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Juridisch

DJ Roger Sanchez (1967, New York) zette na een samen-
werking van acht jaar door middel van één telefoontje zijn 
boekingsagent en manager Olga Heijns aan de kant. Want  
Heijns had ruzie gekregen met de vrouw van Sanchez. Een 
soap die breed werd uitgemeten door onder meer het tijd-
schrift Quote, niet in de laatste plaats omdat dat bewuste te-
lefoontje Sanchez duur kwam te staan. 

De overeenkomst die Sanchez aldus beëindigde, was name-
lijk een agentuurovereenkomst. Heijns (de agent) bemid-
delde immers tegen beloning bij de totstandkoming van 
boekingen tussen de DJ (de principaal) en de clubs waar 
hij optrad (zijn klanten). Voor de beëindiging van deze 
agentuurovereenkomst zonder de opzegtermijn in acht 
te nemen, moest Sanchez Heijns een schadevergoeding 
betalen van € 50.000, achterstallige provisie van € 35.000 
en een goodwillvergoeding van € 60.000, zo oordeelde de 
rechter. Dat telefoontje heeft Sanchez in totaal dus  
€ 145.000 gekost.

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst kan, met 
name als daarbij niet de wettelijke regels in acht worden geno-

men, tot aanzienlijke financiële verplichtingen leiden. Hieron-
der volgt een korte uitleg van de belangrijkste regels die gel-
den bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst en de 
vergoedingen die verschuldigd kunnen zijn.

Opzegging
De meest voor de hand liggende manier om een agentuur-
overeenkomst te beëindigen is door deze op te zeggen. Of en 
wanneer er kan worden opgezegd hangt onder andere af van 
wat de overeenkomst zelf bepaalt over de duur ervan. Er zijn 
drie mogelijkheden:

 ~  De overeenkomst bevat geen einddatum of vaste periode 
(de overeenkomst voor onbepaalde duur).

 ~  De overeenkomst bevat wel een einddatum of vaste perio-
de, maar bepaalt ook dat partijen de overeenkomst tussen-
tijds kunnen opzeggen (de overeenkomst voor bepaalde 
duur met tussentijdse opzegging).

 ~  De overeenkomst bevat wel een einddatum of vaste periode 
en bepaalt niet dat partijen de overeenkomst tussentijds 
kunnen opzeggen (de overeenkomst voor bepaalde duur 
zonder tussentijdse opzegging).

Als een agentuurovereenkomst na het verstrijken van de eind-
datum of vaste periode door beide partijen wordt voortgezet, 
wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar een over-
eenkomst voor onbepaalde duur.

In een agentuurovereenkomst met mogelijkheid van tussen-
tijdse opzegging kunnen partijen een opzegtermijn afspreken. 
Wel zijn partijen bij het bepalen van de opzegtermijn gebon-
den aan door de wet gegeven minimale opzegtermijnen. Deze 
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zijn dwingendrechtelijk, dat wil zeggen dat partijen geen kor-
tere opzegtermijnen mogen afspreken. Doen zij dit wel, dan 
zijn deze nietig. De minimale opzegtermijnen zijn als volgt:

 ~  eerste jaar van de  
overeenkomst

 ~ minimaal 1 maand

 ~  tweede jaar van de  
overeenkomst

 ~ minimaal 2 maanden

 ~  derde jaar van de  
overeenkomst en langer

 ~ minimaal 3 maanden

Als partijen geen (geldige) opzegtermijn hebben afgesproken, 
dan bepaalt de wet de opzegtermijn:

 ~  overeenkomst 3 jaar  
of korter

 ~  opzegtermijn van 4 maanden

 ~  overeenkomst tussen  
3 en 6 jaar

 ~  opzegtermijn van 5 maanden

 ~  overeenkomst 6 jaar  
of langer

 ~  opzegtermijn van 6 maanden

Een overeenkomst voor bepaalde duur zonder afspraken over 
tussentijdse opzegging kan in beginsel alleen tegen het einde 
van de looptijd worden opgezegd. Als een van de partijen de 
overeenkomst toch voor het einde ervan wil opzeggen, moet 
deze een schadevergoeding betalen. De overeenkomst wordt 
dan dus wel beëindigd, maar de opzegger moet de schade van 
de wederpartij vergoeden (zie hierna bij ‘schadevergoeding bij 
onregelmatige beëindiging’). Alleen indien de wederpartij in-
stemt met de opzegging of indien de opzegger een dringende 
reden heeft om de overeenkomst tussentijds op te zeggen, is 
geen schadevergoeding verschuldigd.
Dringende redenen zijn omstandigheden van zodanige aard 
dat ‘van de partij die de overeenkomst doet eindigen, redelijker-
wijs niet kan worden gevergd de overeenkomst, zelfs tijdelijk, in 
stand te laten’. 
Voorbeelden van dringende redenen zijn:

De ruzie tussen Heijns en de vrouw van Sanchez was overi-
gens geen ‘dringende reden’.

Ontbinding

Een andere manier om een agentuurovereenkomst te beëindi-
gen is door deze te ontbinden. Indien de principaal en de 
agent het niet eens worden over de (voorwaarden voor een) 
ontbinding, kunnen zij de rechter vragen om de overeen-
komst te ontbinden. De rechter beoordeelt dan of er een  
dringende reden aanwezig is voor de ontbinding, of dat er een 
zodanige verandering van omstandigheden heeft plaatsgevon-
den dat de overeenkomst moet worden ontbonden. De rech-
ter bepaalt ook of er een (schade)vergoeding door een van de 
partijen moet worden betaald.

Goodwillvergoeding bij beëindiging

Een bekend discussiepunt bij de beëindiging van een agen-
tuurovereenkomst is de klantenvergoeding, ook wel good-
willvergoeding genoemd. De agent kan, naast een eventuele 
schadevergoeding, ook recht hebben op een goodwillvergoe-
ding als:

 ~  de agent nieuwe klanten heeft aangebracht bij de principaal 
of de overeenkomsten met bestaande klanten aanmerkelijk 
heeft uitgebreid;

 ~  de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog 
aanzienlijke voordelen opleveren; en 

 ~  de betaling van deze vergoeding billijk is, gelet op alle om-
standigheden (in het bijzonder het verlies van provisie voor 
de agent uit die overeenkomsten).

Partijen mogen in de agentuurovereenkomst niet afspreken 
dat de principaal geen goodwillvergoeding verschuldigd is, 
of beperkingen stellen aan de goodwillvergoeding. Na het 
beëindigen van de agentuurovereenkomst mogen partijen 
wel andere afspraken maken over de goodwillvergoeding. 
De gedachte hierachter is dat de agent ertegen beschermd 
wordt dat hij ‘in goede tijden’ afstand doet van zijn recht op 
een goodwillvergoeding, waar hij later, wanneer de overeen-
komst wordt beëindigd, misschien spijt van krijgt.

De hoogte van de goodwillvergoeding wordt berekend aan 
de hand van het voordeel dat de principaal geniet na het 
einde van de overeenkomst door de inspanningen van de 
agent. Daarnaast wordt gekeken of een vergoeding billijk 
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is, gelet op alle omstandigheden, in het bijzonder de provi-
sie uit overeenkomsten met klanten die de agent heeft aan-
gebracht en die de agent na beëindiging misloopt. Verder 
wordt in de rechtspraak wel rekening gehouden met facto-
ren zoals:

 ~ de duur van de overeenkomst; 
 ~ hoe hoog de provisie was; 
 ~ of een onkostenvergoeding was begrepen in de provisie; 
 ~ de reden van beëindiging; en 
 ~ of er een non-concurrentiebeding is overeengekomen.

De wet geeft aan hoe hoog de goodwillvergoeding maxi-
maal mag zijn: de provisie van 1 jaar, berekend naar de ge-
middelde jaarprovisie van de laatste 5 jaar. Indien de over-
eenkomst korter heeft geduurd dan 5 jaar, moet de 
berekening plaatsvinden naar de gemiddelde jaarprovisie 
gedurende de gehele looptijd van de agentuurovereen-
komst.

Er is ook een aantal omstandigheden waaronder de agent 
geen recht heeft op de goodwillvergoeding, namelijk indien:

 ~  de agent niet binnen een jaar na het einde van de agentuur-
overeenkomst heeft aangegeven dat hij een vergoeding 
wenst; 

 ~  de principaal de agentuurovereenkomst heeft beëindigd op 
grond van omstandigheden die de agent schadeplichtig ma-
ken; 

 ~  de agent de overeenkomst heeft beëindigd, tenzij de beëin-
diging wordt gerechtvaardigd; 

 ~  de agent zijn rechten en plichten uit de agentuurovereen-
komst, overeenkomstig een afspraak met de principaal, aan 
een derde overdraagt. 

Schadevergoeding bij onregelmatige beëindiging 

De partij die een agentuurovereenkomst beëindigt (door op-
zegging dan wel ontbinding) wordt schadeplichtig jegens 
zijn wederpartij indien hij de overeenkomst opzegt zonder 
de duur ervan of de afgesproken dan wel wettelijke opzeg-
termijn in acht te nemen. Dit is slechts anders indien de we-
derpartij instemt met de opzegging of indien er sprake is 
van een dringende reden. 

De schade die de opzegger moet vergoeden is een gefixeerd 
bedrag, bestaande uit de provisie die de agent had ontvan-
gen indien de overeenkomst niet voortijdig was beëindigd, 
maar gewoon was uitgediend tot het einde van de looptijd. 
Als maatstaf voor de hoogte van die provisie wordt in de re-
gel aangesloten bij de provisie die is uitgekeerd over de 12 
maanden voorafgaand aan de beëindiging. Ook andere om-
standigheden kunnen een rol spelen, zoals toekomstige ont-
wikkelingen of onkosten die de benadeelde partij heeft be-
spaard door de beëindiging. Een rechter is bevoegd om het 
schadebedrag te matigen, indien hij het bedrag met het oog 
op de omstandigheden te hoog vindt. Dit kan bijvoorbeeld 
zijn indien een agentuurovereenkomst met een looptijd van 
10 jaar al na 2 jaar wordt beëindigd. Normaal gesproken zou 
de provisie voor de overige 8 jaar als schadevergoeding moe-
ten worden betaald, maar de rechter kan oordelen dat dit 
niet in verhouding staat tot de 2 jaar dat de overeenkomst 
heeft geduurd.
De benadeelde partij kan er ook voor kiezen om vergoeding 
van de daadwerkelijk door hem geleden schade te vorderen. 
Dit bedrag treedt dan in de plaats van het gefixeerde bedrag. 
Het is niet mogelijk om zowel de gefixeerde als de werkelijke 
schade te vorderen. Als de benadeelde partij zijn daadwerke-
lijke schade vergoed wil hebben, moet hij de omvang van de 
werkelijke schade wel bewijzen. 

Conclusie

Het beëindigen van een agentuurovereenkomst kan grote fi-
nanciële gevolgen hebben, met name als de overeenkomst 
vroegtijdig wordt beëindigd. Als de wederpartij niet instemt 
met de beëindiging, bestaat de kans dat er een schadevergoe-
ding moet worden betaald. De agent kan daarbovenop nog 
recht hebben op een goodwillvergoeding. Uit de zaak San-
chez/Heijns blijkt dat het om aanzienlijke bedragen kan gaan. 
Het is daarom zaak om eerst te weten wat de financiële gevol-
gen van een beëindiging zijn, voordat een agentuurovereen-
komst wordt opgezegd of ontbonden.
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