
LEERSTUKKEN

Twee Hoge Raad-arresten met

betrekking tot onderhandelings-

perikelen

In het eerste arrest dat wij willen belichten, heeft de Hoge Raad
zich uitgelaten over de niet nakoming van (vermeende) verplichtin-
gen in de onderhandelingsfase bij een franchiseovereenkomst. Het
betreft het arrest van 25 januari 2002 (HR 25 januari 2002, nr.
C00/118HR, JOL 2002, 52). Het gaat om het volgende.
Lampenier (franchisegever) is in gesprek met een potentiële fran-
chisenemer voor een Lampeniervestiging in het winkelcentrum
Oranjerie te Apeldoorn. Lampenier overhandigt in dat kader een
rapport van een door haar ingeschakeld bureau waarin onder meer
omzetprognoses worden gegeven. Na het aangaan van de franchise-
overeenkomst blijkt dat de omzet sterk achterblijft bij de verwach-
tingen. De franchisenemer claimt de aldus door hem geleden scha-
de bij Lampenier, stellende dat het rapport tekortkomingen bevat.
Als rechtsgronden voert de franchisenemer wanprestatie aan, als-
mede onrechtmatige daad. De rechtbank wijst de vordering toe op
grond van fouten in het rapport als gevolg waarvan moet worden
aangenomen dat de franchisenemer de overeenkomst bij een juiste
voorstelling van zaken niet of op andere voorwaarden zou hebben
gesloten. Het hof vernietigt dat vonnis op grond van het feit dat de
door de rechtbank aangenomen fouten niet aan Lampenier zouden
zijn toe te rekenen, waaraan het hof nog toevoegt dat het niet voors-
hands het oordeel van de rechtbank deelt dat het rapport fouten
inhoudt.
Saillant detail is nog dat de advocaat-generaal in deze zaak oordeelt
dat uit de eisen van de redelijkheid en billijkheid (zoals geconcreti-
seerd in de informatieplicht) heeft voort te vloeien dat de franchi-
segever in beginsel aansprakelijk is voor ondeugdelijke informatie
die door hem voor het sluiten van de overeenkomst is verstrekt.
Bovendien volgt volgens hem uit het samenstel van de artikelen
6:76 en 6:171/172 BW dat, ook in de precontractuele fase, de fran-
chisegever voor door hem ingeschakelde derden heeft in te staan.
De conclusie strekt dan ook tot vernietiging en tot verwijzing.

Een van belangrijke punten in dit arrest betreft de betekenis die
de Hoge Raad geeft aan een franchiseovereenkomst. De franchi-
seovereenkomst is immers een zogenoemde onbenoemde over-

eenkomst die geen specifieke regeling kent in het Burgerlijk
Wetboek. De Hoge Raad oordeelt dat het voor de betekenis van
de franchiseovereenkomst, het begrip franchisegever en het
begrip franchisenemer uitgaat van de omschrijving daarvan zoals
verwoord in de EG-verordening 4087/88 in artikel 3 onder b:
een franchiseovereenkomst is een overeenkomst krachtens welke
de franchisegever de wederpartij, franchisenemer, tegen recht-
streekse of indirecte geldelijke vergoeding het recht verleent een
franchiseonderneming te exploiteren voor de afzet van bepaalde
type goederen en/of de verrichting van bepaalde diensten. Deze
overeenkomst omvat ten minste verplichtingen met betrekking
tot de mededeling door de franchisegever aan de franchisenemer
van belangrijke knowhow.
Terzijde vragen wij ons af of dit nu betekent dat de franchiseover-
eenkomst een in het recht geduide overeenkomst is en dat voortaan
van deze omschrijving (definitie) mag worden uitgegaan.

Het in deze zaak aangevoerde middel berust op de opvatting dat
uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, in verband met de
aard van de franchiseovereenkomst, voortvloeit dat op de fran-
chisegever, in de onderhandelingsfase die aan het sluiten van een
franchiseovereenkomst voorafgaat, de plicht rust ervoor zorg te
dragen dat door hem aan de franchisenemer te verschaffen prog-
noses omtrent de te verwachten omzetten of resultaten van de
door de franchisenemer te stichten onderneming berusten op
een deugdelijk onderzoek. Het middel verbond hieraan klaarblij-
kelijk de gevolgtrekking dat indien de door de franchisegever aan
de franchisenemer verschafte prognose berust op een niet-deug-
delijk onderzoek, en de franchisenemer daardoor onder invloed
van een verkeerde voorstelling van zaken de overeenkomst aan-
gaat, de franchisegever aansprakelijk is voor de schade die de
franchisenemer hierdoor lijdt.

De Hoge Raad bepaalt echter – samengevat – het volgende en
bekrachtigt het arrest van het hof: uit hetgeen redelijkheid en bil-
lijkheid eisen, in verband met de aard van de franchiseovereen-
komst, vloeit niet de algemene regel voort dat op de franchisege-
ver een verbintenis rust om de franchisenemer in te lichten
omtrent de te verwachten omzet of omtrent de winstverwach-
ting; bijzondere omstandigheden kunnen zodanige verbintenis
wel meebrengen maar het bestaan van zodanige omstandigheden
heeft het hof niet vastgesteld. Nu het bestaan van een verbintenis
tot het verschaffen van inlichtingen als hiervoor bedoeld niet kan
worden aangenomen, kan ook van een tekortkoming ervan geen
sprake zijn en derhalve evenmin van een daarop berustende ver-
plichting tot het vergoeden van schade. Uit de enkele omstandig-
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heid dat een partij bij onderhandelingen die aan het sluiten van
een franchiseovereenkomst voorafgaan, de ander een rapport
over de te verwachten omzet en de te verwachten winst heeft ver-
schaft, kan niet worden afgeleid dat een daartoe strekkende ver-
bintenis op eerstgenoemde rustte. Wel zal de franchisegever die
zodanig rapport aan zijn wederpartij verschaft, onder omstan-
digheden onrechtmatig handelen indien hij weet dat dit rapport
ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op deze fouten
opmerkzaam maakt; aansprakelijkheid voor een dergelijk rapport
kan ook bestaan op de voet van de art. 6:170-172 BW. Ingeval de
franchisenemer door een hem door de franchisegever verschaft
rapport omtrent de te verwachten omzet/winst in dwaling is
komen te verkeren als gevolg van fouten die dit rapport bevat, is
in beginsel vernietiging op grond van dwaling mogelijk, ongeacht
of de fouten zijn toe te rekenen aan de franchisegever zelf dan
wel aan een of meer derden.

Wat opvalt, is dat de franchisenemer waarschijnlijk slechts voor
de ankers van de toerekenbare tekortkoming en de onrechtmatige
daad is gaan liggen. De Hoge Raad lijkt daar ook op te wijzen
door nadrukkelijk de mogelijkheid van een beroep op dwaling en
de aansprakelijkheid ex artikel 6:170-172 BW onder de aandacht
te brengen. Wat dit laatste betreft, wijzen wij nogmaals op het feit
dat in het licht van HR 21 december 2001, JOL 2001, 780 (welk
arrest wij in de vorige aflevering van Contracteren hebben
besproken) nu een principieel onderscheid lijkt te gaan ontstaan
over de toepassing van deze artikelen in respectievelijk de
contractuele en buitencontractuele context.

Opmerkelijk vinden wij voorts het feit dat de Hoge Raad wel
meegaat met de advocaat-generaal in de zin dat uit de stellingen
van partijen mede valt af te leiden dat een beroep op de precon-
tractuele goede trouw is gedaan, doch die weg vervolgens op een
ons inziens merkwaardige wijze – en in algemene bewoordingen
geformuleerd – afsluit. Hoofdregel lijkt nu te zijn dat géén ver-
bintenis voor de franchisegever om de franchisenemer in te lich-
ten omtrent te verwachten omzet of omtrent de winstverwach-
ting bestaat, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn – die in
casu door het Hof niet zijn vastgesteld – die een dergelijke ver-
plichting meebrengen. Het komt ons voor dat de pijn voor de
franchisenemer er met name in zal zitten dat hij hiervoor het
bewijs moet leveren. In de praktijk is het precontractueel ver-
schaffen van omzetverwachtingen door franchisegevers bepaald
gebruikelijk en ook logisch gezien de kennis en ervaring van de
franchisegever wat betreft het uitbaten van de franchiseformule.
De Hoge Raad had ons inziens heel wel kunnen beslissen dat in
de onderhavige zaak (of in het algemeen), gezien de bijzondere
positie en kennis van de franchisegever en de wederzijdse hou-
ding van partijen, de precontractuele goede trouw met zich
brengt dat omzet- en/of winstverwachtingen worden verstrekt,
behoudens bijzondere door de franchisegever te stellen en te
bewijzen omstandigheden (zoals specifieke kennis en ervaring
van de franchisenemer). De algemene regel is immers dat partij-
en, ook in de precontractuele sfeer, met elkaars gerechtvaardigde
belangen rekening hebben te houden, en daaruit valt ons inziens
in de franchisesfeer voldoende grond voor een dergelijke conclu-
sie te vinden. Voor – in ieder geval – franchiseovereenkomsten
lijkt de Hoge Raad echter op een ander spoor te zitten.

Wat ook opvalt, is dat de Hoge Raad in de onrechtmatig-
heidstoets hoge drempels inbouwt. Zo moet het kennelijk gaan
om ernstige fouten bij verstrekte informatie en om daadwerkelijke
kennis van die fouten (en niet de formule dat die kennis ook
geobjectiveerd verondersteld mag worden). In dat laatste ver-
band begrijpen wij de verwijzing naar de artikelen 6:170-172 niet
goed. Bedoelt de Hoge Raad dat het ook daar om ernstige fouten
en daadwerkelijke kennis van die fouten moet gaan of ligt de toets
daar anders?
In deze context kan men zich afvragen of het überhaupt gelukkig
is om de redelijkheids- en billijkheidstoets (in dit geval vooral de
invulling van een eventuele mededelingsplicht) van andere nor-
men te voorzien dan de onrechtmatigedaadstoets. Onduidelijk is
hoe een en ander zich verhoudt tot de zinsnede in het arrest dat
nu het bestaan van een verbintenis tot het verschaffen van inlich-
tingen als bedoeld niet kan worden aangenomen, er niet van een
tekortkoming sprake is en derhalve evenmin van een daarop
berustende verplichting tot het vergoeden van schade. Uit de
tournure met betrekking tot de onrechtmatigheid en de daarbij
behorende schadevergoedingsplicht lijkt de normering een ande-
re. Bij de zinsnede van de Hoge Raad komt de vraag op of, wan-
neer schending van een mededelingsplicht kan worden aangeno-
men en daarmee een tekortkoming, er dan wel in beginsel
automatisch recht op schadevergoeding bestaat.

Kortom: het arrest roept een aantal zeer belangrijke vragen op.
Over mededelings- en informatieplichten en schadevergoeding
is hiermee zeker niet het laatste woord gezegd of geschreven.

Onderhandelingen en verjaring
In het licht van onderhandelingen is het volgende arrest van de
Hoge Raad eveneens relevant (HR 1 februari 2002, JOL, 2002,
73). Daarin stond namelijk mede de vraag centraal of een rechts-
vordering gedurende de onderhandelingen kan verjaren. Het hof
oordeelde dat het voeren van onderhandelingen naar zijn oordeel
de verjaring niet kan stuiten.
Ingevolge artikel 3:317 lid 1 BW wordt de verjaring van een
rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis gestuit door
een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling
waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nako-
ming voorbehoudt (zie hierover tevens het voor de contracten-
rechtpraktijk belangwekkende arrest van 11 januari 2002, JOL
2002, 8). Naar blijkt uit de wetsgeschiedenis is het de bedoeling
van de wetgever geweest dat ook ingeval partijen in onderhande-
ling zijn, nog steeds geldt dat voor stuiting van de verjaring een
schriftelijke aanmaning of een schriftelijke verklaring als bedoeld
in artikel 3:317 lid 1 is vereist.

De Hoge Raad oordeelde dat het bovenstaande ook geldt ingeval
aan de onderhandelingen een aansprakelijkstelling is voorafge-
gaan, die op zichzelf genomen de verjaring heeft gestuit, zodat
vervolgens een nieuwe verjaringstermijn is aangevangen. De
opvatting dat (na een voorafgaande aansprakelijkstelling) onder-
handelingen op zichzelf de verjaring kunnen stuiten, kan derhal-
ve niet als juist worden aanvaard.

Echter, het is niet uitgesloten dat het onder omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat
een schuldenaar die voordat de vijfjaarstermijn van artikel 3:310

Contracteren 37 2002 / 2

020641_Contracteren_nr2  17-06-2002  16:53  Pagina 37

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



lid 1 BW is voltooid met een schuldeiser in onderhandeling
treedt zich tegenover deze erop beroept dat op enig tijdstip
gedurende de onderhandelingen deze termijn is voltooid. In een
zodanig geval moet worden aangenomen dat een nieuwe verja-
ringstermijn begint te lopen te rekenen van het ogenblik waarop
de onderhandelingen worden afgebroken, aldus de Hoge Raad.
Het arrest lijkt echter mee te brengen dat deze regel is geformu-
leerd als uitzondering op de hoofdregel dat onderhandelingen de
verjaring niet stuiten.

Het bovenstaande arrest is voor de praktijk – en daarmee ook voor
de contractspraktijk – van groot belang. Het brengt mee dat de
juridische adviseur alert dient te zijn ten aanzien van lopende ver-
jaringstermijnen, terwijl dit wellicht – gezien de gemoedelijke
sfeer waarin de onderhandelingen over bijvoorbeeld een tussen
partijen gerezen geschil plaatsvinden – niet voor de hand
ligt.Wanneer de adviseur dan tot de ontdekking komt dat staande
de onderhandelingen, ook waarbij een eerdere aansprakelijkstel-
ling heeft plaatsgevonden, rechtsvorderingen zijn verjaard, staat
hij met dit arrest in de hand immers ten minste 1-0 achter.

Prof. mr. M.H. Wissink en mr. T.H.M. van Wechem

EUROPEES  EN INTERNA-
TIONAAL PRIVAATRECHT

Europese richtlijn ter bestrijding

van achterstallige betalingen bij

handelstransacties

Het wetsvoorstel ter uitvoering van de Richtlijn betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is op
27 februari 2002 bij de Tweede Kamer ingediend.1 De richtlijn is
op 29 juni 2000 aangenomen en moet op 8 augustus 2002 zijn
geïmplementeerd. Zij beoogt de toenemende achterstanden in
betalingstermijnen bij handelstransacties binnen de Europese
Unie (EU) te verminderen. De Europese Commissie is van
mening dat de toename van achterstallige betalingstermijnen
zowel het nationale als internationale handelsverkeer treft en dat
vooral de kleine en middelgrote bedrijven hiervan de nadelige
gevolgen ondervinden en in hun voortbestaan bedreigd worden.
Dat staat aan een soepele werking van de Europese interne markt
in de weg. Binnen de EU bestaan grote verschillen in betalings-
praktijk waarbij vooral de Zuid-Europese landen zeer lange beta-
lingstermijnen hanteren.2 De verschillen in betalingspraktijk
worden voor een deel veroorzaakt door de verscheidenheid van
nationale wetgevingen met betrekking tot contractuele betalings-

achterstanden en de invordering van schulden. Zo bestaat er geen
eenduidige opvatting over het verschuldigd worden van de wet-
telijke rente en de hoogte hiervan, noch over het recht op vergoe-
ding van kosten. Ook wordt de invordering van grensoverschrij-
dende vorderingen ernstig belemmerd door de verscheidenheid
en onbekendheid met de nationale procedureregels.
De kern van de richtlijn bestaat uit een aantal maatregelen van
verbintenisrechtelijke aard: aan de overschrijding van een relatief
korte betalingstermijn wordt een hoge wettelijke rente verbon-
den, verzuim wordt uniform geregeld en geeft aanspraak op een
redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderings-
kosten ontstaan door de betalingsachterstand (art. 3). Ook bevat
de richtlijn een bepaling over het eigendomsvoorbehoud die een
betere betalingsmentaliteit moet bevorderen (art. 4). De gevol-
gen van betalingsachterstanden kunnen volgens de richtlijn
slechts ontmoedigend werken indien zij op nationaal vlak verge-
zeld gaan van snelle, efficiënte en voor schuldeisers niet dure
invorderingsprocedures (art. 5 en considerans 20).
Het ingediende wetsvoorstel regelt het in de richtlijn genoemde
dwangmiddel eigendomsvoorbehoud in een nieuw artikel 3:92a
BW. De schadevergoeding wegens te late betaling wordt geregeld
in een nieuw artikel 6:119a BW en de omvang van de wettelijke
rente in een gewijzigd artikel 6:120 BW. Ook is een overgangsre-
geling opgenomen, die bepaalt dat op overeenkomsten die vóór 8
augustus 2002, de datum waarop de implementatie gereed zal
moeten zijn, gesloten zijn het recht van toepassing blijft zoals dat
gold voor de inwerkingtreding van de wet. De memorie van toe-
lichting vermeldt dat er geen wetswijziging nodig is voor de
redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderings-
kosten en de invorderingsprocedure; ons nationale recht zou op
deze punten reeds in overeenstemming met de richtlijn zijn. De
overgangsbepaling is onduidelijk. Nu het onwaarschijnlijk is dat
het ingediende voorstel van uitvoeringswet, vóór 8 augustus 2002
het Staatsblad gehaald zal hebben, mist deze overgangsbepaling
informatie over de rechtspositie van partijen tussen deze datum
en de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringswet. Omdat
de richtlijn geen rechtstreekse horizontale werking heeft, kan de
schade die een partij lijdt als gevolg van een niet-tijdige noodza-
kelijke omzetting, gezien het Francovich-arrest, op de
Nederlandse Staat verhaalbaar zijn.3

In onderstaande signalering zal de uitvoeringswetgeving inhou-
delijk beschouwd worden.

Uiterste betalingstermijn; rente en
schadevergoeding

Ter uitvoering van de kernbepalingen in artikel 3 van de richtlijn
wordt een nieuw artikel 6:119a BW ingevoerd en wordt het hui-
dige artikel 6:120 BW aangevuld met een regeling van de wette-
lijke rente in gevallen als bedoeld in art. 6:119a BW. Artikel
6:119a BW geeft een regeling voor alle handelstransacties tussen
ondernemingen onderling, alsmede handelstransacties tussen
ondernemingen en overheidsinstanties, wanneer zij leiden tot het
leveren van goederen of het verrichten van diensten tegen ver-
goeding. Rechtspersoonlijkheid van de onderneming is niet ver-
eist. Hoewel de vrije beroepen ook onder de richtlijn vallen, hoe-
ven deze buiten de doeleinden van de richtlijn niet als
onderneming aangemerkt te worden. Het artikel is niet van toe-
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1 Kamerstukken II 2001/02, 28 239, nr. 1-3: Uitvoering van Richtlijn
2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 29 juni 2000. Voor de tekst van de richtlijn zie <http://europa.eu.int/
eur-lex/nl/oj>.

2 PbEG C 216 van 17 juli 1997: zie 2.2, in de Noord-Europese landen bedraagt
de gemiddelde betalingstermijn 30 dagen, in Zuid-Europa 90 dagen, terwijl
het gemiddelde in Europa 54 dagen bedraagt.

3 HvJ EG, Gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90, Francovich e.a., 19 november
1991, Jur. 1991, I-5357.
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