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DUUROVEREENKOMSTEN OPZEGGEN

‘MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN’
Tussen partijen kan onenigheid ont-

staan over het opzeggen van duurover-

eenkomsten. Advocaten Annemarie  

Bolscher en Eva van Groezen geven tips.

I
n een duurovereenkomst gaan partijen voor een 
langere periode verplichtingen aan. Deze kunnen 
bestaan uit een langdurige prestatie, zoals een 
licentieovereenkomst of een samenwerkingsover-
eenkomst. Ook een reeks prestaties, zoals een 
aantal koopovereenkomsten tussen telkens de-
zelfde partijen, kan een duurovereenkomst zijn of 
worden. Ook onbedoeld kan dus een duurovereen-
komst ontstaan. Regelmatig is onenigheid tussen 
partijen als de een de duurovereenkomst opzegt, 

terwijl de ander dat niet wil. Dan wordt gekeken naar de specifie-
ke regels die gelden voor opzegging van deze overeenkomsten.

Opzegregeling
Vaak spreken partijen in de duurovereenkomst af hoe deze kan 
worden opgezegd. Deze opzegregeling moet dan in principe wor-
den gevolgd. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan een 
partij hier eenzijdig van afwijken. Het hoogste rechtscollege van 
Nederland heeft dat onlangs bevestigd in een uitspraak over de 
opzegging van een duurovereenkomst die was aangegaan voor 
vijftien jaar en waarin een heldere, redelijke opzegregeling was 
afgesproken. 

Het wordt lastiger als partijen geen opzegregeling zijn overeen-
gekomen. Dan is onder andere van belang of sprake is van een 
duurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In een 
duurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn partijen een looptijd 
voor de overeenkomst overeengekomen. In een duurovereen-
komst voor onbepaalde tijd is dat niet het geval. Een duurover-

eenkomst die bepaalt dat deze na afloop van de  
initiële looptijd stilzwijgend wordt verlengd, is 
meestal ook een duurovereenkomst voor onbepaal-
de tijd.

Zwaarwegende reden
Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd die niet 
voorziet in een opzegregeling, is in principe niet op-
zegbaar. Partijen zijn een looptijd overeengekomen 
en moeten zich daaraan houden. De rechter kan an-
ders oordelen als sprake is van onvoorziene om-
standigheden die zo ernstig zijn dat voortzetting 
van de overeenkomst niet mag worden verlangd.

Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd is, ook 
zonder opzegregeling, opzegbaar. De rechter kan 
echter van oordeel zijn dat voor de opzegging aan-
vullende eisen gelden. Zo kan een zwaarwegende 
reden voor de opzegging vereist zijn. Bij een licen-
tieovereenkomst kan worden gedacht aan een wijzi-
ging van het distributiestelsel. Ook kan het zijn dat 
een opzegtermijn moet worden gehanteerd. Bij-
voorbeeld wanneer de opgezegde partij de tijd moet 
krijgen om een andere opdrachtgever te vinden. 
Soms moet een schadevergoeding worden betaald.

3 praktische tips
Er is dus zeker iets voor te zeggen om het heft zo 
veel mogelijk in eigen hand te houden en duidelijke 
afspraken te maken over de opzegging van een 
duurovereenkomst. Drie praktische tips hierbij zijn:
1. Wees je ervan bewust dat een lopende han-

delsrelatie een duurovereenkomst kan zijn (ge-
worden). Voor opzegging kunnen dus naast een 
opzegregeling extra eisen gelden.

2. Als er een opzegregeling is overeengekomen, is 
het goed om deze van tijd tot tijd kritisch te 
bekijken. Past deze nog bij de huidige situatie?

3. Als geen opzegregeling is overeengekomen, kijk 
dan of dit misschien alsnog moet gebeuren. •
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