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koming vorderen 

Mag je nakoming vorderen van afspraken als 

onderhandelingen over aanpassing daarvan zijn 

vastgelopen? Een contractueel beding tussen par-

tijen is niet van toepassing als dit naar maatstaven 

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. 

Maar wanneer is daar sprake van? Maakt het feit 

dat partijen onderhandeld hebben over aanpas-

sing van een afspraak datje daarna geen nako-

ming meer kunt vorderen van de oorspronkelijke 

afspraak? Die vraag speelde in een recent arrest. 

De feiten 

Hermitage Café Amsterdam B.V. (het 'museumca-

fe) en Stichting Hermitage aan de Amstel  ('Stich-

ting') zijn een samenwerkingsovereenkomst aan-

gegaan. Op grond hiervan runt het museumcafé 

horecagedeelten in gebouwen van de Stichting. 

Het museumcafé betaait de Stichting hiervoor een 

vast jaari ijks bedrag en een variabele vergoeding 

die is gekoppeid aan de omzet. Partijen zijn een 

verplichte avondopenstelling overeengekomen 

die niet rendabel blijkt. Na eerst, in overieg, de 

verplichte avondopensteiling verminderd te heb-

ben, hebben partijen onderhandeid over afschaf-

fing en aanpassing van de vaste en variabele ver-

goeding. Het overleg resuiteerde in diverse 

voorsteilen waarin steeds was opgenomen dat het 

restaurant in de avonduren gesioten zou zijn voor 

publiek en dan exciusief ter beschikking zou staan 

aan sponsors en relaties van het museum. Partijen 

konden het echter niet eens worden over een 

aanpassing van de vaste en variabele vergoeding, 

waardoor de onderhandelingen zijn vastgeiopen. 

Het geschii 

De Stichting houdt vervolgens het museumcafé 

aan de oorspronkelijke overeenkomst en som 

meert het om het restaurant in de avonduren 

weer te openen voor het publiek. Het museumca-

f é geeft daaraan geen gehoor, waarna een proce-

dure voigt. De Stichting vordert ontbinding van 

de overeenkomst, ontruiming van de horecage-

deelten en veroordeling van het museumcafé tot 

schadevergoeding. in eerste aanieg wijst de rech-

ter de vorderingen toe, waarna het museumcafé 

de horecagedeelten ontruimt. in hoger beroep 

vernietigt het hof dit vonnis, worden de vorderin- 

gen aisnog afgewezen en wordt de Stichting ver-

oordeeld tot betaling van de door de ontbinding 

en ontruiming geleden schade. Het hof oordeeit 

dat het beroep van de Stichting op de overeenge-

komen avondopensteiling voor het publiek in de 

gegeven omstandigheden naar maatstaven van 

redelijkheid en biilijkheid onaanvaardbaar is. Dit 

gelet op de onderhandelingen waarin partijen het 

er eigenlijk wel over eens waren dat de verplichte 

avondopensteiiing achterhaald was. Daarnaast be-

paalde de overeenkomst dat deze siechts tussen-

tijds kon worden opgezegd in bepaaide geva lien, 

waaronder het gevai dat er een ernstig geschii 

over de kwaiiteit van de bedrijfsvoering is en par-

tijen dat geschii niet in goed onderling overieg, 

aithans door inschakeling van een mediator, heb-

ben kunnen besiechten. Het feit dat de Stichting 

het geschil nog niet had voorgelegd aan een me-

diator, acht het hof tevens een reievante omstan-

digheid. Aiies bij elkaar wordt het beroep van de 

Stichting op de overeengekomen avondopenstei-

iing onaanvaardbaar geacht, wat maakt dat de 

Stichting niet tot ontbinding en ontruiming mocht 

overgaan. 

De Stichting stelde nog beroep in cassatie in te-

gen het arrest van het hof, maar de Hoge Raad 

verwierp dat beroep. De Hoge Raad oordeeide 

dat het hof niet heeft miskend dat de beperkende 

werking van de redelijkheid en billijkheid vereist 

dat rekening moet worden gehouden met aiie 

omstandigheden van het gevai. Daarnaast was het 

oordeel van het hof niet onbegrijpeiijk. 

Conclusie 

Dit arrest iaat zien dat in bepaaide geva lien de re-

delijkheid en biliijkheid in de weg kunnen staan 

aan een beroep op een contractuele afspraak. Of 

dit in een bepaaide situatie het gevai is, hangt af 

van aiie omstandigheden van het gevai. 
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