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De meeste exportbedrijven werken 
met een beperkte groep van vaste 
logistieke partners (expediteurs, 
vervoerders, containerrederijen, op-
slagbedrijven etc.). Het is daarbij niet 
ongebruikelijk om jarenlang samen 
te werken zonder de samenwerking 
te formaliseren met een schriftelijke 
overeenkomst. Bij het einde van 
een relatie leidt dit regelmatig tot 
discussie. Reden genoeg om hier eens 
aandacht aan te besteden.

Duurovereenkomst voor 
bepaalde duur
Als u met een contractpartij over-
eenkomt om gedurende een bepaalde 
periode zaken met elkaar te doen, 

Duurovereenkomst voor 
onbepaalde duur
Als u dezelfde overeenkomst aangaat 
zonder een looptijd af te spreken, 
dan is er sprake van een duurover-
eenkomst voor onbepaalde duur. Als 
contractueel niets is geregeld en er 
evenmin wettelijke opzegregelin-
gen van toepassing zijn1, dan is de 
duurovereenkomst voor onbepaalde 
duur in beginsel opzegbaar. In be-
paalde gevallen kan de redelijkheid 
en billijkheid wel met zich brengen 
dat voor de opzegging een voldoende 
zwaarwegende opzeggingsgrond 
vereist is, een opzegtermijn in acht 
moet worden genomen en/of een 
schadevergoeding aangeboden moet 

dan is er sprake van een duurover-
eenkomst voor bepaalde duur. Ook 
is dit het geval als het einde van de 
overeenkomst gekoppeld is aan een 
bepaald volume (bijvoorbeeld 5000 
containers) of het intreden van een 
bepaalde situatie (bijvoorbeeld de 
verplaatsing van activiteiten naar 
een nieuw distributiecentrum). In 
beginsel kunt u de overeenkomst niet 
tussentijds opzeggen. U zit dus aan 
het contract en aan elkaar vast. Als 
u dit een onverkwikkelijk scenario 
vindt, dan doet u er goed aan om in 
het contract een tussentijdse opzeg-
mogelijkheid op te nemen. In de 
praktijk wordt nauwelijks van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.
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Opzegging van logistieke overeenkomsten 

Aan de kant!

Let op als u de samenwerking 
met uw logistieke dienstverlener 

wilt beëindigen. Bij een te korte 
opzegtermijn bent u aansprakelijk 

voor zijn schade 

Als u een langdurige samenwerking wenst te beëindigen, dan kunnen 
er tal van vragen rijzen. Kunnen we zomaar opzeggen? Moeten we een 
opzegtermijn in acht nemen? In de logistieke dienstverlening staat er 
vaak weinig op papier. De relatie met uw logistieke partners lijkt dan ook 
veelal vrijblijvend, maar de schijn bedriegt.



31September 2014 / Nr. 390

GLOBE MAGAZINE

worden.2 Om onduidelijkheid en 
vervelende discussies te voorkomen 
doet u er verstandig aan om afspraken 
te maken over het beëindigen van  
de samenwerking. 

Ontbinding op grond van wanpresta-
tie of onvoorziene omstandigheden
Hoewel ontbinding en opzeg-
ging zeker niet hetzelfde zijn, is het 
voornaamste praktische gevolg voor 
u gelijk. Het zijn beide manier om 
tot een einde van de overeenkomst 
te komen. Ik ontkom er dan ook niet 
aan om een uitstapje te maken naar 
de ontbinding. 

Als uw wederpartij niet goed pres-
teert of op andere wijze haar verplich-
tingen niet nakomt (de zogenaamde 
wanprestatie), dan kunt u de overeen-
komst waarschijnlijk ontbinden. 
Maar wat nu als uw logistiek dienst-
verlener keurig werk levert, maar u 
gewoon geen werk meer voor hem 
heeft? Zo komt het in het huidige 
economisch tij regelmatig voor dat 
bedrijven zich genoodzaakt zien om 
hun organisatie anders in te richten 
of verlieslatende activiteiten te staken. 
De gevolgen hiervan kunnen in 

argumenten moeten inkleden en 
bovendien moeten aangeven waarom 
uw belang bij wijziging zwaarwegen-
der is dat het belang van de logistieke 
dienstverlener bij instandhouding 
van het contract. De uitkomst van de 
belangenafweging is trouwens niet 
zwart-wit. Als de rechter ruimte ziet 
voor een wijziging van de overeen-
komst, dan wil dit nog niet zeggen 
dat het nadeel volledig op de ander 
kan worden afgewenteld. 

Losse opdrachten of 
duurovereenkomst?
Het is kenmerkend voor de logis-
tiek dat er weinig op papier staat. 
De logistieke dienstverlener verricht 
zijn werkzaamheden meestal op 
opdrachtbasis en onder toepasselijk-
heid van zijn algemene voorwaarden. 
Bij afwezigheid van afspraken over 
(minimum)volumes of exclusiviteit is 
de mate van vrijblijvendheid ogen-
schijnlijk groot. De schijn bedriegt. 
Een reeks losse opdrachten kan 
leiden tot een duurovereenkomst. Zo 
weigerde Peijnenburg ten tijde van de 
supermarktoorlog nog langer ontbijt-
koek te leveren aan Albert Heijn. 
Die verzette zich hiertegen en stelde 
dat er sprake was van een duurover-
eenkomst. Volgens Peijnenburg was 
er geen contractuele verhouding en 
bestond de relatie uit separate bestel-
lingen. De rechter nam die contractu-
ele verhouding wel aan: 

“Partijen zijn door de jarenlange relatie, 
waarin Albert Heijn bestellingen deed 
die vervolgens door Peijnenburg werden 
uitgevoerd in een contractuele relatie 
tot elkaar gekomen waarin de een, Pe-
ijnenburg, er op mag vertrouwen dat de 
ander, Albert Heijn, bestellingen doet en 
Albert Heijn er op mag vertrouwen dat 
die bestellingen worden uitgevoerd.” 3

Ook de relatie tussen koel- en 
vriesdistributeur Nagel en één van 
haar vaste charters werd aangemerkt 

principe niet worden afgewenteld op 
de logistiek dienstverlener als tussen 
partijen een duurovereenkomst van 
kracht is. Logisch ook wel, de essentie 
van een vast contract is nu net dat het 
partijen een bepaalde zekerheid geeft. 

Echter, de wet biedt een ontsnapping 
voor ‘onvoorziene omstandigheden’. 
Op verzoek van een partij bij een 
overeenkomst kan de rechter een 
overeenkomst wijzigen of (gedeel-
telijk) ontbinden als er sprake is van 
onvoorziene omstandigheden die met 
zich meebrengen dat de andere partij 
ongewijzigde instandhouding van de 
overeenkomst naar redelijkheid en 
billijkheid niet mag verwachten. Een 
beroep op onvoorziene omstandighe-
den kan alleen slagen als de relevante 
omstandigheden niet verdisconteerd 
waren in de overeenkomst. Een 
loutere prijsstijging of omzetdaling 
zal onvoldoende zijn, dat risico zit 
normaliter immers verdisconteerd 
in de prijsstructuur. Een beroep op 
onvoorziene omstandigheden wordt 
dan ook niet snel gehonoreerd, met 
name niet als het een overeenkomst 
tussen commerciële partijen betreft. 
U zult uw verzoek dan ook met goede 
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als een duurovereenkomst, terwijl er 
op opdrachtbasis werd gereden. De 
rechtbank kende daarbij klaarblijke-
lijk veel waarde toe aan de (overigens 
niet keiharde) toezeggingen over het 
aantal te rijden jaarlijkse kilometers en 
de intensiteit van de samenwerking.4 

Kortom, ook als er op basis van 
opdrachten/bestellingen wordt 
gewerkt, kan er sprake zijn van een 
duurovereenkomst. In die gevallen is 
uiteraard niets geregeld over de duur 
van de samenwerking, zodat er sprake 
is van een duurovereenkomst voor 
onbepaalde tijd. Wilt u deze relatie 
beëindigen, dan zult u een redelijke 
opzegtermijn in acht moeten nemen.5

Opzegtermijn en schadeplichtigheid
Wat is dan die redelijke opzegter-
mijn? Het antwoord op die vraag 
hangt af van de omstandigheden 
van het geval en de waardering 
die daaraan gegeven wordt. Een 
weinig inzichtelijke norm dus. Per 
geval zullen de betrokken belangen 
en andere relevante feiten op een 
weegschaal gelegd moeten worden. 
Daarbij kan gedacht worden aan de 
lengte van de samenwerking, de mate 
van onderlinge afhankelijkheid, de 
gedane investeringen, de schadelijke 
gevolgen van opzegging respectieve-
lijk in stand houden van de overeen-
komst etc. 

Het Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden oordeelde vorig jaar 
over de opzegging van een twintig-
jarige relatie tussen een verlader en 
een vervoerder:

“Die omstandigheden, met name de 
langjarige relatie tussen partijen en 
hetgeen //appellante// heeft geïnves-
teerd om die relatie in stand te houden 
(…) brengen echter wel mee dat in casu 
een langere opzegtermijn dan de gehan-
teerde drie maanden in acht had moeten 
worden genomen.” 6 

Als u afscheid neemt van uw 
logistieke dienstverlener en daarbij 
een te korte opzegtermijn hanteert, 
dan bent u aansprakelijk voor zijn 
schade. De gebruikelijke inzet is 
daarbij de misgelopen omzet. In de 
aangehaalde zaak vond het hof de 
gehanteerde opzeg  termijn te kort en 
het kende de vervoerder een bedrag 
van maar liefst € 109.991,34 aan 
schadevergoeding toe.

Tot slot
Er kunnen uiteraard allerlei goede  
redenen zijn om van logistieke 
dienstverlener te wisselen en ook 
om dit snel te doen. Betekent dit het 
einde van een lange samenwerking?  
Dan doet u er goed aan om de be-
langen van de dienstverlener niet uit 
het oog te verliezen en een redelijke 
termijn in acht te nemen, ook – of 
eigenlijk zeker – als er niets op  
papier staat.   
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