks involving accusing
the other party. Indirect sanctioning is a better option. However, the most
preferable option is to, somehow, create incentives to negotiate as mentioned
above. Such an incentive can, for example, be created by the authorisation of a
third party to modify the contract if contracting parties cannot come to terms
within a reasonable period of time.

None of the perspectives led to hard and fast substantial rules on the
terms of ending. However, they did lead to guidelines on the substantive part
and, at least as importantly, hard and fast rules on the procedure of ending. The
procedural rules can guarantee the neutrality of the ending remedy and establish
effective communication between the contracting parties. Moreover, they can be
used to prevent the negotiations from dragging on. In Chapter 8, the procederal
rules are laid down into a model of negotiations combined with a strict
timetable. However, other options are thinkable. The first guideline on the
substantive part is the focus on specijic investments made. All compensation
should be related to these investments. Two criteria will help to determine a fair
amount of compensation: the reliance factor and the proportionality factor.
Finally, contracting parties need to come to terms on the practical dissolution of
the relationship and the post-contractual phase to determine the definitive
amount of compensation. After all, these terms influence the fairness of the
amount of compensation.

Implementation  of the  model
There are several options for the implementation of the conflict managing
ending instrument. The first option was already mentioned: a negotiating model
for contracting parties. Other options are: a protocol for the 'pre-action' phase in
judicial proceedings, a general article in the Civil Code with instructions on how
it should be used in practice, instructions on how specific ending remedies in the
Civil Code should be used in practice, and self-regulation by branch
organisations. Further research seems desirable, in particular, since the need for
alternative conflict management mechanism seems to be growing.

234



Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Abas 2004 P. Abas, 'Glimpen van bonne foi', WPNR 2004, p. 214 -
217

ACBMediation 2004 ACBMediation, Bemiddeling voor ondernemingen, Winst
maken bij het oplossen van geschillen: Conflictmanagement
en mediation in Nederlandse ondernemingen,
<www.acbmediation.nl>

Anson/Beatson 2002 J. Beatson, W.R. Anson's Law of contract, Oxford: Oxford
University Press 2002

Asser/De Boer 2002 J. de Boer, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van
het Nederlands burgerlijk recht. Personen- en Familierecht,
Deventer: Kluwer 2002

Asser/Groen/Vranken 2003 W.D.H. Asser, H.A. Groen, J.B.M. Vranken (met
medewerking van I.N. Tzankova), Een nieuwe balans.
Interimrapport Fundamentele herbezinning Nederlands
burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers, 2003

Asser/Hartkamp 2004 A.S. Hartkamp, met medewerking van C.H. Sieburg, Mr. C.
Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht. Verbintenissenrecht. Deel 1. De
verbintenis in het algemeen, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 2004

Asser/Hartkamp 2005 A.S. Hartkamp, met medewerking van C.H. Sieburg, Mr. C.
Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands
burgerlijk recht. Verbintenissenrecht. Deel 2. Algemene
leer der overeenkomsten, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
2005

Asser/Hartkamp 2002 A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's handleiding tot de
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht.
Verbintenissenrecht. Deel 3. De verbintenis uit de wet,
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2002

Asser/Kortmann/De S.C.J.J. Kortmann, L.J.M. de Leede & H.0 Thunissen, Mr.
Leede/Thunnissen 1994 C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands

burgerlijk recht. Bijzondere overeenkomsten. Deel 3.
Overeenkomst van opdracht, arbeidsovereenkomst,

aanneming van werk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994

235



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Asser/Maeijer 1995 J.M.M. Maeijer, Mr. C. Assets handleiding tot de
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Bijzondere
overeenkomsten. Decl 5. Maatschap, vennootschap onder
firma, commanditaire vennootschap, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink  1995

Asser/Vranken 1995 J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's handleiding tot de
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen
deel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995

Asser/Vranken 1999 W.D.H. Asser, J.B.M. Vranken, Verantwoordelijk
procederen. Gedachten over een fundamentele vernieuwing
van het burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom Juridische
Uitgevers  1999

AsserNranken 2005 J.B.M. Vranken, Mr. C. Asser's handleiding tot de
beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Algemeen
deel, Een vervolg, Kluwer: Deventer 2005

Barendrecht 1992 J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid,
Beschouwingen over vage en scheme normen, over binding
aan het recht en over rechtsvorming (diss. Tilburg),
Deventer: Kluwer  1992

Barendrecht 1994 J.M. Barendrecht, 'De redelijkheid en billijkheid en het
einde van de distributieovereenkomst', NJB  1994, p. 561  -
566

Barendrecht 1996 J.M. Barendrecht, 'Vertrouwen koppelen aan feiten', WPNR
1996, p. 353 - 358

Barendrecht 2000 J.M. Barendrecht, 'Contractuele gebondenheid en het
beginsel van belangenmaximilisatie', in: J.M Barendrecht,
M.A.B. Chao-Duivis & B.W.M. Nieskens-Isphording,
Beginselen van contractenrecht, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink 2000, p. 15 - 39

Barendrecht 2003 J.M. Barendrecht, 'Beschuldigingsjuridisering', NJB, p. 217

Barendrecht 2004 J.M. Barendrecht, 'Een verfijnde kantonrechtersformule. De
beste basis voor ontslagbescherming', Arbeidsrecht 2004, p.
4-13

Barendrecht/Van Beukering- J.M. Barendrecht, E.J.M. van Beukering-Rosmuller, Recht
Rosmuller 2000 rond onderhandeling. Naar verbintenissenrecht, procesrecht

en rechtspraktijk die sporen met moderne geschil-
oplossingsmethoden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers
2000

Barendrecht/Van Peursem J.M. Barendrecht, G.R.B. van Peursem, Distributie-
1997 overeenkomsten, Deventer: Kiuwer  1997

236



Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Barendrecht e.a. 2004 J.M. Barendrecht, J.B.M. Vranken, I. Giesen, M.J. Borgers,
W. van der Burg, H.E.B. Tijssen, G.C.G.J. van Roermund,
W.H. van Boom, 'Methoden van rechtswetenschap: komen
we verder?', NJB 2004, p. 1419 - 1428

Barendrecht/Kamminga 2004 J.M. Barendrecht, Y.P. Kamminga, 'Toegang tot het recht:
de lasten van een uitweg', in: RMO-advies Toegang tot
recht, Den Haag 2004

Barendrecht/Klijn 2004 J.M. Barendrecht, A Klijn (red.), Balanceren en
vernieuwen, Een kaart van sociaal-wetenschappelijke
kennis voor de Fundamentele Herbezinning Procesrecht,
Raad voor de rechtspraak, Den Haag 2004

Barendrecht/Van Zeeland/ J.M. Barendrecht, C.M.C. van Zeeland, Y.P. Kammingg
Kamminga/Tzankova 2004 I.N. Tzankova, Schadeclaims: kan het goedkoper en minder

belastend? Opties om de transactiekosten van het
aansprakelijkheidsrecht te verlagen, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004

Barnes 1996 David, W. Barnes, 'The Meaning of Value in Contract
Damages and Contract Theory', Am. U. L. Rev. (46) 1996,
p. 1 - 37.

Barnett 1992 Randy E. Barnett, 'Conflicting Visions. A Critique of Ian
Macneil's Relational Theory of Contract', Virginia Law
Review  1992, p.  1175 -  1206

Barsky 2000 A.E. Barsky, Conflict Resolution for the Helping
Professions, Belmont, CA.: Brooks/Cole-Wadsworth 2000

Beale 2002 H. Beale (et. al.) (ed.), Contract Law, Cases, Materials and
Text on Contract Law, Oxford: Hart 2002

Beale/Dougdale 1975 H. Beale, T. Dougdale, 'Contracts Between Businessmen.
Planning and the Use of Contractual Remedies', British
Journal of Law and Society (2)  1975, p. 45  - 60

Behar-Touchais/Virassamy M. Behar-Touchais, G. Virassamy, Traitd des Contrats. Les
1999 Contrats de la Distribution, Paris: L.G.D.J. 1999

Van den Berg 2002 M.A.M.C. van den Berg, 'Alliancing', Bouwrecht 2002, p.
835 - 857

Van Beukering-Rosmuller E.J.M. Van Beukering-Rosmuller, 'Mediation naast
2002 rechtspraak in civielrechtelijke geschillen. Een vergelijking

tussen de Engelse en de Nederlandse situatie', TMD 2002,
p. 62 - 69

Van Beukering-Rosmuller E.J.M. van Beukering-Rosmuller, 'Aanpassings- en
2004 wijzigingsbevoegdheden als materieelrechtelijk conflicthan-

teringsmechanisme, toegelicht voor contractuele geschillen
in commerciele relaties', NTBR 2004, p. 427 - 438

237



Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Van Bijnen 2003 R.H.J. van Bijnen, Naar een wederzijds voordelige remedie
bij teleurstellende contracten', WPNR 2003, p. 710 - 714,
735 - 739

Van Bijnen 2004 R.H.J. van Bijnen, 'Wijziging van de overeenkomst na
wederzijdse dwaling', NTBR 2004, p. 105 - 111

Van Bijnen 2005 R.H.J. van Bijnen, Aanvullend contractenrecht (diss.
Tilburg), Boom Juridische uitgevers 2005

Blei Weissmann Y.G. Blei Weissmann, in: J.M. van Dunnt
Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl.)

Bogaert/Lohmann 2000 G. Bogaert, U. Lohmann, Commercial Agency and
Distribution Agreements, Law and Practice in the Member
States of the European Union (AIJA Law Library), Den
Haag: Kluwer Law International 2000

Brenninkmeijer 2003 A.F.M. Brenninkmeijer (red.), Handboek Mediation, Den
Haag: Sdu Uitgevers 2003

Bueno Diaz 2003 O.  Bueno Diaz, 'The need for legal protection of franchisees
in Europe', in: Hesselink e.a. (red.), Privaatrecht tussen
autonomie en solidariteit, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2003, p. 5 - 25

Buhring-Uhle 1996 C. Buhring-Uhle, Arbitration and Mediation in International
Business. Designing Procedures for Effective Conflict
Management, Den Haag: Kluwer Law Library  1996

Busemann/Schafer 2002 A. Busemann, H. Schafer, (bewerkt door F. Bleistein),
Kondigung und Kundigungsschutz im Arbeitsverhaltnis,
Berlin: Erich Schmidt, 2002

Bregstein 1927 M.H. Bregstein, Ongegronde vermogensvermeerdering,
(diss. Amsterdam UvA), Amsterdam: Paris 1927

Brown/Marriott 2002 H.J. Brown, A.L. Marriott, ADR Principles and Practice,
London: Sweet & Maxwell 2002

Brunner 1992 C.J.H. Brunner, 'De billijkheid in het nieuwe BW', in:
C.J.H. Brunner e.a. (red.), Rechtsvinding onder het NBW,
Deventer: Kluwer 1992

Campbell/Collins/Wightman D. Campbell, H. Collins & J. Wightman, Implicit
2003 Dimensions of Contract. Discrete, Relational and Network

Contracts, Oxford: Hart 2003

Campbell/Collins 2003 D. Campbell, H. Collins, 'Discovering the Implicit
Dimensions of Contracts', in: D. Campbell e.a. (red.),
Implicit Dimensions of Contract. Discrete, Relational and
Network Contracts, Oxford: Hart 2003, p. 25 - 49

238



Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Campbell/Harris 1993 D. Campbell, D. Harris, 'Flexibility in Long-Term
Contractual Relationships. The Role of Co-operation',
Journal ofLaw and Society (20) 1993, p. 166 - 189

Clavareau 1943 P. J.A. Clavareau, 'Opzegging', RM Themis   1943,  p.   119  -
150.

Chao-Duivis 1997 M. Chao-Duivis, 'Postcontractuele schadevergoeding', in:
W.H. van Boom, C.E.C. Janssen (red.), Tussen 'Alles' en
'Niets'. van Toedeling naar verdeling van nadeel, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 71 - 89

Chin-A-Fat 2004 B.E.S.L. Chin-A-Fat, Scheiden. (Ter)echter zonder rechter?
Een onderzoek naar de meerwaarde van scheidings-
bemiddeling, (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Sdu
Uitgevers 2004

Chitty on Contracts 2004 H.G. Beale (g. ed.), Chitty on contracts, Volume I, General
Principles, Londen: Sweet & Maxwell 2004

Christodoulou 1968 P. Christodoulou, Vom Zeitelement in Schuldrecht.
Vorstudien aus der Sicht des Dauerschuldverhaltnisses,
(diss. Hamburg), Hamburg  1968

Christou 2003 R. Christou, International Agency, Distribution and
Licensing Agreements, London: Sweet & Maxwell 2003

Coase 1960 R.H. Coase, The problem of social cost, S.1.: s.n. 1960

Collins 1999 H. Collins, Regulating Contracts, Oxford: Oxford
University Press 1999

Collins 2003a H. Collins, 'Discretionary Power in Contracts', in:
Campbell, Collins & Wightman (red.), Implicit Dimensions
of Contract. Discrete, Relational and Network Contracts,
Oxford: Hart 2003, p. 219 - 254

Collins 2003b H. Collins, The Law of Contract, Dublin: Buttersworth
2003

Combrink-Kuiters/Niemeijer/ L. Combrink-Kuiters, E. Niemeijer, M. Ter Voert, Ruimte
Ter Voert 2003 voor Mediation, Evaluatie van projecten bij de rechterlijke

macht en gefinancierde rechtsbijstand, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2003

Cooter/Ulen 2004 R. Cooter, T. Ulen, Law & Economics, Boston: Pearson
Addison-Wesley 2004

Craswell 1988 R. Craswell, 'Contract Remedies, Renegotiation, and the
Theory of Efficient Breach', Southern California Review
(61) 1988, p. 629 - 670

239



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Craswell 1993 R. Craswell, 'The Relational Move: Some Questions from
Law and Economics', Southern California Interdisciplinary
Law Review 1993, p. 91 - 114

Dingemans/Van C.E. Dingemans, M.P. van Broeckhuijsen, 'Het
Broeckhuijsen 2004 concurrentiebeding. De stand van zaken', Arbeidsrecht

2004, p. 20 - 23

Doppegieter 1998 R.M.S. Doppegieter, 'Mag een arts de
behandelingsovereenkomst eenzijdig opzeggen?', Medisch
Contact, 1998, p. 1161 - 1163

De Dreu 2005 C.K.W. de Dreu, Bang voor conflict?, De psychologie van
conflicten in organisaties, Assen: Koninklijke van Gorcum
2005

Van  Dunnd 1971 J.M. van Dunnt Normatieve uitleg van rechtshandelingen,
een onderzoek naar de grondslagen van het geldende
verbintenissenrecht (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1971

Van Dunnt 1985 J.M. van Dunnd, 'De verplichting tot heronderhandelen in
geval van 'hardhip", in: Van Dunn6 e.a. (red.), Justitia et
Amicitia, Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 117 - 136

Van Dunnt 1997a J.M. van Dunnd, Kakkenberg/Kakkenberg. Opzegging
overeenkomst van bruikleen voor onbepaaide tijd
Relevantie omstandigheden; eisen van redelijkheid en
billijkheid.  (HR 21 april   1995,  NJ   1995,  437, Ars Aequi
annotatie), AA 1997, p. 513 - 520

Van Dunnt 1997b J.M. van Dunnd, Verbintenissenrecht. Deel I.

Contractenrecht, Deventer: Kluwer  1997

Ebenroth 2001 C.T. Ebenroth, K. Boujong, D. Joost, Handelsgesetzbuch.
Band  1. §§  1-342 4 Munchen: Beck 2001

Eckert 1991 J. Eckert, 'Die analoge Anwendung des Ausgleichs-
anspruchs nach § 89 b HGB auf Vertragshandler und
Franchisenehmer', WM (29) 1991, p. 1237 - 1248

Eisenberg 2000 M.A. Eisenberg, 'Why there is no Law of Relational
Contracts', Nortwestern University Law Review 2000, p.
805 - 821

Ekkenga 1992 J. Ekkenga, 'Ausgleichsanspruch analog § 89 b HGB und
Ertragswertmethode, Versuch einer Neuorientierung', AG
(10) 1992, p. 345 - 357

Van Erp 1990 J.H.M. van Erp, Contract als rechtsbetrekking: een
rechtsvergelijkende studie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1990

240



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Fisher/Ury/Patton 2001 R. Fisher, W. Ury & B. Patton, Excellent Onderhandelen.
Een praktische gids voor het best mogelijke resultaat in
iedere onderhandeling, Amsterdam: Business Contact 2001

Foth 1987 D. Foth, 'Der Investitionsersatzanspruch des
Vertragshandlers, Vorschlag einer funktionsgerechten
Losung des Problems nicht-amortisierter Investitionen bei
Beendigung von Vertragshandler-Vertragen; BB (19) 1987,
p. 1270 - 1274

Friedmann D. Friedmann, The Efficient Breach Fallacy', Journal of
Legal Studies 1989, p  l - 47

Funken 2001 K. Funken, The Pros and Cons of Getting to Yes,
Shortcomings and Limitations of Principled Bargaining in
Negotiation and Mediation, Zeitschrift fOr Konflict-
management, <http://papers. ssrn.com>

Furmston e.a. 2001 M.P. Furmston e.a., Cheshire, Fifoot and Furmston's law of
contracts, London: Buttersworth LexisNexis

De Geest 1994 G. de Geest, Economische analyse van het contracten- en
quasi-contractenrecht: een onderzoek naar    de

wetenschappelijke waarde van de rechtseconomie,
Apeldoorn: MAKLU  1994

De Geest 2004 G. de Geest, 'Hoe maken we van de rechtswetenschap een
volwaardige wetenschap?', NJB 2004, p. 58 - 66

Ghestin 2001 J. Ghestin, C. Jamin, M. Billiau, Traitt de Droit Civil. Les
effets du contrat, Paris: L.G.D.J. 2001

Giesen 2005 I. Giesen, 'Fundamentele ontwikkelingen in de rechts-
pleging', NJB 2005, p 471 - 477

Glasl 1999 F. Glasl, Konfliktmanagement. Ein Handbuch for
Fuhrungskrafte, Beraterinnen und Berater, Bem: Haupt
1999

Goetz/Schott 1981 C.J. Goetz, R.E.  Scott, 'Principles of Relational Contracts',
Virginia Law Review (67) 1981, p. 1089 - 1150

Goldberg/Sander/Rogers S.B. Goldberg, F.E.A. Sander, N.H. Rogers, Dispute
1999 Resolution, Negotiation, Mediation, and Other Processes,

Gaitherburg: Aspen Law & Business  1999

Goode 1995 Roy Goode, Commercial Law, London: Penguin Books
1995

Goulder 1960 A.W. Gouldner, 'The norm of reciprocity: A preliminary
statement', American Sociological Review, p. 161 - 178

241



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Goyder 2000 J. Goyder, EU Distribution Law, Bembridge, Isle of Wight:
Palladian Law Publishing 2000

Grapperhaus 1995 F.B.J. Grapperhaus, Werknemersconcurrentie. Beperkingen
aan concurrerende activiteiten van de ex-werknemer ten
opzichte van zijn voormalig werkgever (diss. Amsterdam
UvA), Deventer: Kluwer 1995

Grapperhaus 2003 F.B.J. Grapperhaus, 'De uittredende vennoot in het nieuwe
wetsvoorstel voor de vennootschap', Ondernemingsrecht
2003, p. 118 - 124

Grapperhaus 2005 F.B.J. Grapperhaus, 'Mediation bij arbeidsgeschillen', ADR
Actueel 2005, p. 6 - 10

Grosheide 1994 F.W. Grosheide, 'Franchising en harmonisering van recht in
de EU - met enkele kanttekeningen over het recht van de
Verenigde Staten', in: Kokkini-Latridou e.a. (red.),
Eenvormig en vergelijkend privaatrecht, Molengrafica,
Lelystad: Vermande 1994, p. 369 - 403

Grosheide 1996 F.W. Grosheide, 'Evenwicht in internationale commerciele
contracten; opmerkingen gernspireerd door de regeling van
hardship in de PICC', in: Grosheide e.a. (red.), Europees
privaatrecht, Molengrafica, Lelystad: Koninklijke
Vermande 1996, p. 45 - 97

Hammerstein 1997 A. Hammerstein, 'De opzegging als juridisch precisie-
instrument', in: S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.) Op recht
(Struyckenbundel), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p.
103-110

Harris/Talton 1989 D. Harris, D. Tallon, Contract Law today: Anglo-French
comparisons, Oxford: Oxford University Press  1989

Hartkamp 2001 A.S. Hartkamp, 'Ongerechtvaardigde verrijking naast
overeenkomst en onrechtmatige daad', WPNR 2001, p. 311
- 318, p. 327 - 334

Hartlief 1994 T. Hartlief, Ontbinding. Over ongedaanmaking, bevrijding
en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens
wanprestatie (diss. Groningen), Deventer: Kluwer  1994

Hartlief 2004 T Hartlief, 'De begrenzing van bevoegdheden inzake van
niet-nakoming', in: T. Hartlief, J. Hijma & C.G. Breedveld-
De Voogd (red.), Coherente instrumenten in het
contractenrecht, Leiden: E.M. Meijers Instituut, Instituut
voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek 2004, p. 57 - 74

Hartlief 2004a T. Hartlief, 'Autonomie en solidariteit, Beweging in het
verbintenissenrecht', WPNR 2004, p. 106 - 117

242



Lijst van verkort aangehaaIde literatuur

Hartlief/Tjittes 2001 T. Hartlief, R.P.J.L. Tjittes, 'Kroniek van het
vermogensrecht', NJB 2001, p. 1459 - 1473

Hau 2003 W.J. Hau, Vertragsanpassung und Anpassungsvertrag,
Tubingen: Mohr Siebeck 2003

Van der Heiden 1999 A.J.J. van der Heiden, Franchising, definitie, werkwijze, in-
en externe aansprakelijkheid (diss. Amsterdam UvA),
Deventer: Kluwer  1999

Hesselink 1999 M.W. Hesselink, De redelijkheid en billijkheid in het
Europese privaatrecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer
1999

Hesselink 2004 M.W. Hesselink, Contractenrecht in perspectief, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2004

Hesselink/Du Perron/ M.W. Hesselink, C.E. du Perron, A.F. Salomons (red.),
Salomons 2003 Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag:

Boom Juridische uitgevers 2003

Hijma 1995 Jac. Hijma, 'Imprevision", in: M.E. Franke (red), Europees
Contractenrecht. BW-krant Jaarboek, Arnhem: Gouda
Quint 1995, p. 57 - 69

Hijmans van den Bergh 1952 L.J. Hijmans van den Bergh, 'Bestaat er behoette aan een
wettelijke regeling voor de beeindiging van duurzame
contractuele rechtsbetrekkingen, in de opzegging waarvan
niet is voorzien?', Handelingen Nederlandse Juristen-
vereniging, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1952

Hillman 1997 R.A. Hillman, The Richness of Contract Law. An analysis
and critique of comtemporary theories of contract law,
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1997

Hofmann/Abas 1977 L.C. Hofmann, P. Abas, Het Nederlands verbinte-
nissenrecht. De algemene leer van de verbintenissen. Decl I.
tweede gedeelte, Groningen: H.D. Tjeenk Willink  1977

Hofmann/Van Opstall 1959 L.C. Hofmann, S.N. van Opstall, Het Nederlands
verbintenissenrecht. De algemene leer der verbintenissen.
Decl I, Groningen: Wolters 1959

Holzhauer/Teijl/Backhaus R.W. Holzhauer, R. Teijl & J.G. Backhaus, Inleiding
1995 rechtseconomie, Arnhem: Gouda Quint  1995

HOpfner 1997 C. HOpfner, Kondigungsschutz und Ausgleichansproche des
Franchisenehmers bei der Beendigung von Franchise-
vertragen, Frankfurt am Main: Lang 1997

De Hoon 2001 M.W. de Hoon, 'Opzegging in overleg', NJB 2001, p. 891 -
895

243



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Horn 1981 N. Horn, 'Neuverhandlungspflicht', AcP 1981, p 255-288

Hunter 1993 M. Hunter e.a., The Freshfields guide to arbitration and
ADR clauses in international contracts, Deventer: Kluwer
Law and Taxation Publishers  1993

Hopper 1964 B.H. Hopper, Die befristete ausserordentliche Kundigung
von Dauerschuldverhaltnissen. Ein Beitrag zum

allgemeinen Kandigungsrecht, insbesondere im bereich des
Arbeits-, Miet-, Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-
und Kartellrechts (diss. Mainz) Mainz  1964

ICC ADR Rules International Chamber of Commerce, ICC ADR Rules,
Parijs: ICC Publishing 2001

ICC Model Commercial International Chamber of Commerce, Model Commercial
Agency Contract Agency Contract (International Contracts Series), Parijs:

ICC 1991

ICC Model Distributorship International Chamber of Commerce, Model
Contract Distributorship Contract. Sole Importer-Distributor,

(International Contracts Series), Parijs:  ICC  1993

ICC Model Franchising International Chamber of Commerce, Model International
Contract Franchising Contract (International Contracts Series),

Parijs: ICC Publishing 2000

Jacobs 1999 M.J. Jacobs, Subsidieovereenkomsten. Een onderzoek naar
de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder
overeenkomsten, Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie
1999

Janssens/Van der Heem 2005 R. Janssens, D.A.T. van der Heem, 'Terugtredende overheid
vraagt om goede toegang tot het recht', NJB 2005, p. 9 - 11

Jardin 1992 L. du Jardin, Le droit Belge de la distribution commerciale,
Brussel 1992

Kenrick/Neuberg/Cialdini D.T. Kenrick, S.L. Neuberg & R.B. Cialdini, Social
1999 psychology. Unraveling the mystery, Boston: Allyn and

Bacon 1999

Kalner 1990 H. Kolner, 'Ausgleichsanspruch des Franchisenehmers.
Bestehen, Bemessung, Abwalzung', NJW (28) 1990, p
1689 - 1752

Kustner/Von Manteuffel W. Kustner, K. von Manteuffel, 'Berechnung des
1988 Ausgleichsanspruchs des Vertragshandlers', BB (29) 1988,

p. 1972 - 1983

Lando/Beale 2000 O. Lando, H. Beale, The principles of European contract
law. Pt I and II. Combined and revises, The Hague: Kluwer
Law International 2000

244



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Leblebici/Shalley 1996 H.  Leblebici, C.E. Shalley, 'The Organization of Relational
Contracts. The Allocation of Rights in Franchising', Journal
of Business Venturing  1996, p. 403 - 418

Levine 1998 S. Levine, Getting to Resolution. Turning Conflict into
Collaboration, San Francisco, CA.: Berrett Koehler  1998

Lewicki/Barry/Saunders/Mint R.J. Lewicki, B. Barry, D.M. Saunders & J.W. Minton,
on 2003 Negotiation, Boston: McGraw Hill 2003

Linssen 2001 J.G.A. Linssen, Voordeclsafgifte en ongerechtvaardigde
verrijking. Een rechtsvergelijkende beschouwing (diss.
Tilburg), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001

Littlejohn/Domenici 2001 S.W. Littlejohn, K. Domenici, Engaging communication in
conflict, Systemic Practice, London: Sage Publications
2001

Loonstra 2002 C.J. Loonstra, 'Op zoek naar het evenwicht. Het nieuwe
wetsvoorstel inzake het concurrentiebeding', NJB 2002, p.
350 - 355

Van Maanen 2001 G.E. van Maanen, Ongerechtvaardigde verrijking (Ars
Aequi Cahiers Privaatrecht 2001-11), Nijmegen: Ars Aequi
Libri 2001

Macaulay 1963 S. Macaulay, 'Non-contractual Relations in Business. A
preliminary Study', American Sociological Review (28)
1963, p. 55 - 87

Macneil 1978 I.R. Macneil, 'Contracts. Adjustment of Long-Term
Relations Under Classical, Neoclassical, and Relational
Contract Law', Northwestern University Law Review  1978,
p. 854-905

Macneil 1980 I.R. Macneil, The New Social Contract. An Inquiry into
Modern Contractual Relations, New Haven,  Conn.:  Yale
University Press 1980

Macneil 1983 I.R. Macneil, 'Values in Contract. Internal and External',
Northwestern University School of Law 1983, p. 340 - 418

Macneil 1987 I.R. Macneil, 'Relational Contract Theory as Sociology. A
Reply to Professors Lindenberg and De Vos',  JITE  1987,  p.
272 - 290

Macneil 200Oa I.R. Macneil, 'Relational Contract Theory: Challenges and
Queries', Nortwestern Law Review 2000, p. 977 - 908

Macneil 200Ob I.R. Macneit, 'Contracting Worlds and Essential Contract
Theory', Social & Legal Studies 2000, p. 431 - 438

245



Lijst van verkort aangehaaide  literatuur

Macneil 2003 I.R. Macneil, 'Reflections on Relational Contract Theory
after a Neo-classical Seminar', in: Campbell e.a. (red.),
Implicit Dimensions of Contract Discrete, Relational and
Network Contracts, Oxford: Hart 2003, p. 208 - 217

Makin/Cooper/Cox 1996 P.J. Makin, C.L. Cooper & C.J. Cox, Organizations and the
Psychological Contract. Managing people at work,
Leicester: British Psychological Society  1996

Martinek 1992 M. Martinek, Moderne Vertragstypen, Munchen: Beck
1992

Medicus 2004 D. Medicus, Schuldrecht I. Allgemeiner Teil, Munchen:
Beck 2004

Mnookin/Peppet/Tulumello R.H. Mnookin, S.R. Peppet & A.S. Tulumello, Beyond
2000 Winning. Negotiating to create value in deals and disputes,

Londen: The Belknap Press of Harvard University Press,
2000

Nassar 1995 N. Nassar, Sanctity of Contracts Revisited. A study in the
theory and practice of long-term commercial transactions,
Dordrecht: Nijhoff 1995

Nelle 1993 A. Nelle, Neuverhandlungspflichten, Neuverhandlungen zur
Vertragsanpassung und Vertragserganzung als Gegenstand
von Pflichten und Obliegenheiten, Monchen: C.H.
Beck'sche Verlagsbuchhandlung  1993

Nentjes 2004 A. Nentjes, Elementaire rechtseconomie, Groningen:
Stenfert Kroese 2004

NFV 1998 Nederlandse Franchisevereniging, 'Modelfranchise-
overeenkomst', in: H.E.V. van Baalen, J.C. Bezemer &
A.W.M. Brouwer (red.), Praktijkgids Franchising

1998/1999, Hilversum: Nederlandse Franchise Vereniging
1998

Nicklisch 1987 F. Nicklisch, Der komplexe Langzeitvertrag. Strukturen und
Internationale Schiedsgerichtbarkeit. Heidelberger
Kolloquium. Technologie und Recht, Heidelberg: Muller
Juristischer Verlag  1987

Nieskens-Ishor(ling 1991 B.W.M. Nieskens-Isphording, Het fait accompli in het
vermogensrecht. Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar
een aanvullende wijze van ontstaan en tenietgaan van
verbintenissen, (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer  1991

Nieskens-Ishording 1998 B.W.M. Nieskens-Isphording, 'Een analyse van zes jaar
ongerechtvaardigde verrijking. Over onvolkomen
wetgeving en aanvechtbare jurisprudentie', RM Themis
1998 - 4, p. 98 - 109

246



Lijst vanverkort aangehaaide literatuur

Nieuwenhuis 1979 J.H. Nieuwenhuis, Drie beginselen van contractenrecht
(diss. Leiden), Deventer: Kluwer  1979

Nieuwenhuis 1999 J.H. Nieuwenhuis, 'Contractsvrijheid, een weerbarstig
beginsel', in: T. Hartlief, C.J.J.M. Stolker (red.),
Contractsvrijheid, Deventer: Kluwer  1999, p.  23  - 32

Van Nispen C.J.J.C. van Nispen, in: A.R. Bloembergen (red.)
Onrechtmatige daad, Deventer: Kluwer (losbl.)

Oetker 1994 H. Oetker, Das Dauerschuldverhalmis und seine
Beendigung, Bestandesaufnahme und kritische WOrdigung
einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, Tubingen:
Mohr  1994

Van Oevelen 2001 A. van Oevelen, 'Hoofdlijnen in de ontwikkeling van het
algemene verbintenissen en overeenkomstenrecht     1964
2000', TPR 2001, p. 313 - 355

Oomkes 2000 F.R. Oomkes, Communicatieleer. Een inleiding, Amster-
dam: Boom 2000

Van Oven 1952 J.C. van Oven, 'Duurzame contractuele rechtsbetrekkingen',
NJB 1952, p. 505 - 512

Palandt/Heinrichs 2002 O. Palandt, H. Heinrichs, Burgerliches Gesetzbuch,
Monchen: Beck 2002

Palandt/Heinrichs 2002 O. Palandt, H Heinrichs, Gesetz zur Modernisierung des
(Erganzungsband) Schuldrechts (Erganzungsband zu Palandt, Burgerliches

Gesetzbuch), Munchen: Beck 2002

Van de Paverd 1999 C.A.M. van de Paverd, De opzegging van
distributieovereenkomsten. Een onderzoek naar regels
betreffende de opzegging van distributieovereenkomsten, in
het bijzonder naar de grondslagen daarvan (diss.
Amsterdam VU), Deventer: Kluwer  1999

Pei 1999 M. Pei, 'De (echt)scheidingsgrond. Afscheid van de
duurzame ontwrichting',  WPNR  1999, p.  639 - 644

PeI 2002 M. Pei., 'Feiten zijn feiten? Relevante feiten in mediation en
in de civiele procedure', in: I. Brand, E.M. Hoogervorst
(red.), BW-Krant Jaarboek 17. Recht(er) en belang,
Deventer: Kluwer 2002, p. 91 - 104

Peletier 1999 M.E.M.G. Peletier, Rechterlijke vrijheid en partij-
autonomie. Over de toepassing van discretionaire
wijzigingsbevoegdheden in het contractenrecht, (diss.
Amsterdam VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
1999

247



Lijst van verkort aangehaaIde literatuur

Du Perron 1999 C.E. du Perron, Overeenkomst en derden (diss. Amsterdam
UvA), Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 1999

Van Plateringen 2001 A. van Plateringen, Onvoorziene omstandigheden in
Latijns-Amerika. Lessen voor het Nederlands recht? (diss.
Amsterdam UvA), Amsterdam: Thela Thesis 2001

Posner 2003 R.A. Posner, Economic Analysis of Law,  New York: Aspen
2003

Posner 2003 E.A. Posner, 'Economic analysis of Contract Law after
Three Decades. Succes or Failure', Yale Law Journal (112)
2003 p. 829 - 880

Pruitt/Kim 2004 D.G. Pruitt & S.H. Kim, Social conflict Escalation,
Stalemate and Settlement, New York: McGraw-Hill 2004

Van der Putt-Lauwers 2000 A.E.M. Van der Putt-Lauwers, 'Opzegging en annulering.
Contracten zijn van tijdelijke makelij', in: J.M. Barendrecht
e.a. (red.), Beginselen van contractenrecht (Nieskens-
Isphording bundel), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000,
p. 113-129

Quist 2004 J.P. Quist, Het concurrentiebeding nader beschouwd. Een
vergelijking tussen het (huidige en komende) Nederlandse
recht en de Belgische regeling, Den Haag: Boom Juridische
uitgevers 2004

Raiffa 1998 H. Raiffa, The Art and Science of Negotiation. How to
Resolve Conflicts and Get the Best out of Bargaining,
London: Harvard University Press  1998

Van  Ransbeek 1995 R. van Ransbeek, 'De opzegging', Rechtskundig weekblad
1995, p. 345 - 361

Reurich 2004 L. Reurich, 'Coherentie van redelijkheidsnormen. Over de
verhouding tussen 6:248 lid 2 en 6:258 BW, in: T. Hartlief
e.a. (red.), Coherente instrumenten in het contractenrecht,
Deventer: Kluwer 2004, p. 41 - 55

Van  Rijswijk 1996 J. van Rijswijk, 'Opzegging van kredietovereenkomsten', in:
R.P.J.L. Tj ittes, M.A. Blom (red.), Bank &
Aansprakelijkheid, Deventer: Kluwer  1996, p.  143  -  154

Van  Rossum 1994 M.M. van Rossum, 'Maatschappelijke diligentia en de
samenloop van contractuele en delictuele

aansprakelijkheid', RM Themis 1994, p. 307 - 319

Van  Rossum 1997 A.A. van Rossug 'Imprdvision en de hardship-clausule', in:
S.C.J.J. Kortmann e.a. (red.), Onderneming en 5 jaar
burgerlijk recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink   1997,  p.
427 - 440

248



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Rueb/Vrolijk/De A.S. Rueb, H.E.M. Vrolijk & E.E. de Wijkerslooth-Vinke,
Wijkerslooth-Vinke 2003 Het nieuwe huurrecht per artikel verklaard, Alphen a.d.

Rijn: Kluwer 2003

Saintier 2002 S. Saintier, Commercial Agency Law. A comparative
analysis, Aldershot: Ashgate 2002

Van der Sangen 2003 G.H.J. van der Sangen, 'Ontbinding en vereffening bij
persoonsgebonden ondernemingsvormen', in: M.J.G.C.
Raaijmakers, G.H.J. van der Sangen (red.), Herziening
persoonsgeboden ondernemingsvormen. Enkele kanteke-
ningen  bij het wetsvoorstel ter invoering van titel  7.13  BW,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 101 - 129

Schelhaas 2002 H. Schelhaas e.a. (red.), The Principles of European
Contract Law and Dutch Law, a Commentary, Nijmegen:
Ars Aequi Libri 2002

Schimansky 2003 A. Schimansky, Der Franchisevertrag nach deutschem und
niederlandischem Recht. Unter besonderer Beruck-
sichtigung seines Netzcharakters und der Ansprilche bei
Vertragsbeendigung (diss. Frankfurt 2001), Tobingen:
Mohr Siebeck 2003

Schlechtriem 2000 P. Schelchtriem, Restitution und Bereicherungsausgleich in
Europa, Band I, Tubingen: Mohr 2000

Schlechtriem 2001 P. Schelchtriem, Restitution und Bereicherungsausgleich in
Europa, Band II, Tubingen: Mohr 2001

Schoordijk 1970 H.C.F. Schoordijk, 'Typologiseren en moduleren in de
rechtsvinding; Variaties op het thema overeenkomst', in:
Rechtsvinding. Opstellen aangeboden aan prof dr. J.M.
Pieters, Deventer: Kluwer  1970,  p.  231  - 252

Schoordijk 1976 H.C.F. Schoordijk, 'Aan een actie uit ongegronde verlijking
dienen wij in geval van contract niet toe te komen', WPNR
1976, p. 455 - 463

Schoordijk 1996 H.C.F. Schoordijlg Redelijkheid en billijkheid aan de
vooravond van een nieuw millennium. Naar een
Nederlandse Common Law (Inaugurele rede UvA) Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1996

Schoordijk 1996a H.C.F. Schoordijk, 'Indirecte verrijking, vertegen-

woordiging, onrechtmatige daad en pauliana',  WPNR  1996,
p. 861 - 866

Schoordijk 1997 H.C.F. Schoordijk, 'Ongerechtvaardigde verrijking in een
drie-partijen-verhouding', NJB 1997, p. 1749 - 1754

249



Lijst van verkort aangehaaide literatuur

Schoordijk 1999 H.C.F. Schoordijk, Onverschuldigde betaling en

ongerechtvaardigde verrijking bij zogenaamde driehoeks-
verhoudingen. Een rechtsvergelijkende studie, Deventer:
Kluwer 1999

Schoordijk 2001 H.C.F. Schoordijk, 'Dwaling, ongerechtvaardigde

verrijking, redelijkheid en billijkheid en vermogens-
verschuivingen om niet', NTBR 2001-1, p. 13 - 16

Schoordijk 2003 H.C.F. Schoordijk, De privaatrechtelijke rechtscultuur van
de twintigste eeuw in context, Amsterdam: Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen 2003

Schrage 1998 E.J.H. Schrage, Verbintenissen uit andere bron dan
onrechtmatige daad of overeenkomst, Mon. Nieuw BW B-
53, Deventer 1998

Schulz von Thun 1982 F. Schulz von Thun, Hoe bedoelt u? Een psychologische
analyse van menselijke communicatie, Groningen: Wolters-
Noordhoff 1982

Schwartz 1992 A. Schwartz, 'Relational Contracts in the Courts. An
Analysis of Incomplete Agreements and Judical Strategies',
Journal  of Legal Studies  1992,  p. 271  - 318

Schwartz/Scott 2003 A. Schwartz, R.E. Scott, 'Contract Theory and the Limits of
Contract Law,' The Yale Law Journal 2003, p. 541 - 619

Scott/Scott 1998 E.S. Scott, R.E. Scott, 'Marriage as Relational Contract',
Virginia Law Review 1998, p. 1225 - 1334

Scott 2000 R.E. Scott, 'The Case for Formalism in Relational Contract',
Northwestern University Law Review 2000, p. 847 - 876

Smit 1993 F.M. Smit, 'Opzegging van distributie-overeenkomsten.
Terkortschietend jurisprudentierecht', Adv.bl.  1993, p. 369 -
372

Smit 1994 F.M. Smit, 'Opzegging van distributieovereenkomsten. Naar
een werkbaarder systeem. Reactie', NJB  1994, p.  567 - 569

Smit 1996 F.M. Smit, De agentuurovereenkomst tussen handelsagent
en prinicipaal, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1996

Smits 1995 J. Smits, Het vertrouwensbeginsel en de contractuele
gebondenheid (diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint, 1995

Smits/Stijns 2000 J. Smits, S. Stijns, Remedies in het Belgisch en Nederlands
contractenrecht, Antwerpen: Intersentia Rechts-
wetenschappen 2000

250



Lijst van verkort aangehaalde literatuur

Snijders 2001 W. Snijders, Ongerechtvaardigde verrijking en het
betalingsverkeer, (Studiekring Offerhaus-lezing. Nieuwe
reeks nr. 7), Deventer: Kluwer, 2001

Stein-Wigger 1999 M. Stein-Wigger, Die Beendigung des Franchisevertrages.
Eine rechtsvergleichende Studie under besonderer
Berocksichtigung des schweizerischen, deutschen und
amerikanischen Rechts (diss. Basel) Basel: Helbing &
Lichtenhahn  1999

Van der Steur 1999 J.C. Van der Steur, 'Creatief met goederen', in: W.H. van
Boom e.a. (red.), Civiele constructies. BW-krant jaarboek
15, Deventer: Gouda Quint 1999, p. 67 - 88

Strijbos 1985 J.F.M. Strijbos, Opzegging van duurovereenkomsten (diss.
Nijmegen), Deventer: Kluwer  1985

Stumpf/Jaletzke/Schultze H. Stumpf, M. Jaletzke & J.M. Schultze, Der
1997 Vertragshandlervertrag, Heidelberg Verlagsgesellschaft

Recht und Wirtschaft  1997

Stuyck/Maeyaert 1995 J.Stuyck, P. Maeyaert (red.), De handelsagentuur-
overeenkomst. De nieuwe     wet     van 13 april     1995
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, Brugge: Die
Keure  1995

Suijling 1934 J.P. Suijling, Inleiding tot het burgerlijk recht, (le gedeelte),
Haarlem: Bohn, 1934

Teubner 2000 G. Teubner, 'Contracting Worlds, The Many Autonomies of
Private Law', Social & Legal Studies 2000, p. 399 - 417

Tjittes  1994 R.P.J.L. Tjittes, De hoedanigheid van contractspartijen. Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar de betekenis van de
(onderlinge) hoedanigheid van partijen voor de
totstandkoming en de vaststelling van de inhoud van
rechtshandelingen (diss. Groningen), Deventer: Kluwer
1994

Tjittes 1995 R.P.J.L. Tjittes, 'Aanpassing en heronderhandeling bij
duurcontracten', in: B. Wessels, T.H.M. van Wechem &
M.H.F. van Buuren (red.), Contracteren in de internationale
praktijk, Decl II, Deventer: Kluwer 1995, p. 9 - 24.

Tjittes 1997 R.P.J.L. Tjittes, 'Naar cen bijzonder contractenrecht voor
ondernemers', in: S.C.J.J. Kortmann (red.), Ondememing en
5 jaar nieuw burgerlijk recht, Deventer: W.E.J. Tjeenk
Willink  1997

Tjittes 2002 R.P.J.L. Tjittes. 'De eenzijdige wijziging van een contract',
in: D.C. Buijs e.a. (red.) Mok-aria: opstellen aangeboden
aan Prof Mr. Mok, Deventer: Kluwer 2002, p. 359 - 372

251



Lijst van verkort aangehaaide  literatuur

De Tombe 1995 C.J. de Tombe, 'Klantenvergoeding bij distributie-
overeenkomst?', Ondernemersbrief 1995,  p.  10 -  12

Toronto 2002 J.J. Toronto, 'Arbitration. A review of the literature',
Franchise L.J. (22) 2002, p. 128 - 135

Treitel 1999 G. Treitel, The Law of Contract London: Thomson/Sweet
& Maxwell  1999

Tyler 1997 T.R. Tyler, 'Citizen Discontent with Legal Procedures: A
Social Science Perspective on Civil Procedure Reform', The
Americal Journal of Comparative Law 1997, p. 871 - 904

Tzankova/Weterings 2003 I.N. Tzankova, W.C.T. Weterings, Preprocessuele
af\vikkeling van personenschadeclaims. Een rechtsver-
gelijkende studie naar de mogelijkheden tot structurering
van het proces van buitengerechtelijke afwikkeling van
personenschadeclaims in Nederlands aan de hand van
procedurele normen en andere instrumenten, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2003

Ulmer P. Ulmer. Der Vertragshandler, Tatsachen und Rechtsfragen
kaufmannischer Geschaftsbesorgung beim Absatz von
Markenwaren, MOnchen  1969

UNIDROIT Franchising International Institute for the Unification of Private Law
Guide (UNIDROIT), UNIDROIT Franchising Guide. Guide to

International Master Franchise Arrangements, Rome:
Unidroit 1998

Ury 1999 W. Ury, Getting past no. Negotiating with difficult people,
London: Century Business 1999

Valk W.L. Valli (nrs. 627-639), in: J.M. van Dunnd,
Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer (losbl.)

Van de Velde/Van Wijmen C. van de Velde, F. van Wijmen, 'Mediation bij
2003 arbeidsconflicten', Tijdschrift voor Mediation, 2003-2, p. 42

- 44

Veldman 2001 M. Veldman, 'Grenzen aan het recht op nakoming', WPNR
2001, p. 727 - 738

Van Velthovender Voert B.C.J. van Velthoven, M.J. ter Voert, Geschilbeslechtings-
2004 delta 2003. Over verloop en afloop van (potentieel)

juridische problemen van burgers, Den Haag: Boom
Juridische uitgevers 2004

Verdaas 2002 A.J. Verdaas, 'De opzegbaarheid van duurovereenkomsten:
een pleidooi voor de contractsvrijheid I en II', WPNR 2002,
p. 599 - 606, p. 626 - 631

252



Lijst vanverkort aangehaalde literatuur

Vranken 1997 J.B.M. Vranken, Vertrouwen en rechtszekerheid in het
overeenkomstenrecht, Preadvies vereniging voor de
vergelijkende studie van het recht van Belgie et Nederland,
Deventer  1997.

Vranken 1998 J.B.M. Vranken, 'De strijd om het nieuwe verrijkingsrecht',
NJB 1998, p. 1495 - 1503

Vranken 2000 J.B.M. Vranken, 'Over partijautonomie, contractsvrijheid en
de grondslag van gebondenheid in het verbintenissenrecht',
in: J.M. Barendrecht e.a. (red.), Beginselen van
contractenrecht) Nieskens-Isphording bundel', Deventer:
W.E.J. Tjeenk Willink 2000, p. 145 - 155

Vranken 2001 J.B.M. Vranken, 'ADR en de gevolgen voor rechterlijke
rechtsvorming: een verwaarloosde samenhang', in: E.J.
Broers, B. van Klink (red.), De rechter als rechtsvormer,
Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 241 - 253

Vranken 2003 J.B.M. Vranken, 'Abolitionisme in het privaatrecht', in:
M.S. Groenhuijsen, J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende
schalen. Liber Amicorum J. de Hullu, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2003, p. 591 - 614

Vranken/Hammerstein 2003 J.B.M. Vranken, A. Hammerstein, Beeindigen en wijzigen
van overeenkomsten. Monografieen Nieuw B.W. A10,
Deventer: Kluwer 2003

De Vries 1987 G.J.P. de Vries, 'Opzegging en ontbinding wegens
wanprestatie van (duur)overeenkomsten in het zicht van het
NBW.  Begripsverwarring',  WPNR  1987,  p.  5  - 8

De Vries 1990 G.J.P. de Vries, Opzegging van obligatoire overeenkomsten
(diss. Amsterdam UvA), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1990

De Vries 2003 G.J.P. de Vries, 'Ontbinding wegens tekortkoming en
opzegging van wederkerige duurovereenkomsten en andere
duurbetrekkingen', in: M.W. Hesselink e.a. (red.),
Privaatrecht tussen autonomie en solidariteit, Den Haag:
Boom Juridische uitgevers 2003, p. 317 - 333

Vrolijk 2002 H.W.J. Vrolijk, Efficiente Contracten? Institutioneel-
economische beschouwingen over franchising, Capelle a/d
IJssel: Labyrint Publication 2002

Van der Werf/Venhuizen H.G. van der Werf, S.M.A.M. Venhuizen, Mediation, Den
2002 Haag: Boom Juridische uitgevers 2002

Weingart/Thomsom/Bazer- L.R. Weingart, L. Thomsom, M.H., Bazerman, J.S. Caroll,
man/Caroll 1990 'Tactical behavior and negotiation outcomes', International

Journal of Conflict Management  1990, p.  7 - 31

253



Lijst vanverkort aangehaaide  literatuur

Whitford 1985 W.C. Whitford, 'Ian Macneil's Contribution to Contracts
Scholarship', Winsconsin Law Review  1985, p.  545 - 560

Wiertzema 1996 K. Wiertzema, Doelmatig communiceren. Basisprincipes,
Bussum: Couthinho  1996

Willemart 1994 M. Willemart "Le maintien des concessions de vente
rdfdrd", in: G. Bogaert, P. Maeyaert (red.), Droit de la
distribution 1987-1992, Diegem: Kluwer Rechtsweten-
schappen Belgie 1994

Willemart/Destrycker 1996 M. Willemart, A. Destrycker, De concessieovereenkomst in
Belgie, Recht en praktijk (25) Antwerpen: Kluwer  1996

Van Willigenburg/Tzankova S. van Willigenburg, I.N. Tzankovg 'Een buitenlandse blik
2005 op 'Een nieuwe balans', TCR 2005, p. 27 - 31

Wissink/Van Boom 2002 M.H. Wissink, W.H. van Boom, Aspecten van
ongerechtvaardigde verrijking (Preadvies voor Vereniging
voor Burgerlijk Recht), Deventer: Kluwer 2002

Van der Woude 1961 M.V. van der Woude, 'De opzegbaarheid van wederkerige
overeenkomsten', WPNR  1961, p.  201  - 204

Van Zeeland/Kammingal C.M.C. van Zeeland, Y.P. Kamminga, J.M. Barendrecht,
Barendrecht 2003 'Waar het mensen om gaat en wat het burgerlijk recht

daarmee kan', NJB 2003, p. 818 - 827

Zenz 1975 E. Zenz, Zur Geschichte und Dogmatik nachwirkender
Vertragspflichten, Freiburg: Freiburg im Breisgau  1975

Zimmermann/Whittaker 2000 R. Zimmermann, S. Whittaker, Good Faith in European
Contract Law, Cambridge: Cambridge University Press
2000

Zweigert/Kotz/Weir 1998 K. Zweigert, H. Kotz & T. Weir, An introduction to
comparative law, Oxford: Clarendon Press 1998

254



Trefwoordenregister

aanneming van werk 15,18,22

aanpassing overeenkomst 25,96,147-149,162, 163-167, 211-212
aanpassingsbevoegdheid 47,145, 156, 163-167

aanpassingsverweer 163-164,166

aanpassingsvoorstel (zie wijzigingsvoorstel)
aanvullend recht 16-19, 22-23

aard overeenkomst 56,62-63,168
abwanderungsquote 170

aftroggelen personeel 71-72
afwikkeling 4,33-34,48-49,165, 174-175,191,213
afzetverplichting 167-168

agentuurovereenkomst 8, 16, 18, 22, 145-147, 148-149, 152-155

Algemene Bank Voorwaarden                                                                                                                                   15
alternatieve compensatie (zie compensatie)
alternatieve geschilbeslechting 11,123

analoge toepassing agentuurregeling 167-173
Anderungskundigung (zie Kundigung)
Arbeidsovereenkomst 9, 16,18, 19,22, 74, 71-72,103, 105, 112,189
auBerordentliche Kundigung (zie Kundigung)
bedrijfsgevoelige informatie 73-74

belangen
- belangen 126-131,136,191,193,195-196,202
- belangen verenigen 129-130, 206-207, 212-213
- tegenstrijdige belangen 38,124,130
- gemeenschappelijke belangen 124

- relationele belangen 125,127-129,136
zakelijke belangen (zie inhoudelijke belangen)

- inhoudelijke belangen 125,127-128,139
- procesgerelateerde belangen 127,136

principiele belangen 127

benaderen afnemers 69-71

benoemde overeenkomsten (zie duurovereenkomsten)
beschuldigingen 38-41,44,94,127
bewaargeving 16,18,22

branchegebruiken 62,100,104,111

brancheverenigingen 12,110,219, 221-222
communicatie 4,38-39,41-42,49-50,94-96,98,113, 131-133, 193-194
communicatieleer 38,131

communicatiestoornissen 131

compensatie
-     compensatie 31,47-48,58-66,96-97,145, 167-174, 176-180, 188-192, 198-209

termijn (zie opzegtermijn)
-      vergoeding (zie vergoedingen)
- overcompensatie 173, 192, 199-200, 204-207
- ondercompensatie 48,199,218
- compensatiemethoden 190, 199-201,205

cumulatieve compensatie 205,173
- alternatieve compensatie 205

255



Register

concessie van verkoop 150,152, 176-179
concurrentiebeding (zie non-concurrentiebeding)
conflictbeslechtingsperspectief (zie perspectieven)
conflicten

-     ontstaan en escalatie 4,3740
-     kans op conflicten 40-44

contractsvruheid 26,54-58,85,147,158,186
cumulatieve compensatie (zie compensatie)
deskundigheid partijen 62-63,105,202
Discrete Transactions 100
distributieovereenkomst 8,32,145-147,148, 152-155, 167-173,194, 199-208
drie-partijen-verhouding 80,83,89-91
dringende redenen (zie opzegging)
dubbele plafond 79-82,84
duurovereenkomst

- duurovereenkomst               8
-      onbepaalde tijd 7,28-30, 144-145,148, 150

bepaalde tijd 144,148,152
- benoemd 15-27
- onbenoemd 28-36,150

duurzame ontwrichting 108-109,184
dwingend recht 16-19,21,22-23
echtscheidingsrecht 10,108-109,184
Emcient Breach 88-89

Egicient Breach Theory 5,87-98,114-115
E#icient Breach Theory, kritiek op 91-92
efficiente remedie 90-91
ego-defensiviteit                                                                                      39
Essential Contract Theory (zie Relational Contract Theory)
European Civil Code 157

evenredigheid 64-66

evenredigheidscriterium 64-66, 174, 190, 201-204,207
exchange-relations 99,101
expeditie 16,18,22
exploitatie 16,18,22
flexibiliteit 102-103
formele redenen 42,49-50, 132-133,193fraiming                                                                                               39
franchiseovereenkomst 8,32,34, 145-147, 149-150, 151-152,155, 167-173, 216-217
Frustration 154

gedragspatronen (zie gedragsstructuren)
gedragsstructuren 100-104, 110-113
gegronde redenen (zie opzegging)
geheimhoudingsverplichting 27,35
geneeskundige behandelingsovereenkomst 15-16, 18,23
gerechtvaardigd vertrouwen 5,58,61-64, 160-161, 172,174,201
gewichtige redenen (zie opzegging)
goodwill 32,34,66,70-71,75,81-82,85, 146-147,155, 158-162, 167-170,173, 179-180,

192,199-206,212,219
goodwillvergoe(ling (zie vergoedingen)
guten Sitten 145
handelsvertreter 146
hard and fast rules 126,191,198,228-229

256



Register

Harvard-onderhandelingsmethode (zie probleemoplossend onderhandelen)
hoedanigheid van partijen 11,56,66
huur 16,18,23,217
ICC 12,33,34,121,157,201,215
ideaaimodel                                                                                                              5
implementatie opzegmodel 117, 220-223
implied terms 154-155
indirecte verrijking                                                                                                  80
informatieplichten 25,33-34,41-42, 138-139,168,174
ingangscriterium 184,195-196
instructie- en controlebevoegdheid 147, 167-168
instructie wetgever 221

integratief onderhandelen (zie probleemoplossend onderhandelen)
Intertwined Relation (zie Relational Contract)
invalshoek (zie perspectieven)
investeringen (zie relatiespecifieke investeringen)
investeringsklimaat 218

investeringsrisico                                                                                            61
investeringsvergoeding (zie vergoedingen)
Investitionsschutz 147,172
Kaldor-Hicks 88-90,94,97
kantonrechtersformule 22,94,109
kapitaalverlies                                                                                                 4
kennelijk onredelijke opzegging (zie opzegging)
klantenbestand 35,69-71, 167-168, 178-179, 201
klantenvergoeding (zie vergoedingen)
klassiek juridische perspectief (zie perspectieven)
Kundigung

- ordentliche 144-145,160-163,171
- auBerordentliche 144-145,160-163
- Anderungs'dindigung 162,164

la rosiliation unitatorate 149

la  risolution judiciaire 149

lastgeving 16,19,23

leveringsverplichting                                                                                        33
loonvordering                                                                                                23
maatschap 16,19,23
machtsmisbruik 95, 184, 195-196
Master Franchising 156-157
materiele normen 195-209
Mattel/Borka vergoeding (zie vergoedingen)
mededelingen aan derden 27,35,72-73
medewerkingsplichten 24-25

mediation 12-13,123,137,139-140
Mehrfachkunden 169

merk- en onderscheidingsmiddelen 167-168
metacommunicatie 133

misbruik van recht 149,196

motiveringsplicht 166

naref realisme                                                                                                                                                                      39

nakoming overeenkomst 23,58-59,88-93,160-161,189

naming, blaming, claiming                                                                          38
negatief contractsbelang 59-61

257



Register

neutraliteit 3,44-45,94-95, 108-109, 125-126,159,162, 184-186, 218
NFV 12-13,218,222

non-concurrentiebeding 20,26-27,35,72,213
normschending 60,71,76,84
normtypen 130

objectieve criteria 118,120,130,139
onbenoemde overeenkomsten (zie duurovereenkomsten)
ondercompensatie (zie compensatie)
onderhandelen

probleemoplossend onderhandelen 117,118-121
probleemoplossend onderhandelen, kritiek op 120-121

-     prikkels om te onderhandelen 122-125, 134, 176-177,185, 196-198,217
onderhandelingskosten 91,95-96

onderhandelingsmodel 212,133-137,185

onderhandelingsplicht 25,33,46,50,55-58,145, 148-149,156, 163-167, 186-187, 196-198
onderhandelingsruimte 119-120
onderhandelingsstruktuur 210-216
ongerechtvaardigde verrijking 74-76,79-80,83

onrechtmatige daad 66-74

onrechtmatige daadsrecht 5,66-68,83-84
ontoelaatbare concurrentie 68-74

onvoorziene omstandigheden 20,25,28,70,73,90-91,157,166
opdracht 17,19,23

opzegging
- voorwaarden 3,41,43-44,45-49,56,95-97, 110-113,150,195,198, 209-216
- gegronde redenen 18,29-31,149,153
- dringende redenen 18-19
- gewichtige redenen 18-19,161

kennelijk onredelijk                                                                                    18
principiele opzegging 18-19,56,150

- vernietiging                20
- vormvoorschriften 24,33
-     proces van opzegging 117,126,140, 164-165, 185, 210-216

opzegrecht
- benoemd 15-27
- onbenoemd 28-36

opzegtermun
opzegtermunen 20-22,31-32,145,148,150,152, 171-173, 174-177, 205-206
functie opzegtermijn 205-206

- conversie                 22
opzegverboden                                                                                                                                                                    18
ordentliche Kandigung (zie Kundigung)
overcompensatie (zie compensatie)
overeenkomsten (zie duurovereenkomsten)
overeenkomstenrecht 5,53-55
Pareto 88-90,94
partijautonomie 10,50,54-58,85,147,150,158,186
Partnering and Alliancing 105

perspectieven
- klassiekjuridische perspectief 5,53-85
- rechtseconomische perspectief 5,87-98, 114-115

sociologische perspectief 5, 87, 98-115
conflictbeslechtingsperspectief 6,117-141

258



Register

- rechtsvergelijkende perspectief 6,143-181

positief contractsbelang 59-61,97

postcontractuele fase 26-27,35-36,49,68-74,83-84,191,207,213
postcontractuele verplichtingen 26-27,35-36,191
Pre-action Protocols 138-139,220
preprocessuele fase 137-140
preprocessuele verplichtingen 137-138

principiele opzegging (zie opzegging)
probleemoplossend onderhandelen (zie onderhandelen)
procedurele normen 210-216

proces van opzegging (zie opzegging)
procesrecht, herziening van 11-12,137
profiteren van wanprestatie 71-74

Prognosezeitraum 170

Psychological Contract 105

rechtseconomische perspectief (zie perspectieven)
rechtsvergelijkende perspectief(zie perspectieven)
reisovereenkomst 17,19,23

relatiespecifieke investeringen 59, 62, 112, 125, 147, 171-173, 185, 189, 195-208, 212-213,
222-223

Relational Contract 100

Relational Contract Theory 5,8,7 98-115
Relational Contract Theory, kritiek op 104-105
reputatie, bescherming van 72-73,99

richtlijn agentuurschappen 143, 147-148, 154-155
sancties 20,22,50, 138-139,165,187, 196-198
schadevergoeding (zie vergoedingen)
schilvragen 127-128
sociologische perspectief(zie perspectieven)
Sogwirkung 169

subsidiariteit 75-76

tegenstrijdige belangen (zie belangen)
tekortkoming in de nakoming 3,9,40,44-45,88, 207-208
tekortkomingsdiscussie 40-41,44,60-61,97,132,162, 207-208
termijn (zie opzegtermijn)
tijdsplan 215-216
toedoen 62-63,202

toegang tot recht 11-12,123,139,223
transactiekosten 89-92,95-98,115, 184
Treu und Glauben 145,163,172

twee-partijen-verhouding 80,83,90-91
uitlokking wanprestatie                                                                                                      71
uitstoting 16,219

Unidroit Franchising Guide 156

valkuilen in opzegproces 132

vaststellingsovereenkomst 136-137

vennootschapsovereenkomst 9,216,218-219
verandering van omstandigheden 19,20,147

verarming 77-78
vergoedingen

- vergoedingen 22-24,31-32
- Mattel/Borka vergoeding 32,61-64,76-81, 171-173, 192, 199-201
-      investeringsvergoeding (zie Mattel/Borka vergoeding)

259



Register

goodwillvergoeding (zie winstvergoeding)
klantenvergoeding (zie winstvergoeding)

-     winstvergoeding  22-23, 32, 81-83, 145,149, 162, 167-171, 169-171, 178-179,192
199, 201-202

- uitwinningsvergoeding 153,179-180
- vervangende schadevergoeding 177,180
- aanvullende billijke vergoeding 178, 180

verhuisovereenkomst 17,19,23

verlenging overeenkomst 144,150,171,218
vernietiging (zie opzegging)                                                                                               20
verrijking 77-78

verrijkingsafdracht 75,82,84
verrijkingsrecht 5,74-75,79,83-84
verrijkingsvordering 75,80-81,84
verspreiden bedrijfsgevoelige informatie 73-74

Vertriebshandlervertrag 146
vertrouwen (zie gerechtvaardigd vertrouwen)
vertrouwen, herstel van 125,131,185,207,211
vertrouwenscriterium 61-64,190, 202-203
vervoersovereenkomst 17,19,23

verwijzingsclausule 121, 124, 133-134
voorraden 33-34,48, 174-175,206,213
voortzetting overeenkomst 6, 20, 57, 65, 89, 93-98,  107,  109,  114,  129,  150, 161, 164-165,

187-188, 211-212,220
voorwaarden voor opzegging (zie opzegging)
voorzienbaarheid schade                                                                                           68
vormvoorschriften (zie opzegging)
wederkerigheid                                                                                               39
Wegfall der Geschdftsgrundlage 145

welvaartsmaximalisatie 89,92,104

wijziging overeenkomst (zie aanpassing overeenkomst)
wijzigingsbevoegdheid (zie aanpassingsbevoegdheid)
wijzigingsvoorstel 26,33,46-47,166,187-188

winstvergoeding (zie vergoedingen)
zelfregulering 221-222
zwaarwegende redenen (zie opzegging, gegronde redenen)

260



Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks
Centrum voor aansprakelijkheidsrecht

Berekening van schadevergoeding
J.M. Barendrecht en H.M. Storm (red.)

Regresrechten
Afschaffen, handhaven of uitbreiden?

W.H.  van Boom,  T.  Hartlief en J.  Spier  (red.)

De ontwerpende bouwer
Over turnkey- en design & build-contracten

M.A.M.C. van den Berg en C.E.C. Jansen (red.)

Proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal verband
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar wenselijkheid, grondslagen en afgrenzing
van aansprakelijkheid naar rato van veroorzakingswaarschijnlijkheid

A.J. Akkermans

Tussen 'Alles' en 'Niets'
Van toedeling naar verdeling van nadeel

W.H. van Boom, C.E.C. Jansen, J.G.A. Linssen fred.)

Towards a European building contract law
Defects liability: a comparative legal analysis of English, German, French, Dutch
and Belgian law

C.E.C. Jansen

Bewijslastverdeling bij beroepsaansprakelijkheid
I. Giesen

Vergoeding van letselschade en transactiekosten
W.C.T. Weterings

Hoofdelijke verbintenissen
W.H. van Boom

Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht?
3.  Spier

Informatieplichten van dienstverleners
Van dwaling tot zelfstandig leerstuk: informatieplichten van artsen, advocaten,
notarissen, banken, aannemers, verzekeraars en anderen

J.M. Barendrecht en E.J.A.M. van den Akker



Uitgaven Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheid

Beginselen van contractenrecht
Opstellen aangeboden aan mr. B.W.M. Nieskens- Isphording

J.M. Barendrecht, M.A.B. Chao-Duivis, H.A.W. Vermeulen (red.)

Recht rond onderhandeling
Naar verbintenissenrecht, procesrecht en rechtspraktijk die sporen met moderne
geschiloplossingsmethoden

J.M. Barendrecht en E.J.M. van Beukering-Rosmuller

Bewijs en aansprakelijkheid
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de bewijslast, de bewijsvoeringslast, het
bewijsrisico en de bewijsrisico-omkering in het aansprakelijkheidsrecht

I. Giesen

Beroepsaansprakelijkheid ten opzichte van derden
Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de zorgplicht van accountants, advocaten en
notarissen ten opzichte van anderen dan hun opdrachtgever

E.J.A.M. van den Akker

Aanbesteding en aansprakelijkheid
W.H. van Boom, C.E.C. Jansen en J.V. Wijnen

Algemene Voorwaarden
M.B.M. Loos

Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking
J.G.A. Linssen

Overheidsaansprakelijkheid voor informatieverstrekking
J.M. Barendrecht, 1. Giesen, M. Schellekens e.a.

Garanties bij overnames
Over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bij bedrijfsovernames

G. Raaijmakers

De Hoge Raad binnenstebuiten
Jan Vranken, Ivo Giesen

De redelijkheid van de exoneratieclausule
J.H. Duyvensz

Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht
W. H.  van  Boom



Uitgaven Schoordijk Instituut, Centrum voor aansprakelijkheid

Preprocessuele afwikkeling van personenschadeclaims
I,N. Tzankova en W.C.T. Weterings

The obligations to inform and to advise
A contribution to the development of European contract law

A. Pinna

Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend?
C.MC. van Zeeland, J.M. Barendrecht, Y.P. Kamminga en I.N. Tzankova

Efficientere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims
W.C.T. Weterings

Toegang tot recht: de lasten van een uitweg
J.M. Barendrecht en Y.P. Kamminga

Aanvullend contractenrecht
R.H.J. van Bijnen

Conflictbeheersing bij opzegging
M.W. de Hoon



Graag nodig ik u uit de openbare verdediging van mijn proefschrift, getiteld

Conflictbeheersing bij opzegging

bij te wonen op woensdag 14 december 2005 in de aula van de
Universiteit van Tilburg,

te klokke 16.15 uur.

Na afloop van de promotieplechtigheid Machteld de Hoon
is er een receptie in de nabijheid Lange Akker  197
van de aula. 4847 KM Teteringen




	Inhoudsopgave
	HOOFDSTUK 1 
Inleiding
	HOOFDSTUK 2 
Opzegging naar geldend recht
	HOOFDSTUK 3 
De basiselementen van het opzegmodel
	HOOFDSTUK 4 
Het klassiek juridische perpectief
	HOOFDSTUK 5 
Het rechtseconomische en sociologische perspectief
	HOOFDSTUK 6
 Het conflictbeslechtingsperspectief
	HOOFDSTUK 7   Het rechtsvergelijkende perspectief
	HOOFDSTUK 8 
Een uitwerking van het opzegmodel
	Samenvatting
	Summary
	Lijst van verkort aangehaalde literatuur
	Trefwoordenregister
	Uitgaven van het Schoordijk Instituut in de reeks Centrum voor aansprakelijkheidsrecht

