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A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

1. OPZEGGING
a. Opzeggingstermijn: 1 tot 6 maanden (art. X.16 § 1)
Antwerpen, 11 december 2019, RABG 2020, 400
Op grond van Art. X.16, § 3 van het Wetboek economisch recht is de
partij die de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder de in §
1, tweede lid, vastgestelde opzeggingstermijn in acht te nemen of
zonder een van de in Art. X.17, eerste lid, vermelde redenen aan te
tonen, gehouden de andere partij een opzeggingsvergoeding te
betalen die gelijk is aan de vergoeding die gebruikelijk is en
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het
resterende deel van die termijn.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

1. OPZEGGING
b. Vervangende opzegvergoeding: berekend op basis van het
maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de
12 maanden die aan de beëindiging van de overeenkomst voorafgaan
(art. X.16 § 3)
Antwerpen 11 December 2019, RABG 2020, 400
Wanneer de vergoeding van de handelsagent geheel of gedeeltelijk uit
commissies bestaat, zoals in dit geval, wordt de vergoeding berekend op basis
van het maandelijks gemiddelde van de commissies verdiend gedurende de 12
maanden die aan de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst
voorafgaan of, in voorkomend geval, gedurende de maanden die de
beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst voorafgaan.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

a. Te respecteren termijnen van kennisgeving – Verwijzing
Antwerpen, 11 december 2019, RABG 2020, afl. 5, 400
Art. X.17 van het Wetboek economisch recht bepaalt dat elke partij, onverminderd alle
schadeloosstellingen, de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de
termijn kan beëindigen, wanneer uitzonderlijke omstandigheden elke professionele
samenwerking tussen de principaal en de handelsagent definitief onmogelijk maken of
wanneer de andere partij ernstig tekort komt aan haar verplichtingen. De overeenkomst kan
niet meer worden beëindigd zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn,
wanneer het feit ter rechtvaardiging hiervan sedert ten minste 7 werkdagen bekend is aan de
partij die zich erop beroept.
Alleen de uitzonderlijke omstandigheden of de ernstige tekortkomingen waarvan kennis is gegeven
bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen 7
werkdagen na de beëindiging, kunnen worden aangevoerd ter rechtvaardiging van de beëindiging
zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

b. Niet te combineren met enige opzegtermijn hoe kort dan ook
Kh. Brussel, 30 juni 2008, RABG 2010, 1009
“De beëindiging van een handelsagentuurovereenkomst om dringend redenen
sluit de toekenning van een
opzeggingstermijn, zelfs verkort, uit, omdat een
dergelijke reden inhoudt dat de voortzetting van de samenwerking onherroepelijk
onmogelijk is geworden.”

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

c. Illustratie van een ernstige tekortkoming
•

Kh. Hasselt, 23 april 2008, Limb. Rechtsl. 2008, afl. 4, 313
“De beslissing van een agent om eenzijdig en zonder meer te beslissing niet
deel te nemen aan een beurs maakt een ernstige professionele tekortkoming
uit.”

•

Voeren van concurrentie, in strijd met concurrentiebeding

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

d. Illustratie van een uitzonderlijke omstandigheid
•

Beëindiging van de hoofdovereenkomst van de principaal

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

e. Schaderegeling bij het weerhouden van de ernstige tekortkoming
Overeenkomsten van bepaalde duur
Principaal: principes gemeen recht
Agent: principes gemeen recht en uitwinningsvergoeding

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

e. Schaderegeling bij het weerhouden van de ernstige tekortkoming
Overeenkomsten van onbepaalde duur
Principaal: vervangende opzegvergoeding
Agent: vervangende opzegvergoeding en uitwinningsvergoeding

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

2. BEËINDIGING WEGENS EEN ERNSTIGE TEKORTKOMING OF UITZONDERLIJKE
OMSTANDIGHEDEN

f. Sanctionering bij niet-weerhouden ernstige tekortkoming
Omgekeerd scenario

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

3. ACTE EQUIPOLLENT À RUPTURE
Art. X.13 zesde lid:
Staat gelijk met een verbreking van de handelsagentuurovereenkomst:
iedere eenzijdige wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen
vergoeding
Uitzondering:
Voorbehoudsloze aanvaarding door de agent

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

3. ACTE EQUIPOLLENT À RUPTURE
Brussel, 10 juni 2013, RABG 2015, 601
“Iedere eenzijdige wijziging van het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag of de oorspronkelijk overeengekomen bedragen tijdens de
uitvoering van de overeenkomst is een handeling die gelijkstaat met de
verbreking van de overeenkomst. Rekening houdend met de
omstandigheden kan de rechter evenwel oordelen dat wanneer de
handelsagent gedurende een relatief lange periode zonder enig
voorbehoud commissies aanvaardt die zijn berekend op grond van een
verlaagd percentage, hij stilzwijgend instemt met de aldus toegepaste
wijziging”.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
a. Voorwaarden
1) Uitbreiding van bestaand cliënteel of aanbreng nieuw cliënteel (art.
X.18 lid 2):
Aan deze voorwaarde is, behoudens tegenbewijs, voldaan indien
de overeenkomst een concurrentiebeding bevat (art. X.18 lid 2),
2) Voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan
opleveren

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
a. Voorwaarden
Ook in geval van beëindiging van de overeenkomst door het overlijden
van de handelsagent (art. X.20)
Evenals ten gevolge van leeftijd, invaliditeit of ziekte van de
handelsagent (art. X,18 vijfde lid, 2°)

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
a. Voorwaarden
Recht op uitwinningsvergoeding
wederzijdse toestemming

vervalt

bij

beëindiging

met

Gent, 10 december 2014, RABG 2015, afl. 9, 622, noot A. HANSEBOUT
“Wanneer de agentuurovereenkomst beëindigd werd met wederzijdse
toestemming is er, gelet op Art. X. 18, vijde lid, 2° WER, geen
uitwinningsvergoeding verschuldigd. De andere stelling volgens
dewelke de uitwinningsvergoeding enkel niet verschuldigd is als de
beëindiging uitsluitend toe te schrijven is aan de agent of als die laatste
de agentuur eenzijdig heet beëindigd, voegt een voorwaarde toe die
niet in deze wetsbepaling is opgenomen”.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
b. Begroting
Art. X.18 vierde lid:
Maximaal één jaar vergoeding berekend op basis van het gemiddelde
van de vijf voorafgaande jaren of van de voorafgaande jaren indien de
duurtijd korter was dan vijf jaar

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
b. Begroting
Gent 24 maart 2010, RABG 2010, 1055
Als grondslag voor de berekening van het maximumbedrag van de
uitwinningsvergoeding dient de ‘vergoeding’ van de handelsagent
genomen te worden. Dit betreft niet enkel de commissies, maar ook de
gebeurlijk toegekende vaste vergoedingen, bonussen, winstdelingen,
uitzonderlijke commissies, enz.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
c. Termijn
Art. X.18 laatste lid:
Het recht op uitwinningsvergoeding vervalt indien de agent “de
principaal niet binnen een jaar na de beëindiging van de
handelsagentuurovereenkomst ervan in kennis gesteld heeft dat hij
voornemens is zijn rechten te doen gelden”.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

4. UITWINNINGSVERGOEDING
d. Interesten
Op de uitwinningsvergoeding zijn gemeenrechtelijke interesten
toepasselijk, en niet de interesten van de Wet Betalingsachterstand
Cass. 5 november 2009, RABG 2010, 1076

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

5. BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING
Art. X.19:
Wanneer de uitwinningsvergoeding de werkelijk geleden schade niet
volledig vergoedt
Brussel, 19 maart 2008, RABG 2010, 1080
“De schade die de handelsagent lijdt doordat de gedane investeringen
ten gevolge van de opzegging van de handelsagentuurovereenkomst
verloren zijn gegaan, komt op grond vn deze bepaling (art. X.19) voor
vergoeding in aanmerking”.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

5. BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING
Art. X.19:
Antwerpen 16 maart 2017, RABG 2020, 410
De opzegvergoeding verbonden aan ontslagen van personeel zijn
slechts vergoedbaar indien de duur van de opzegtermijn verleend aan
het personeel de duur overschrijdt van de opzegtermijn verleend door
de principaal aan de handelsagent voor de beëindiging. Als de
opzegtermijn voor het personeel met andere woorden eindigt voor de
opzegtermijn van de overeenkomst, zal de principaal die
opzegvergoeding voor ontslagen personeel niet moeten vergoeden.

A.

BEËINDIGING HANDELSAGENTUUR

6. VERJARING
Art. X.24:
Korte verjaringstermijn: één jaar na het eindigen van de overeenkomst
of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan zonder dat deze
termijn langer mag duren dan één jaar na het eindigen van de
overeenkomst

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
2. OPZEGGING: VERVANGENDE OPZEGVERGOEDING
3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VOOR DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

Nota:
Uiteenzetting betreft overeenkomsten van onbepaalde duur die vallen
onder de toepassing van X.35 e.v.
Gent, 18 September 2013, RABG 2016, 606-614
“Art. X.36 regelt niet de gevolgen van een onrechtmatige effectieve
beëindiging van een concessieovereenkomst van bepaalde duur.
Dergelijke
onrechtmatige
beëindigingen
van
concessieovereenkomsten van bepaalde duur worden in principe
geregeld door het algemeen verbintenissenrecht”.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
a. Functie opzegtermijn:
Het vinden van een gelijkwaardige bron van inkomsten – Eis van
eventuele reconversie

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
a. Functie opzegtermijn:
Cass. 20 juni 2008, Arrest Gaggenau, Arr.Cass. 2008, afl. 6-8, 1614
De rechter kan uit de vermindering van het zakencijfer en van het
aantal personeelsleden van de concessiehouder afleiden dat deze niet
snel een situatie heeft teruggevonden die gelijkwaardig is aan die
welke hij verloren heeft ten gevolge van de beëindiging van de
concessie, en daaruit afleiden dat de ter kennis gebracht opzegtermijn
niet volstond.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
a. Functie opzegtermijn:
Cass. 6 mei 2016, DAOR 2016, afl. 119, 31
“De redelijke opzegtermijn moet de concessiehouder toelaten om de verbintenissen
uit te voeren die hij aanging ten aanzien van derden en om een bron van nettoinkomsten te verwerven die evenwaardig is aan diegene die hij verloor, eventueel
mits een totale of gedeeltelijke omvorming van zijn activiteiten. De opzegtermijn
moet minimaal aan de concessiehouder de tijd laten om bepaalde vaste kosten weg
te werken of om opnieuw een inkomstenbron te vinden die de niet-samendrukbare
kosten dekt. De rechter kan rekening houden met de omstandigheden na afloop van
de opzegtermijn evenals met de resultaten die werden bereikt tijdens deze termijn,
voor zover niet blijkt dat de verbreking deze resultaten heeft beïnvloed.”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
a. Functie opzegtermijn
Gent, 24 juni 2009, RABG 2011, afl. 4, 279
“Onder redelijke opzeggingstermijn in de zin van Art. 2 van de
alleenverkoopwet wordt verstaan de termijn die als voldoende dient te
worden beschouwd om het de concessiehouder mogelijk te maken zijn
activiteiten te heroriënteren. De opzeggingstermijn is redelijk wanneer,
op het ogenblik van de opzegging, voorzienbaar is dat de
concessiehouder na afloop van de overeenkomst een gelijkwaardige bron
van inkomsten kan hebben gevonden. Dit hoeft niet noodzakelijk een
nieuwe concessie van hetzelfde of een gelijkaardig product te zijn.”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
b. Bepalen redelijke opzegtermijn:
-

Parameters: duur van de overeenkomst, belang van de concessie in
de totale activiteit van de concessienemer/concessiegever

-

Territorium

-

Elasticiteit van de producten

-

Belang van de gedane investeringen

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
b. Bepalen redelijke opzegtermijn:
Kh. Tongeren, 15 november 2011, Limb. Rechtsl. 2015, afl. 1, 50
“De opzegtermijn van Art. 2 alleenverkoopwet wordt in billijkheid bepaald. De wetgever geeft
aan de concessiehouder de nodige tijd om zijn activiteiten te heroriënteren zodat de
beëindiging hem niet ruïneert. De criteria waarmee rekening wordt gehouden om de duur van
de redelijke opzegtermijn te bepalen in de hypothese van verbreking van een contract van
onbepaalde duur zijn essentieel de volgende: de uitgestrektheid van het gecedeerde gebied, de
duurtijd van de concessie, het deel dat de concessie vertegenwoordigt in de activiteiten van de
concessiehouder, de bekendheid en de aard van de geconcedeerde producten evenals het
bestaan van concurrerende producten, de duurzaamheid en de kwaliteit van het verdeelde
product, de graad van naambekendheid van de verlener van de concessie en zijn product, het
belang en de evolutie van het zakencijfer m.b.t. de geconcedeerde producten, de werkelijk
gedane investeringen door de concessiehouder voor de uitbating van de concessie, het feit dat
al dan niet reeds een nieuwe concessie werd gevonden gedurende de opzegtermijn (of nadien),
het belang van de concessiegever”.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

1. OPZEGGING: REDELIJKE OPZEGTERMIJN
b. Bepalen redelijke opzegtermijn:
Impact gedraging partijen
Gent 3 september 2014, NJW 2016, afl. 334, 34
De weigering van de opgezegde concessiehouder om in te gaan op een
aanbod om de samenwerking om te vormen tot agentuur is “één van de
elementen die in beschouwing kunnen genomen worden bij de vraag
welke opzegtermijn in billijkheid” dient te worden toegekend.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

2. OPZEGGING: VERVANGENDE OPZEGVERGOEDING
b. Bepalen billijke vergoeding (vervangende opzegvergoeding):
De berekening van de opzeggingsvergoeding gebeurt op basis van de
semi-brutowinst die de concessiehouder haalt uit de beëindigde
concessie, dit is de brutowinst, verminderd met de samendrukbare
kosten die verbonden zijn aan de concessie en die de concessiehouder
behaald heeft tijdens een activiteitsperiode die zo dicht mogelijk bij het
tijdstip van de beëindiging ligt.
Brussel 1 april 2003, TBH 2004, 569
Antwerpen 28 juni 2004, TBH 2007, 169

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

2. OPZEGGING: VERVANGENDE OPZEGVERGOEDING
b. Bepalen billijke vergoeding (vervangende opzegvergoeding):
Niet-indrukbare kosten zijn kosten die normaal gezien niet wegvallen na
de beëindiging van de concessie
Brussel 6 mei 2004, TBH 2005, 72

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
a. Algemeen
Bijkomende billijke vergoeding: enkel voor de concessienemer (X.37):
3 onderdelen:
- Cliënteelvergoeding
- Kosten met het oog op de exploitatie van de concessie
- Rouwgeld voor ontslagen personeel

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
b. Bewijslast
Bijkomende billijke vergoeding
Cass. 26 april 2010, Indesit, RABG 2011, afl. 4, 274
“De bewijslast van het vervuld zijn van deze voorwaarden rust bij de
concessiehouder”.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
c. Beoordeling in concreto
Tijdstip van beoordeling:
Ogenblik van beëindiging van de overeenkomst waarbij de rechter
rekening kan houden met elementen waarvan hij kennis heeft op het
ogenblik van zijn beslissing (Cass. 7 april 2005, RW 2005-06, 1176; Cass. 10
februari 2005, JLMB 2005, 1440).

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
d. Cliënteelvergoeding
Cass. 6 mei 2016, DAOR 2016, afl. 119, 31
“Op grond van Art. 3, eerste lid, 1° alleenverkoopwet kan de
concessiehouder aanspraak maken op een billijke bijkomende vergoeding
die wordt toegekend op grond van de aanzienlijke meerwaarde aan
cliënteel die hij heeft aangebracht en die voor de concessiegever
verworven blijft na de beëindiging van het contract,

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
d. Cliënteelvergoeding
Brussel 7 mei 2003, TBH 2004, 582
“Of de concessiehouder cliënteel heeft aangebracht, wordt beoordeeld
op basis van de vergelijking van de situatie bij het begin en op het einde
van de concessie.”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
d. Cliënteelvergoeding
Gent 24 juni 2009, RABG, 2011, 279, noot K. VAN DEN BROECK en T. BAEYENS
“Voor de toekenning van een billijke bijkomende vergoeding wegens de bekende
meerwaarde aan cliëntèle, dient aan drie voorwaarden voldaan te zijn, namelijk:
1° een aanzienlijke meerwaarde aan cliëntèle;
2° het cliëntèle moet zijn aangebracht
door de concessiehouder;
3° de concessiehouder moet na de beëindiging van de
overeenkomst verder kunnen genieten van het cliëntèle. De bewijslast dat aan de
toekenningsvoorwaarden is voldaan, berust bij de concessiehouder.”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
d. Cliënteelvergoeding:
-

Geen eenduidige berekeningswijze: brutowinst van het laatste jaar
(Bergen 10 juni 2007, TBH 2010, 500), nettowinst van de laatste 2
Jaren (Brussel 4 maart 2010, TBH 2013, 108), ex aequo et bono
(percentage (10 %) van het zakencijfer van het jaar vóór de
opzegging)

-

Voorstel van formule in rechtsleer (o.m. Dave Mertens)

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
e. Kosten met het oog op de exploitatie van de concessie
Luik 9 november 2006, TBH 2007, afl. 6, 614
De kosten voor reclame en dienst na verkoop die zijn gedaan met het oog
op de concessie en die aan de concessiegever voordelen opleveren
werden weerhouden als “gemaakte kosten” in de zin van art. X.37,
tweede lid, 2° WER.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
f. Rouwgeld voor ontslagen personeel
Er mag niet getalmd worden met de opzegging van personeel zodra de
concessienemer zekerheid heeft omtrent de opzegging van de concessie
en er hiervoor personeel moet worden ontslagen

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

3. OPZEGGING: BIJKOMENDE BILLIJKE VERGOEDING VAN DE
OPGEZEGDE CONCESSIENEMER
f. Rouwgeld voor ontslagen personeel
Cass. 26 maart 2010, RW 2011-12, nr. 15, 695-70
"Wegens het billijk karakter van de vergoeding die de concessiehouder
op grond van deze bepaling kan verkrijgen, mag de rechter rekening
houden met de kosten die de concessiehouder heeft moeten maken
om zijn personeel met vervroegd pensioen te laten gaan en de
sluitingspremies uit te betalen, daar die kosten uit de beëindiging
voortvloeien."

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING
a. Notie
Kh. Tongeren 15 november 2011, Limb.Rechtsl. 2015, 50
“De alleenverkoopwet geeft geen definitie van het begrip grove
tekortkoming, zodat dit begrip gedefinieerd moet worden aan de hand
van het gemeen recht (art. 1184 BW). Een grove tekortkoming is een fout
die de voortzetting van de samenwerking onmogelijk maakt. De partij die
een grove fout inroept, moet, bij betwisting, het bestaan en het grof
karakter ervan bewijzen, en het is de feitenrechter die achteraf,
soeverein, beoordeelt of het ingeroepen feit, gelet op de concrete
omstandigheden al dan niet een grove tekortkoming uitmaakt”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING
a. Notie
Brussel 23 september 1999, DAOR 2000, afl. 53, 55
“De schending van de aan de concessiehouder toegekende
exclusiviteit door rechtstreekse verkopen in het concessiegebied kan
worden geacht een grove tekortkoming uit te maken in hoofde van de
concessiegever”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING
b. Niet te combineren met enige opzegvergoeding
Brussel
27
september
2005,
TBH
2007,
1002-1006
“Bovendien houdt dergelijke grove tekortkoming in dat zij de
voortzetting van de concessieovereenkomst onmiddellijk en definitief
onmogelijk moet maken.
Het toekennen van een opzeggingstermijn of het niet onmiddellijk
beëindigen van de concessie is dan ook onbestaanbaar met het inroepen
van deze grove fout.”

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING
b. Niet te combineren met enige opzegvergoeding
Luik 23 november 2004, TBH 2005, afl. 9, 962
De concessiegever die eerst een opzeg geeft van 3 maanden, nadien
gebracht op 9 maanden, kan zich niet meer beroepen op een grove
tekortkoming. Dit is onverenigbaar met de verlenging van hun
zakenrelatie, situatie die aan het slachtoffer de mogelijkheid biedt om
alle passende maatregelen te treffen om zijn schade te beperken.

B.

BEËINDIGING CONCESSIEOVEREENKOMST

4. BEËINDIGING OMWILLE VAN GROVE TEKORTKOMING
c. Sanctionering – Gemeen recht:
-

Alle geleden schade

-

De facto: vervangende opzegvergoeding waarop de schadelijdende
partij zou gerechtigd zijn + bijkomende billlijke vergoeding voor de
concessienemer

C.

BEËINDIGING FRANCHISEOVEREENKOMST

• Geen bijzondere wetgeving
• Gemeen recht

D.

IMPACT WET PRECONTRACTUELE INFORMATIE

• Nietigheidssanctie !
• Verwijzing

