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Hoge Raad
2 februari 2018, nr. 16/04437
ECLI:NL:HR:2018:141
ECLI:NL:PHR:2017:1084
(mr. Streefkerk, mr. Snijders, mr. Du Perron,
mr. Kroeze, mr. Sieburgh)
(concl. A-G mr. Van Peursem)
Noot R.A.G. de Vaan

Procesrecht. Gedekt verweer. Contracten-
recht. Opzegging duurovereenkomst. Aan-
vullende werking en beperkende werking
redelijkheid en billijkheid.

Procesrecht. Mondelinge erkenning door
advocaat, tijdens comparitie van partijen in
eerste aanleg, dat cliënt te laat heeft betaald
en dat sprake is van tekortkoming. Erken-
ning wordt door hof uitgelegd als het
ondubbelzinnig prijsgeven van een verweer.
Op dit gedekt verweer kan in hoger beroep
niet worden teruggekomen.
Contractenrecht. Licentieovereenkomst. Op-
zegging duurovereenkomst dient getoetst te
worden aan aanvullende én beperkende
werking van de redelijkheid en billijkheid.
Ook een uitvoerige opzeggingsregeling in
een contract kan aangevuld worden op
grond van redelijkheid en billijkheid.

[Rv art. 348; BW art. 6:94, 6:248 lid 1 en 2]

Goglio is licentienemer van SMQ Group, maar betaalt de afge-
sproken vergoedingen volgens SMQ Group niet op tijd. SMQ
Group zegt, na een aantal sommaties en een ingebrekestelling te
hebben verzonden, de overeenkomst op en eist een beëindigings-
vergoeding van Goglio. Goglio verweert zich, onder meer met de
argumenten dat de uiterste betaaldatum nog niet was verstreken en
dat de opzegging en de (hoogte van de) beëindigingsvergoeding
onredelijk is.
Tijdens de comparitie in eerste aanleg verklaart de advocaat van
Goglio: ‘‘Het is duidelijk dat Goglio de licentievergoeding te laat
heeft betaald. Er is sprake van een tekortkoming aan de kant van
Goglio. (...)’’. Deze verklaring wordt opgenomen in het proces-
verbaal, waarna de rechtbank Goglio in het ongelijk stelt. Het hof
beslist dat het in hoger beroep (opnieuw) gevoerde verweer van
Goglio – dat erop neer komt dat de contractuele hersteltermijn nog
niet was verstreken – door de uitspraak van de advocaat gedekt is.
Goglio mag daarop in hoger beroep niet terugkomen. De Hoge
Raad laat deze beslissing in stand.
Ten aanzien van de opzegging van duurovereenkomsten geeft de
Hoge Raad een overzicht van de regels die daarbij in acht moeten
worden genomen. De redelijkheid en billijkheid kunnen – ook als de
overeenkomst voorziet in een opzeggingsregeling – met zich mee-
brengen dat een overeenkomst niet (of niet zonder zwaarwegende
reden) opzegbaar is, dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet
worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met een
aanbod tot betaling van een schadevergoeding. In casu slaagt het
beroep van Goglio op de aanvullende en beperkende werking van de
redelijkheid en billijkheid niet, onder meer omdat het hof de be-
staande regeling alleszins redelijk achtte.

De vennootschap naar Italiaans recht Goglio S.P.A.,
gevestigd te Milaan, Italië,
eiseres tot cassatie,
verweerster in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. B.T.M. van der Wiel,
tegen
SMQ Group B.V.,
gevestigd te Loenen aan de Vecht,
verweerster in cassatie,
eiseres in het voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep,
advocaat: mr. M.E. Bruning.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Goglio en
SMQ.

Conclusie van de Advocaat -Generaal :

Dit is een geschil tussen professionele partijen over opzegging
van een duurovereenkomst en de gevolgen daarvan.
Tussen SMQ, Goglio en Qbig is een (opvolgende) licentieover-
eenkomst gesloten (na heronderhandeling, toen bleek dat de
aanvankelijk voorziene minimum-afname niet gehaald werd
door Goglio). Tussen Goglio en Qbig (dochter van SMQ) be-
stond daarnaast een leveringsrelatie. Na te late betaling van de
licentievergoeding heeft SMQ de licentieovereenkomst in haar
optiek conform het contract met Goglio opgezegd en aanspraak
gemaakt op de overeengekomen beëindigingsvergoeding.
SMQ vordert in deze bodemzaak onder meer betaling van die
break-up fee begroot op i 650.000,=. De rechtbank wijst dat
toe. De kerngrief in hoger beroep is dat de opzegging niet
rechtsgeldig is, zodat de beëindigingsvergoeding niet verschul-
digd is. Dat slaagt niet bij het hof; het rechtbankvonnis wordt
bekrachtigd. Goglio komt hier in cassatie tegen op met een
waaier aan klachten en SMQ stelt voorwaardelijk incidenteel
cassatieberoep in. In het principale cassatieberoep gaat het om
de vraag of sprake was van een gedekt verweer (onderdeel 1), om
de samenhang tussen de rechtsverhoudingen SMQ-Goglio en
Qbig-Goglio (onderdeel 2), om de maatstaf voor beëindiging
van duurovereenkomsten (onderdeel 3), (boete)matiging (on-
derdeel 4), schending van hoor en wederhoor (onderdeel 5) en
de interpretatie door het hof van een Memorandum of Under-
standing tussen Goglio en een derde (onderdeel 6). In het voor-
waardelijke incidentele cassatieberoep speelt ook de vraag naar
de samenhang tussen de rechtsverhoudingen SMQ-Goglio en
Qbig-Goglio (onderdeel 1). Verder komt daar aan de orde of Go-
glio op een te laat moment een nieuwe grief heeft opgeworpen
(onderdeel 2), of SMQ zich in bedoeld Memorandum of Under-
standing verplicht heeft tot opzegging (onderdeel 3) en of het
hof ten onrechte art. 1019h Rv heeft toegepast (onderdeel 4).
Volgens mij zijn enkele klachten uit het principaal cassatiebe-
roep (subonderdelen 1.3 en 1.4) terecht voorgesteld.

1 . Fei ten 1 en procesver loop
1.1. SMQ is houdster van een aantal octrooien op het gebied van
grootverpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen. SMQ
moet periodiek aanzienlijke betalingen doen in verband met
de kosten van het (wereldwijd) in stand houden van die octrooi-
en.
1.2. SMQ is aandeelhoudster en sinds december 2011 bestuur-
der van de besloten vennootschap Qbig Packaging B.V. (hierna:
Qbig). De feitelijk bestuurder/beleidsbepaler bij zowel SMQ als
Qbig is Oostveen. Qbig houdt zich bezig met in- en verkoop van

1 Ontleend aan rov. 3.1.1 tot en met 3.1.10 van het arrest van het hof
van 31 mei 2016 met zaaknummer 200.159.493/01.
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verpakkingsmateriaal. Qbig is licentieneemster van SMQ met
betrekking tot een aantal octrooien.
1.3. Tussen Goglio en SMQ heeft eerder een licentieovereen-
komst bestaan, gesloten in 2008. SMQ, Goglio en Qbig zijn op
25 juni 2010 een nieuwe licentieovereenkomst (hierna: de li-
centieovereenkomst) aangegaan voor de duur van 15 jaar. Die
overeenkomst2 houdt – voor zover hier van belang – het vol-
gende in:
‘‘(...)
3.b. Royalty fee and Minimum Royalty. From the Effective Date
[25 juni 2010, A-G] and during the continuance of this Agree-
ment until the termination (...) the Parties agree that the Licen-
see [Goglio, A-G] shall pay to SMQ, before the 30th of January of
the year following each and all relevant calendar years: (1) a Roy-
alty-fee based on an 8% royalty-rate (...) (2) a Minimum Royalty
of 50.000 Euros for the prior calendar year. This Minimum
Royalty to be paid after the end of each specific calendar year
shall be non-refundable, however, it may be set off or deducted
against the Royalty-fees due after that specific calendar year by
the Licensee according to Article 3.b (1) of this Agreement: if
and insofar the Royalty-fees exceeds 50.000 Euros. All amounts
payable by the Licensee to SMQ shall be paid by wire transfer of
Euros in immediately available funds to such financial institu-
tion and account number as SMQ may designate in writing to
the Licensee. The Parties shall be entitled, upon prior agree-
ment in writing duly signed by representatives of all the Parties
for each specific case, to exceptionally define a royalty-rate, in
punctual cases, different from the fixed royalty rate (8%) set
forth in this Article 3.b in connection with the Royalty-fee to be
paid by the Licensee to SMQ.
3.c. The Parties agree that the fulfilment of the provisions set
forth in Article 3.a and Article 3.b shall be substantial to this
Agreement.
(...)
6. Purchase Commitments for Licensed Products. Within the
licensed market segments as mentioned in Article 2 of this
Agreement, QBIG shall purchase its requirements of Licensed
Products items from the Licensee, requesting competitive pric-
ing, quality, service and technical capability. The Licensee will
discuss and agree with QBIG by means of an agreement, sepa-
rately from the present Agreement, the terms and conditions of
the business relationship of these Parties, defining, among
other provisions, the price list to be applied upon the sales of
the Licensed Products from the Licensee to QBIG.
(...)
26. Termination.
In the event either Party considers that any other Party to be in
default of any provision of this Agreement, such Party shall pro-
vide notice in writing to the other specifically identifying the
relevant part of the Agreement which has caused the breach or
non-fulfilment of the Agreement, and the specific acts of the
other Party which are believed to create a default. The Party to
whom such notice is given shall have a term of sixty (60) days,
from receiving the notice, to correct the matters or causes speci-
fied in the notice or otherwise correct such default. In the event
such default cannot be corrected within the mentioned period
of sixty (60) days, the notified Party shall inform the notifying
Party to that effect and to immediately commence activity
directed towards correction of such default and to diligently

pursue the same until correction has occurred, unless the noti-
fying Party has notified the defaulting Party in writing that the
proposed cure or schedule is unacceptable. In the event such
default is not cured, or such action taken and diligently pursued
within said sixty-(60)-days period, or within such additional
time as the notifying Party in its reasonable discretion may pro-
vide, does not succeed, the Party which has been aggrieved by
such default may, without prejudice to any other legal or equita-
ble right such Party may have with respect to the relevant de-
fault, terminate this Agreement by giving notice of termination,
effective thirty (30) days after the expiration of the initial sixty-
(60)-days cure period.
27. Break-up fee.
The Parties agree that in the event this Agreement is terminat-
ed as a consequence of an attributable breach of contract by Li-
censee, or by unilateral decision of the Licensee, or by any other
cause, the Licensee will be due and shall immediately pay to
SMQ a Break-up Fee of seven-hundred fifty-thousand Euros
(750,000)3 Euros, non-refundable and directly executable by
SMQ, being accepted by SMQ as Break-up Fee for the termina-
tion of this Agreement and being the full and only compensa-
tion by the Licensee for any and all claims for damages suffered
by SMQ and/or QBIG caused by such termination, expressly,
except for (a) any payments or obligations of the Licensee to-
wards QBIG and/or SMQ that the Parties have explicitly agreed
in writing, upon signature by the representatives of the Parties,
beyond the scope of this Agreement; (b) relevant Royalty-fees as
set forth in Article 3 of this Agreement, whose payment has not
been executed at the date of termination; and (c) all claims for
damages relating to any right or interest in any of the Patents.
The Royalty-fees and Minimum Royalties, effectively paid and
executed, by the Licensee to SMQ with respect to the calendar
year 2011 and subsequent years shall be deductible from the
Break-up Fee set forth in this Article, being each deduction ef-
fective upon the date of receipt of the relevant sum(s) by SMQ
(...)’’
1.4. Goglio kocht kunststof kranen van Qbig. Qbig kocht vervol-
gens van Goglio complete ‘‘liners’’4 voorzien van die kranen.
Tussen Qbig en Goglio bestond een rekening-courant verhou-
ding. Naast de licentieovereenkomst bestond tussen Qbig en
Goglio ook nog een separate overeenkomst, eveneens gesloten
op 25 juni 2010 (hierna: de leveringsovereenkomst).
1.5. De minimumlicentievergoeding over 2010 en 2011 tezamen
bedroeg i 100.000,=. Voor de betaling van de licentievergoe-
ding over 2011 was tussen SMQ en Goglio een betalingsregeling
overeengekomen.
1.6. Op 31 januari 2013 heeft SMQ met betrekking tot de licen-
tiebetaling over 2012 een betalingsverzoek aan Goglio gezon-

2 Blijkens art. 30 van deze als prod. 4 bij inl. dgv. overgelegde over-
eenkomst wordt deze beheerst door Nederlands recht (en is er fo-
rumkeuze gedaan voor de Amsterdamse rechtbank); de
rechtskeuze voor Nederlands recht wordt in de inl. dgvd. onder 64
en 71 gememoreerd.

3 De achtergrond van dit bedrag volgt uit de uiteenzettingen bij inl.
dgv. onder 9-14: Aanvankelijk waren partijen een veel hogere jaar-
lijkse minimum licentievergoeding overeengekomen, die in de on-
derhavige overeenkomst na heronderhandeling is bijgesteld tot
i 50k, na gerezen royaltybetalingsproblemen. Als ‘tegenprestatie’
is de break-up fee uit art. 27 overeengekomen: 15 jaar looptijd 6
i 50k = i 750.000,=, verminderd met de al betaalde jaarlijkse mini-
mum royaltybetalingen. Deze aldus geschetste achtergrond van de
totstandkoming van de hoogte van de break-up fee is door Goglio
vervolgens niet inhoudelijk weersproken. Bij cva onder 14 stelt Go-
glio alleen dat SMQ’s stellingen over de (totstandkomingsgeschie-
denis van) de hoogte van de beëindigingsvergoeding bij de
beoordeling buiten beschouwing moeten worden gelaten en dat
het gestelde bij inl. dgv. onder 14-17 wordt betwist, maar dat is
geen inhoudelijke betwisting.

4 Dat zijn blijkens de inl. dgv. onder 4: grote kunststof zakken voor
het transport van vloeistoffen.
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den. Op 6 februari 2013 is daarop een ingebrekestelling ge-
volgd, waarin het volgende is opgenomen:
‘‘(...) I kindly remind you and request you again the payment by
Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating to the calen-
dar year 2012 in accordance with the License Agreement,
among other terms and conditions, as set forth in Clauses 3, 13
and 26. (...) in the event that SMQ does not receive any reply or
payment from Goglio within the terms as mentioned in the Li-
cense Agreement, SMQ shall proceed with the appropriate
steps in accordance with the License Agreement in order to pro-
tect its interests and rights (...)’’
1.7. Bij e-mail van 7 februari 2013 heeft Goglio aan SMQ terug-
geschreven:
‘‘(...) your email surprised me. We’re looking forward to meet
you in order to define the outstanding issues. Why are you
sending me such communication? Please do not forget that a
third part[y] of the agreement is QBIG Packaging BV, let me re-
fresh also to you that we’ve an overdue of euro 98.307,00. (...)’’
In februari, maar ook in april/mei 2013 had Qbig een schuld bij
Goglio.
1.8. Op 26 maart 2013 heeft SMQ een aangetekende brief aan
Goglio gezonden, die voor zover van belang, inhield:
‘‘(...) Further to my official notices dated 31th of january 2013
and the 6th of February 2013, (...) request you again the pay-
ment by Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating to
the calenderyear 2012 (...)
Goglio is, and remains, in breach of the License Agreement by
not paying its overdue Royalty Payment in full according the re-
ferred License Agreement. Pursuant to Clause 26 of our Li-
cense Agreement, Goglio had 60 days to cure its attributable
breach of contract. After said 60 day period, and in the event
Goglio remains in breach of the License Agreement by not
paying its overdue Royalty Payment, SMQ will consider to act
according its rights to terminate the License Agreement (...)
For the avoidance of doubt we hereby clearly state and remind
you that upon such possible termination, SMQ shall be entitled
to enforce its rights as set forth in Clause 27 of the License
Agreement (...)’’
1.9. Bij brief van 19 april 2013 heeft SMQ de licentieovereen-
komst met Goglio opgezegd.
1.10. Op 23 april 2013 heeft Goglio aan SMQ de licentievergoe-
ding over het jaar 2012 betaald.
1.11. Bij brief van 3 mei 2013 heeft SMQ Goglio in gebreke ge-
steld en een termijn tot 10 mei 2013 gegund voor – onder meer
– betaling van de Break-up Fee.
1.12. SMQ heeft de octrooien op 4 maart 2014 verkocht aan een
niet gelieerde partij ([A] Corporation, hierna: [A]). In de ver-
koopovereenkomst wordt vermeld dat SMQ de licentieovereen-
komst volgens de regels heeft opgezegd, dat aan Goglio gele-
genheid is gegeven haar koopoptie uit te oefenen en wordt [A]
gevrijwaard voor enige vordering die Goglio zou kunnen ontle-
nen aan de beëindiging van de licentieovereenkomst. Aan deze
overeenkomst is een Memorandum of Understanding van
13 februari 2013 (hierna ook: MoU) voorafgegaan.
1.13. Bij de Amsterdamse rechtbank heeft SMQ van Goglio ge-
vorderd, voor zover in cassatie nog van belang, betaling van
i 650.000,= (break up fee volgens art. 27 van de licentieover-
eenkomst van i 750.000,= verminderd met de door Goglio be-
taalde minimum licentievergoedingen over 2010 en 2011 van
twee keer i 50.000,=) en i 16.666,66 (minimum licentiever-
goeding teruggerekend over het tijdvak januari-april 2013), bei-
de bedragen vermeerderd met de wettelijke rente.
1.14. Bij vonnis van 20 augustus 2014 heeft de rechtbank de vor-
deringen van SMQ toegewezen, waartegen Goglio hoger be-
roep heeft ingesteld.

1.15. Het hof heeft bij arrest van 31 mei 2016 het vonnis in eerste
aanleg bekrachtigd met onder meer de volgende overwegingen:
‘‘3.3. (...) De stellingen die Goglio heeft ingenomen in de akte
van 7 december 2015 (die is toegelaten en genomen op de da-
tum van het pleidooi) zijn, voor zover zij een eis in reconventie
inhouden, buiten beschouwing gelaten nu niet voor het eerst in
appel een eis in reconventie kan worden ingesteld. Voor zover
zij nieuwe grieven inhouden zijn zij tardief en in strijd met de
twee-conclusieregel. Het verweer van SMQ op dat punt is dus
gegrond. De inhoud van die akte wordt uitsluitend in de beoor-
deling betrokken voor zover deze voorziet in een nadere toelich-
ting van de reeds eerder betrokken stellingen en geformuleerde
grieven.
3.4. Goglio voert in feite maar één grief aan, te weten dat de op-
zegging van de licentie-overeenkomst niet rechtsgeldig is en de
break-up fee dus niet is verschuldigd. Zij heeft subgrieven gefor-
muleerd en deze voorzien van de letters A-I. Het hof zal daar-
van eerst de subgrieven C en H bespreken, die zien op het mo-
ment waarop de 60-dagen termijn van art. 26 van de licentie-
overeenkomst is begonnen te lopen en de tijdigheid van de be-
taling op 23 april 2013. Daarbij zal het hof ook betrekken het-
geen door Goglio is gesteld in de akte van 24 maart 2015 onder
3, te weten dat Goglio het standpunt dat de 60-dagen termijn al
op 10 april 2013 was geëindigd niet ondubbelzinnig heeft prijs-
gegeven. Dat is immers, anders dan SMQ aanvoert, geen nieu-
we grief, maar een toelichting op en uitwerking van de grieven
op dat punt.
3.5. Het meest verstrekkende verweer van SMQ tegen deze sub-
grieven is, dat het hier een gedekt verweer betreft. Goglio (in de
persoon van haar toenmalige advocaat mr. Van Agteren) heeft
immers ter zitting (comparitie in eerste aanleg op 2 juli 2014)
verklaard: ‘Het is duidelijk dat Goglio de licentievergoeding te
laat heeft betaald. Er is sprake van een tekortkoming aan de
kant van Goglio. De zaak is misgelopen doordat binnen Goglio
een informatieachterstand bestond na het vertrek van...’. SMQ
wijst er voorts op dat de rechtbank aan partijen de gelegenheid
heeft geboden binnen een door haar vastgestelde termijn on-
juistheden of onvolkomenheden in het proces-verbaal (dat bui-
ten aanwezigheid van partijen was opgemaakt) aan de orde te
stellen. Goglio heeft van die gelegenheid geen gebruik ge-
maakt. Goglio kan nu op die erkenning in rechte, die de recht-
bank ook tot uitgangspunt heeft genomen voor de feitelijke
vaststelling in het vonnis en de daaraan in de overwegingen te
verbinden conclusies, niet in appel terugkomen.
3.6. Dat betoog slaagt. Art. 348 Rv bepaalt dat de oorspronkelijke
verweerder, in dit geval Goglio, in appel nieuwe weren kan in-
brengen, tenzij deze in het geding in eerste aanleg zijn gedekt.
Het is vaste jurisprudentie dat de strekking van het appel mee-
brengt dat deze bepaling restrictief moet worden uitgelegd.
Zoals de Hoge Raad het verwoordt in HR 19 januari 1996,
NJ 1996/709: daarvoor is uitsluitend plaats indien uit deze proces-
houding ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetreffende verweer is
prijsgegeven. Of, in de iets recentere bewoordingen van de procu-
reur-generaal in zijn door de Hoge Raad gevolgde conclusie voor
het arrest van 22 februari 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AD9328):
Alleen als verweerder, oorspronkelijk gedaagde, bewust, willens en we-
tens, (uitdrukkelijk of stilzwijgend) afstand heeft gedaan van het recht
om een bepaald verweer te voeren, is het verweer gedekt.
Aan die eis is hier voldaan omdat Goglio ter zitting ondubbel-
zinnig en expliciet erkende dat zij te laat had betaald en dus het
verweer dat de 60 dagen termijn pas op 26 maart was aange-
vangen zodat zij niet te laat had betaald, onmiskenbaar prijsgaf.
Als Goglio dit niet zo had bedoeld, had het op haar weg gelegen
om aanpassing van het proces-verbaal op dat punt te verlangen.
Nu zij dat, zonder deugdelijke verklaring, niet heeft gedaan

418

57 Civiel recht «JIN» Jurisprudentie in Nederland april 2018, afl. 3



mocht SMQ (en mocht de rechtbank en mag nu het hof) ervan
uitgaan dat dit verweer (dat Goglio overigens ook bij het eerdere
kort geding niet gevoerd had) werd prijsgegeven. Hoewel het
appel gebruikt kan worden om eigen misslagen in eerste aanleg
te herstellen, gaat die mogelijkheid niet zo ver dat ook hierop
teruggekomen kan worden.
Voor zover Goglio heeft bedoeld zich op een processuele variant
van dwaling te beroepen met de opmerking dat deze medede-
ling is gedaan omdat Goglio toen de werkelijke situatie niet
goed voor ogen had, voldoet dat beroep niet aan de daaraan te
stellen eisen op het punt van onderbouwing. Van Goglio mocht
immers verwacht worden dat zij zich voor de comparitie be-
hoorlijk op de hoogte stelde van de feiten. Waarom zij in dit ge-
val toch verschoonbaar dwaalde, is niet toegelicht.
Daarmee valt het doek voor deze grieven. Zij falen.
3.7. De subgrieven A en B lenen zich voor gezamenlijke behan-
deling, nu deze zien op het beroep op de drie-partijen verhou-
ding tussen Goglio, SMQ en Qbig.
Goglio heeft zich neergelegd bij de beëindiging van de licentie-
overeenkomst. De inzet van dit geding is het gevolg daarvan,
met name de break-up fee. Dat sprake is van samenhang tussen
haar verhouding met SMQ en haar verhouding met Qbig, zoals
Goglio betoogt, staat op zichzelf vast, nu de licentie-overeen-
komst een drie partijen-overeenkomst is. Voorts staat niet ter
discussie dat Goglio in februari/maart 2013 een betalingsver-
plichting had jegens SMQ en dat Qbig toen, tegelijk, een beta-
lingsverplichting had jegens Goglio (slechts de omvang van die
laatste is in geschil). Dat alles kan Goglio echter niet baten. Uit
de licentie-overeenkomst blijkt immers duidelijk dat die beta-
lingsverplichtingen los van elkaar moeten worden gezien. De
toelichting van SMQ op dat punt, te weten dat onder een eer-
dere overeenkomst ook reeds problemen rond de betaling van
de licentievergoeding waren ontstaan, dat SMQ liquiditeiten
nodig had om de octrooien in stand te houden, dat tussen
SMQ5 en Qbig ook een andere overeenkomst gold waar SMQ
niets mee van doen had en dat partijen daarom bewust de af-
spraak hadden gemaakt om de betalingsverplichtingen van Go-
glio aan SMQ los te koppelen van die van Qbig aan Goglio, heeft
Goglio niet deugdelijk weersproken. Zij heeft weliswaar gesteld
dat zij SMQ niet kon betalen als Qbig haar niet betaalde, maar
dat heeft zij tegenover de stelling van SMQ dat Goglio deel uit-
maakt van een groot internationaal opererend concern en dat
uit de betaling op 23 april 2013 blijkt dat zij kennelijk wel over
voldoende middelen beschikte, niet met enig relevant bewijs-
stuk onderbouwd. Daarbij komt dat, in beginsel, het niet be-
schikken over liquide middelen geen geldige reden is om af te
zien van betaling. Dat Goglio het onwenselijk vond om SMQ te
betalen zonder dat zij zeker wist of Qbig haar, Goglio, wel zou
betalen is gelet op de wijze waarop de overeenkomst is inge-
richt onvoldoende voor een te honoreren beroep op opschor-
ting. Het verband tussen haar verplichting jegens SMQ en de
verplichting van Qbig jegens haar was daarvoor niet nauw ge-
noeg.
Ook deze grieven falen.
3.8. De subgrieven onder D en F stellen aan de orde dat opzeg-
ging van de licentieovereenkomst, die een duurovereenkomst
was, in alle redelijkheid en billijkheid moet plaatsvinden, het-
geen inhoudt dat voor een dergelijke opzegging een zwaarwe-
gende grond nodig is, alsmede een redelijke belangenafweging
waarin alle omstandigheden een rol spelen.

Het hof stelt voorop dat het professionele partijen als hier aan
de orde vrij staat om zelf uit te maken wat zij afspreken over de
mogelijkheid tot opzegging. Die afspraken binden hen in be-
ginsel. Zoals SMQ terecht aanvoert, zijn de contactuele bepalin-
gen op het punt van de opzegging waarop SMQ zich beroept als
zodanig alleszins redelijk. Er dient eerst een concrete kennisge-
ving uit te gaan, waarin de tekortkoming duidelijk wordt aange-
geven, en dan heeft de wederpartij 60 dagen de tijd om die te-
kortkoming te herstellen. Dan volgt er een opzegging, die pas
na 30 dagen in werking treedt. Zeker als het, zoals hier, een
eenvoudig te herstellen tekortkoming betreft – het niet betalen
– is een termijn van 60 dagen in redelijkheid ruim genoeg. Een
periode van drie maanden tussen de kennisgeving en het daad-
werkelijke einde van de overeenkomst, geeft Goglio ook vol-
doende tijd om maatregelen te nemen. Dat Goglio er, bij aan-
vang, van uit mocht gaan dat de samenwerking veel langer – 15
jaar – zou duren doet daaraan niet af. Dat wanbetaling een
zwaarwegende grond voor opzegging is, hebben partijen im-
mers bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken (3c-nale-
ving van 3b, het betalen van Royalty-Fee, is substantial).
Anders dan Goglio stelt is het, bij een dergelijke tevoren afge-
sproken opzegmogelijkheid, niet zo dat SMQ pas tot opzegging
mag overgaan na een redelijke afweging van de belangen. De
toets is die van art. 6:248 BW: een dergelijke opzegging is pas
ontoelaatbaar als deze naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daaromtrent heeft Goglio on-
voldoende gesteld. Dat zij de tevoren gefixeerde schadevergoe-
ding moet betalen en enige bijkomende schade zal lijden (die
slechts zeer beperkt geconcretiseerd is) is daartoe niet genoeg.
De grieven falen.
(...)
3.10. Subgrief G, het beroep op matiging ex art. 6:94 BW, faalt
evenzeer. Matiging van een boetebeding als het onderhavige,
dat beoogt enerzijds Goglio te prikkelen tot ordentelijke beta-
ling en anderzijds de schadevergoeding te fixeren, tussen pro-
fessionele partijen overeengekomen, kan slechts in zeer uitzon-
derlijke gevallen worden gelast. Dat een dergelijk geval zich
voordoet, omdat de billijkheid dat eist, is niet behoorlijk met
feiten, omstandigheden en bewijsstukken waaruit die feiten en
omstandigheden blijken, toegelicht en onderbouwd.
Daarbij is meegewogen dat het geheel aan de door Goglio ge-
maakte keuze om niet te betalen zolang Qbig haar niet betaalde
te wijten is geweest dat de overeenkomst is opgezegd. Boven-
dien moet, op basis van de door SMQ ingenomen en door Go-
glio onvoldoende gemotiveerd weersproken stellingen omtrent
de koopoptie, worden aangenomen dat Goglio ook nog de mo-
gelijkheid had om de schadevergoeding te ontgaan door de
rechten te kopen. Ten slotte geldt ook hier dat de ernstige gevol-
gen van de opzegging waarop Goglio zich beroept door haar
niet feitelijk, met bewijsstukken, zijn onderbouwd.
3.11. Subgrief I moet het lot van de overige grieven delen. Ook
als er, met Goglio, vanuit gegaan wordt dat Goglio mocht ver-
trouwen op herstel van het vertrouwen tussen haar en SMQ (in
de geplande bespreking), brengt dat nog niet met zich dat zij er
ook gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij haar verplich-
tingen tot betaling van de Royalty-Fee niet zou hoeven nako-
men tot na die bespreking. Waarom dat wel zo zou zijn is niet
behoorlijk toegelicht.
Het in de laatste stukken en ter zitting uitvoerig toegelichte
complot dat SMQ gesmeed zou hebben om de overeenkomst
met Goglio op te kunnen zeggen en zo de octrooien te kunnen
verkopen, berust op speculaties. Uit het ter zitting verstrekte
MoU blijkt niet dat de verkoop van de IE-rechten aan [A] al voor
de ingebrekestelling van 6 februari 2013 werd voorbereid en
dat opzegging van de licentie-overeenkomst daarin enige rol ge-

5 Dit is een kennelijke verschrijving; bedoeld is overduidelijk Goglio
(de leveringsrelatie Goglio-Qbig). Alleen al taalkundig klopt die zin
anders helemaal niet (SMQ kan natuurlijk geen contract hebben
lopen waar zij ‘niets mee van doen had’).
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speeld zou hebben. Dat SMQ Goglio op het verkeerde been
heeft gezet in die zin dat zij, met het oog op de voorgenomen
verkoop, Goglio bewust heeft misleid en aldus een mogelijk-
heid heeft gecreëerd om tot de opzegging van de licentie-over-
eenkomst te komen is evenmin feitelijk onderbouwd. De ken-
nisgevingen die SMQ heeft gestuurd ondersteunen dat ook
niet, nu zij expliciet naar art. 26 van de licentie-overeenkomst
verwijzen. Voorts had Goglio het uiteraard zelf in de hand om
wel (desnoods onder protest) binnen de termijn van 60 dagen
te betalen.
3.12. Dat SMQ bij het opzeggen van de licentie-overeenkomst
met Goglio geen daadwerkelijk belang zou hebben omdat de
octrooien ook bij instandblijven van de licentie-overeenkomst
verkocht hadden kunnen worden, doet er, naar Goglio op zich
terecht stelt, niet aan af dat SMQ bij die opzegging belang had
omdat zij zich jegens de koper tot opzegging had verplicht. Dat
gaat echter langs de kern van de zaak heen. Het uitgangspunt is
immers, dat SMQ de licentie-overeenkomst mocht opzeggen
als de contractueel voorgeschreven voorwaarden vervuld wa-
ren. Wellicht zou zij niet hebben opgezegd als de verkoop niet
zou zijn voorbereid, omdat zij dan coulancehalve zou hebben
afgezien van die opzegging. Dat wil echter niet zeggen dat Go-
glio rechtens aanspraak kan maken op die coulance. Deze sub-
grief is gebaseerd op onrechtmatige misleiding, en die is niet
deugdelijk onderbouwd.
3.13. De bewijsaanbiedingen van Goglio zijn niet voldoende
concreet en/of zien niet op feiten die tot een ander oordeel kun-
nen leiden en worden daarom gepasseerd. (...)’’
1.16. Goglio is tijding in cassatie gekomen. SMQ heeft voorwaar-
delijk incidenteel cassatieberoep ingesteld. Beide partijen heb-
ben hun standpunten schriftelijk laten toelichten, waarna
SMQ heeft gedupliceerd.

2. Besprek ing van het pr inc ipale cassat iemiddel

Gedekt verweer
2.1. Het eerste onderdeel richt zich tegen rov. 3.5 en 3.6 waarin
het hof heeft geoordeeld dat het verweer van Goglio dat de 60-
dagentermijn pas op 26 maart 2013 was aangevangen zodat zij
niet te laat had betaald een gedekt verweer is. Het hof baseert
zich daarbij op ter comparitie gedane uitlatingen zijdens Go-
glio, die zo in het proces-verbaal zijn verwoord:
‘‘Het is duidelijk dat Goglio de licentievergoeding te laat heeft
betaald. Er is sprake van een tekortkoming aan de kant van Go-
glio. De zaak is misgelopen doordat binnen Goglio een infor-
matieachterstand bestond na het vertrek van [betrokkene 1].’’
2.2. Een gedekt verweer is een uitzondering op de regel in ho-
ger beroep dat de oorspronkelijke gedaagde in appel nieuwe
verweren kan aanvoeren (art. 348 Rv). Een verweer is gedekt
wanneer uit de proceshouding van de oorspronkelijke ge-
daagde ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetreffende ver-
weer is prijsgegeven.6 De vraag of sprake is van een gedekt ver-
weer moet worden beantwoord aan de hand van de uitleg van
stellingen van de desbetreffende partij.7 Het enkele feit dat een
verweer in eerste aanleg niet is gevoerd, betekent nog niet dat
sprake is van een gedekt verweer. Evenmin brengt de omstan-
digheid dat in eerste aanleg en in hoger beroep gevoerde verwe-

ren onverenigbaar zijn (steeds) mee dat een gedekt verweer
moet worden aangenomen.8 Wanneer in eerste aanleg met zo-
veel woorden een bepaald feit of een bepaalde omstandigheid
wordt erkend, kan wel sprake zijn van een gedekt verweer.9

2.3. Subonderdeel 1.1 beklaagt het oordeel van het hof dat sprake
is van een gedekt verweer als onjuist, omdat het hof heeft mis-
kend dat een verweer alleen gedekt is als uit de proceshouding
van gedaagde ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetref-
fende verweer is prijsgegeven. Dat hier niet aan deze maatstaf
is voldaan, blijkt volgens het onderdeel uit de daaropvolgende
subonderdelen, zodat dit subonderdeel geen afzonderlijk uitge-
werkte klacht bevat die bespreking behoeft.
2.4. De rechtsklacht uit subonderdeel 1.2 is dat de rechtbank de
uitlatingen van Goglio ter zitting zo heeft uitgelegd dat zij heeft
laten varen haar standpunt dat geen sprake zou zijn van een te-
kortkoming, dan wel dat de tekortkoming tijdig zou zijn her-
steld. Nu het enkele laten varen van een standpunt nog geen
prijsgave van een op dat standpunt gebaseerd verweer behelst,
heeft het hof de hiervoor bedoelde maatstaf volgens deze klacht
miskend. De motiveringsklacht van het subonderdeel is dat in-
dien het hof dit niet heeft miskend, zijn oordeel onvoldoende
(begrijpelijk) is gemotiveerd, omdat dit niet kan worden gedra-
gen door de enkele vaststelling dat Goglio een met dit verweer
corresponderend standpunt heeft laten varen.
2.5. Deze klachten vertrekken vanaf een verkeerd spoor, omdat
zij zijn gebaseerd op de stelling dat de rechtbank de uitlatingen
van Goglio op de comparitie zo heeft uitgelegd dat Goglio haar
standpunt dat geen sprake zou zijn van een tekortkoming of dat
de tekortkoming tijdig zou zijn hersteld ‘heeft laten varen’.
Daarmee miskent het subonderdeel dat het hof (door feitelijke
uitleg) in rov. 3.6 heeft vastgesteld dat Goglio ter zitting ‘ondub-
belzinnig en expliciet erkende dat zij te laat had betaald en dus
het verweer dat de 60-dagentermijn pas op 26 maart was aan-
gevangen zodat zij niet te laat had betaald, onmiskenbaar prijs-
gaf’ [cursivering A-G]. Het oordeel van het hof is er dus niet op
gebaseerd dat Goglio haar standpunt heeft laten varen, maar op
de hiervoor in 2.2 genoemde maatstaf voor een gedekt verweer.
Daarmee is de grond aan de klachten komen te ontvallen, die
zodoende niet tot cassatie kunnen leiden.
2.6. Subonderdeel 1.3 bevat de motiveringsklacht dat het hof op
basis van de ter comparitie gegeven verklaring van de toenma-
lige advocaat van Goglio niet kon concluderen dat uit de proces-
houding van Goglio ondubbelzinnig voortvloeide dat zij het ver-
weer dat de 60-dagentermijn pas op 26 maart was aangevan-
gen heeft prijsgegeven, want (zo begrijp ik deze klacht, mede
gelet op de s.t. zijdens Goglio onder 4.8) de erkenning dat te
laat is betaald is voor tweeërlei uitleg vatbaar:
a. de erkenning dat te laat is betaald kan betrekking hebben op
de 60-dagentermijn, maar ook op het feit dat na 30 januari is
betaald. Dat laatste ligt zelfs meer voor de hand, omdat door
het enkele feit dat na 30 januari is betaald een tekortkoming is
ontstaan en de erkenning van Goglio betrekking heeft op het
feit dat sprake is van een tekortkoming;
b. de erkenning dat te laat is betaald kan ook betrekking hebben
op het feit dat Goglio de licentievergoeding na afloop van de 60-
dagentermijn heeft betaald, indien tot uitgangspunt zou wor-
den genomen dat deze termijn op 10 april 2013 is verstreken.
Daaruit volgt evenwel geen erkenning van dit uitgangspunt
(dat, zo wordt hier kennelijk bedoeld, die termijn op 10 april
2013 is geëindigd).6 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9942, NJ 2008/419 (NEA/

Staat), rov. 3.6; HR 20 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2140,
NJ 1996/748 (Büchner/Wies), rov. 3.3; Asser Procesrecht/Bakels, Ham-
merstein & Wesseling-van Gent 4 2012/169; GS Burgerlijke Rechtsvor-
dering, art. 348 Rv, aant. 2 (E.D. van Geuns & M.V.E.E. Jansen).

7 GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 348 Rv, aant. 2 (E.D. van
Geuns & M.V.E.E. Jansen).

8 HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9942, NJ 2008/419 (NEA/
Staat), rov. 3.6.

9 HR 8 juli 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4225, NJ 1981/548 m.nt. W.H.
Heemskerk, rov. 3.
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2.7. Ik denk dat deze klacht slaagt. Er zijn volgens mij twee ma-
nieren om hier tegen aan te kijken. Òf je zegt: wat het hof hier
doet – uit de processuele erkenning dat te laat is betaald aflei-
den dat daarmee bedoeld is: ook te laat in de zin van ná de con-
tractuele hersteltermijn van 60 dagen – is een aan de feiten-
rechter voorbehouden feitelijke waardering waar in cassatie
niet met succes over kan worden geklaagd en het is een moge-
lijke en navolgbare uitleg van de erkenning, zodat geen sprake
is van onbegrijpelijkheid in cassatie-technisch opzicht. Maar je
kan ook zeggen: dit is één van de mogelijke en niet de meest
voor de hand liggende uitleg van die erkenning (die daar gekop-
peld is aan tekortkoming, zodat, zoals onder a) van dit subon-
derdeel wordt betoogd, meer voor de hand ligt dat bedoeld is:
te laat in de zin van na 30 januari van het betreffende jaar, het-
geen immers de tekortkoming oplevert die de sommatie kan
‘triggeren’, die vervolgens de hersteltermijn weer kan inschake-
len) en dan is niet voldaan aan het vereiste dat ondubbelzinnig
moet blijken dat een verweer is prijsgegeven (namelijk: doordat
die erkenning voor meer uitleg vatbaar is). Gelet op de geboden
terughoudendheid bij het aannemen van een gedekt verweer,
geeft dat laatste voor mij hier toch de doorslag: niet ondubbel-
zinnig (genoeg), is dan het eindoordeel. Het is maar hoe strak
de cassatierechter hier de controleteugel wil hanteren – denke-
lijk streng vanwege het ondubbelzinnigheidsvereiste – ook al
zie ik Goglio’s standpunt dat de 60 dagen termijn pas op
26 maart 2013 in plaats van 7 februari 2017 is gaan lopen, gelet
op de bewoordingen van de sommatie van 6 februari 2013
(waarop daags erna is gereageerd door Goglio) en de tekst van
de ingeroepen contractuele bepalingen, als niet in redelijkheid
vol te houden (de rechtbank kwam tot hetzelfde oordeel in rov.
4.4). Dat vergt evenwel een feitelijke beoordeling waarvoor mij
verwijzing nodig lijkt; het hof is daar immers niet aan toegeko-
men, omdat het dit als een gedekt verweer beschouwde. Het
gaat te ver om op grond van deze inschatting te komen tot het
oordeel dat belang bij cassatie op dit punt ontbreekt, omdat de
rechter naar wie verwezen wordt dit standpunt vermoedelijk
zal afwijzen. Die rechter zal dit nog feitelijk-inhoudelijk dienen
te beoordelen.
2.8. Volgens subonderdeel 1.4 heeft het hof miskend dat het ach-
terwege blijven van een verzoek van Goglio tot aanpassing van
het proces-verbaal niet afdoet aan het feit dat het hof om de in
de voorgaande subonderdelen genoemde redenen niet tot de
conclusie had kunnen komen dat Goglio het verweer heeft
prijsgegeven dat de 60-dagentermijn pas op 26 maart was aan-
gevangen. Ditzelfde geldt, aldus het onderdeel, voor de opmer-
king van het hof dat Goglio dit verweer bij het eerdere kort ge-
ding niet heeft gevoerd.
2.9. In wezen taxeer ik deze klacht als een non sequitur en bij
slagen van subonderdeel 1.3 slaagt deze klacht dan ook. Dat be-
hoeft geen nadere bespreking.
2.10. In de s.t. zijdens Goglio wordt onder 4.8 (slot) nog betoogd
dat de omstandigheid dat Goglio geen aanpassing van het pro-
ces-verbaal heeft verzocht niet betrokken mag worden bij de
vraag of een verweer gedekt is, nu een verweer alleen als prijs-
gegeven mag worden beschouwd op basis van de uitleg van stel-
lingen van de desbetreffende partij. Dat lijkt mij een nieuwe
klacht die niet in de cassatiedagvaarding voorkomt, zodat deze
als tardief buiten beschouwing moet blijven.
2.11. De eerste rechtsklacht van subonderdeel 1.5 klaagt dat voor
zover het hof, met de overweging dat de mogelijkheid om in ap-
pel eigen misslagen in eerste aanleg te herstellen niet zo ver
gaat dat ‘hierop’ teruggekomen kan worden, een lichtere maat-
staf voor ogen heeft gehad dan die in de voorafgaande subon-
derdelen is ingeroepen, dit onjuist is. Verder bevat het subon-
derdeel de klacht dat voor zover het hof zijn oordeel (ook) op

(processuele) rechtsverwerking of strijd met de goede proces-
orde heeft willen baseren, de juiste maatstaf is miskend, of de
enkele verwijzing naar de verklaring van Goglio ter comparitie
dat oordeel niet kan dragen.
2.12. Deze klachten missen feitelijke grondslag, nu niet blijkt
dat het hof (mede) een andere maatstaf aan zijn oordeel ten
grondslag heeft gelegd dan de juiste maatstaf voor een gedekt
verweer in de zin van art. 348 Rv. Het hof noemt uitdrukkelijk
deze (en geen andere) maatstaf en toetst ook (alleen) aan deze
maatstaf. Daarop ketsen deze klachten af.
2.13. In de s.t. van Goglio wordt onder 4.9 nog aangedragen dat
de houding van Goglio in hoger beroep pleit tegen de conclusie
van het hof dat het verweer is gedekt. Nu dit niet in de cassatie-
dagvaarding is terug te vinden, dient dit aspect buiten beschou-
wing te blijven.

Onder l inge contractue le re lat ies
2.14. Het tweede onderdeel ziet op het oordeel van het hof over
de driepartijenverhouding van Goglio, SMQ en Qbig in rov. 3.7.
Het hof oordeelt hier dat er sprake is van samenhang tussen de
verhouding Goglio-SMQ en Goglio-Qbig, maar dat de beta-
lingsverplichtingen van Goglio jegens SMQ en van Qbig jegens
Goglio los van elkaar moeten worden gezien en dat de toelich-
ting op dat laatste punt van de kant van SMQ door Goglio niet
deugdelijk is weersproken.
2.15. Subonderdeel 2.1 begint met de rechtsklacht dat het hof zou
hebben miskend dat de door Goglio ingeroepen samenhang
tussen rechtsverhoudingen is gebaseerd op de samenhang tus-
sen de tripartiete licentieovereenkomst enerzijds en de afzon-
derlijk tussen Goglio en Qbig gesloten leveringsovereenkomst
op grond waarvan Goglio ‘liners’ leverde aan Qbig anderzijds.
Daartoe is volgens de klacht door Goglio in feitelijke instanties
het nodige gesteld.
2.16. Ik zie dit niet slagen, omdat het hof in rov. 3.7 overduide-
lijk het oog heeft gehad op de licentievergoedingsbetalings-
plicht van Goglio jegens SMQ en de betalingsplicht van SMQ’s
dochter Qbig jegens Goglio uit de leveringsrelatie. Dit is zo evi-
dent (dit deel van het geschil gáát over de vraag of een uitblijven
van presteren in de leveringsrelatie Goglio-Qbig door wanbeta-
ling van Qbig opschorting rechtvaardigt van Goglio’s licentiebe-
talingsplicht onder de licentieovereenkomst en bovendien be-
vat de tripartiete licentieovereenkomst geen betaalplicht van
Qbig aan Goglio) dat het hof dit gelet op het partijdebat op dit
punt niet nader behoefde te expliciteren. Van belang is dat het
hof in zijn beoordeling heeft betrokken dat sprake was van een
openstaande betalingsverplichting van Qbig jegens Goglio en
dat kan gelet op de contractuele constellatie tussen partijen al-
leen maar zijn: op grond van de leveringsovereenkomst Go-
glio-Qbig, zoals verderop in rov. 3.7 ook wordt aangegeven, zij
het met de kennelijke verschrijving die we al in het citaat van
rov. 3.7 tegenkwamen (vgl. voetnoot 5); de passage ‘dat tussen
SMQ en QBig ook een andere overeenkomst gold’ moet natuur-
lijk luiden: ‘dat tussen Goglio en QBig ook een andere overeen-
komst gold’. [cursivering A-G]. Alleen al taalkundig struikelt de
lezer als het ware meteen over die verschrijving. Zo begrepen
lijkt mij door het hof helemaal niet miskend wat door Goglio
aan haar stellingen ten grondslag is gelegd. De inhoudelijke be-
oordeling dat door Goglio niet deugdelijk is weersproken
SMQ’s toelichting dat en waarom de respectieve betalingsver-
plichtingen uit die wederzijdse relaties los van elkaar moeten
worden gezien, is feitelijk van karakter en de vervolgklachten
zijn in wezen een poging de gemaakte feitelijke afweging over
en anders te doen, maar daarvoor is in cassatie geen plaats.
2.17. Ik nam hier net al een voorschot op: het subonderdeel ver-
volgt dat door Goglio is gesteld dat tussen de licentieovereen-
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komst en de leveringsovereenkomst dusdanige samenhang be-
staat dat de tekortkoming van Qbig in haar betalingsverplich-
ting jegens Goglio uit de leveringsovereenkomst rechtvaardigt
dat Goglio haar betalingsverplichting jegens SMQ uit de licen-
tieovereenkomst opschort. Volgens Goglio heeft zij hiertoe dit
gesteld:
a. Goglio en Qbig zijn zowel partij bij de leveringsovereen-
komst als bij de tripartiete licentieovereenkomst waarbij ook
SMQ partij is (cva 12-13 en 15, MvG 4 en 9);
b. er is samenhang tussen de over en weer verschuldigde pres-
taties uit deze overeenkomsten, nu zonder de afname van de li-
centies niet kan worden geleverd aan Qbig. Het geheel van rela-
ties tussen de drie partijen kwalificeert als een samenwerking
(MvG 4-6);
c. SMQ is 100% aandeelhouder van Qbig en beide zijn nauw
verweven, de (indirect) bestuurder van beide vennootschappen
heeft in de hand dat Qbig wanpresteert jegens Goglio in de leve-
ringsovereenkomst en SMQ incasseert van Goglio in de licen-
tieverhouding (cva 3, 15, MvG 7, 9, 16);
d. beide overeenkomsten zijn financieel met elkaar verweven.
Partijen overlegden jaarlijks over de wijze waarop de over en
weer bestaande betalingsverplichtingen in onderlinge samen-
hang moesten plaatsvinden. Voor 2011 spraken Goglio, SMQ
en Qbig af dat Goglio SMQ in tranches zou betalen en dat
SMQ dezelfde dag doorbetalingen aan Qbig zou doen, zodat
Qbig Goglio zou betalen. Voor Goglio was de noodzaak voor
die afspraak de constante schuldpositie van Qbig en SMQ en
Qbig stelden voor 2012 hetzelfde voor (cva 16-17, 20, 24, MvG
9, 17 en 24, akte Goglio 24 maart 2015 16-18, plta h.b. 32-38).
Een zelfstandige klacht ligt hier niet in besloten; dat is wel het
geval in de nadere subonderdelen.
2.18. Subonderdeel 2.2 klaagt namelijk dat het hof heeft miskend
dat moest worden beoordeeld of de ingeroepen rechtsverhou-
dingen (de licentieovereenkomst en de leveringsovereenkomst)
zodanige samenhang vertonen dat de tekortkoming van Qbig
jegens Goglio de opschorting van de betalingsverplichting van
Goglio jegens SMQ rechtvaardigde. Daartoe is volgens het sub-
onderdeel niet (alleen) relevant of het verband tussen de betref-
fende verbintenissen nauw genoeg is. Bovendien is het oordeel
van het hof onjuist of onvoldoende begrijpelijk op grond van
het volgende:
a. niet valt in te zien waarom uit de licentieovereenkomst duide-
lijk blijkt dat de beide verbintenissen los van elkaar moeten
worden gezien. Bovendien is dit niet beslissend voor het ant-
woord op de vraag wat de consequenties zijn van de samenhang
tussen de rechtsverhoudingen waaruit de verbintenissen voort-
vloeien;
b. het hof heeft de in subonderdeel 2.1 onder b, c en d aange-
haalde stellingen niet kenbaar bij zijn oordeel betrokken, ter-
wijl deze stellingen tot de conclusie kunnen leiden dat de inge-
roepen rechtsverhoudingen zodanige samenhang vertonen dat
de tekortkoming van Qbig jegens Goglio de opschorting van
Goglio jegens SMQ rechtvaardigde.
2.19. Ook deze klachten moeten volgens mij stranden. Een hier
bepleite uitleg was mogelijk geweest, maar is niet gegeven door
het hof. Het hof heeft daarbij de door het subonderdeel aange-
geven uit te voeren beoordeling niet miskend, maar juist uitge-
voerd – alleen is die in het nadeel van Goglio uitgevallen.10 Dat

niet zou zijn in te zien waarom uit de licentieovereenkomst
blijkt dat de respectieve betalingsverbintenissen los van elkaar
moeten worden gezien, miskent dat dit aan de hand van de con-
tractshistorie is toegelicht door SMQ.11 Die toelichting ‘op dit
punt’ is naar het feitelijke oordeel van het hof niet deugdelijk
weersproken. Die toelichting had volgens het hof de elementen
a) dat onder de eerdere licentieovereenkomst betalingsproble-
men waren gerezen rond licentievergoedingsbetalingen b)
SMQ liquide middelen nodig had ter instandhouding van haar
octrooien en c) dat tussen Goglio en Qbig een andere overeen-
komst van kracht was waar SMQ niets mee van doen had en
partijen daarom bewust hebben afgesproken de respectieve be-
talingsplichten los te koppelen. Dat het hof daarmee niet ken-
baar de in 2.18 onder b. bedoelde stellingen zou hebben betrok-
ken, lijkt mij onjuist: die zijn in de feitelijke weging kennelijk
impliciet verworpen en het hof was niet gehouden op alle stel-
lingen van Goglio expliciet in te gaan. De feitelijk vastgestelde
afspraak dat bewust de respectieve betalingsplichten los van el-
kaar moeten worden gezien is voor het hof doorslaggevend en
al dan niet nauwe samenhang tussen deze verhoudingen speelt
dan geen duidende rol meer. Anders gezegd: of er tussen de
overeenkomsten in algemene zin voldoende samenhang be-
staat is dan niet beslissend.
2.20. Subonderdeel 2.3 bevat een motiveringsklacht tegen dit fei-
telijke oordeel in rov. 3.7 dat de hiervoor in 2.19 bedoelde toe-
lichting met de elementen a), b) en c) niet deugdelijk door Go-
glio zou zijn weersproken. Daarmee is het hof volgens de klacht
ten onrechte niet in gegaan op de in subonderdeel 2.1 onder b, c
en d genoemde stellingen (hiervoor weergegeven in 2.17).
2.21. Ook deze klacht wil in wezen een andere feitelijke afwe-
ging ingang doen vinden, waarvoor in cassatie geen plaats is.
De in subonderdeel 2.1 onder b en c genoemde stellingen zien
op de samenhang tussen de leveringsovereenkomst enerzijds
en de licentieovereenkomst anderzijds. Over de vraag of (partij-
en bewust zijn overeengekomen dat) de betalingsverplichtin-
gen uit deze overeenkomsten los van elkaar moeten worden ge-
zien, zeggen deze stellingen niets.
De stelling onder d heeft wel betrekking op de over en weer be-
staande betalingsverplichtingen. Uit de ter onderbouwing van
deze stelling in de cassatiedagvaarding genoemde vindplaatsen
blijkt dat tussen partijen (op verzoek van Goglio) is afgesproken
dat na betaling aan SMQ door Goglio, SMQ deze betaling zou
doorstorten naar Qbig, zodat Qbig Goglio kon betalen. Hier-
mee is echter nog geen sprake van financiële verwevenheid tus-
sen de betalingsverplichting van Goglio aan SMQ en die van
Qbig aan Goglio in de door Goglio betoogde zin. De strekking

10 Het betoog bij s.t. van Goglio onder 5.2-5.10 over samenhangende
rechtsverhoudingen en lotsverbondenheid bij nauwe feitelijk-eco-
nomische samenhang mondt er onder meer in uit dat in het licht
van HR 23 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2555, NJ 1999/97
m.nt. J.B.M. Vranken ( Jans/FCN) de vraag of sprake is van lotsver-
bondenheid moet worden beantwoord aan de hand van uitleg van

de tussen partijen bestaande rechtsverhouding in het licht van de
omstandigheden van het geval. Dat is precies wat het hof hier ook
heeft gedaan. Overigens laat S. van Dongen, Groepen van contrac-
ten, diss. Nijmegen 2016, par. 2.2.2 en 6.2.5 zien dat opschorting
als voorbeeld van erkenning van verbondenheid tussen overeen-
komsten doorgaans is beperkt tot overeenkomsten tussen dezelfde
partijen en dat is in onze zaak anders (vereenzelviging van Qbig
met SMQ is in eerste aanleg door Golgio wel gepoogd ingang te
vinden, maar dat speelt in cassatie geen rol meer). Het is bij meer
partijen overigens inmiddels een wel erkende mogelijkheid (HR
14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4279, NJ 2000/307 m.nt.
J.B.M. Vranken ([...]/Arenda), een geval van een gefinancierde huur-
koopconstructie van een keuken, waarin de maatstaven uit het ar-
rest Jans/FCN naar een dergelijke situatie zijn doorgetrokken.

11 Ik wijs er ook op dat in art. 6 van het licentiecontract is bepaald dat
de afspraken tussen Goglio en Qbig over de leveringen in een
aparte overeenkomst zullen worden opgenomen. In art. 27 is onder
meer opgenomen dat de break-up fee alle schade voor SMQ/Qbig
dekt, behoudens door Goglio aan Qbig te betalen bedragen die
buiten de reikwijdte van de licentieovereenkomst vallen.
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van die afspraak is immers dat Goglio éérst betaalt aan SMQ en
dat pas daarna (na doorgeleiding van de betaling door SMQ aan
Qbig) Qbig aan Goglio betaalt. Bovendien is in de in de cassatie-
dagvaarding genoemde vindplaatsen ook een e-mail van SMQ
aan Goglio te vinden waarin onder meer is opgenomen: ‘Het is
voor ons echt essentieel dat er geen betalingen aan SMQ worden ge-
bruikt om Qbig rechtstreeks te vereffenen’ (MvG onder 9). Dat het
hof de stelling onder d niet uitdrukkelijk bij de beoordeling
heeft betrokken, kan het hof dan ook niet met recht worden te-
gengeworpen.
2.22. Onder 2.4 is een louter voortbouwende klacht geformu-
leerd die stoelt op het slagen van vorige subonderdelen, zodat
ook dat niet tot cassatie kan leiden.

Maatstaf be ë ind ig ing duurovereenkomst
2.23. Het derde onderdeel ziet op de maatstaf die het hof heeft
aangelegd bij de beoordeling van de vraag of SMQ de licentieover-
eenkomst kon opzeggen en richt zich daarmee tegen rov. 3.8.
2.24. De licentieovereenkomst is een duurovereenkomst die
voor bepaalde tijd – 15 jaar – is aangegaan. In de licentieovereen-
komst is voorzien in een opzegmogelijkheid. Bepalend voor de
vraag of en, zo ja, onder welke omstandigheden de overeen-
komst kan worden opgezegd, is dan in beginsel wat daarover is
overeengekomen. Dat betekent echter niet dat steeds wanneer
de contractuele bepalingen over de opzegging zijn nageleefd
ook daadwerkelijk (rechtsgeldig) kan worden opgezegd. De op-
zegging kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid on-
aanvaardbaar zijn.12 Maar ook op grond van de aanvullende wer-
king van de redelijkheid en billijkheid kan opzegging conform
de contractuele bepalingen in bepaalde gevallen niet zonder
meer mogelijk zijn, zo is de meest recente leer van Uw Raad:13

‘‘Ook als een overeenkomst voorziet in een regeling van de op-
zegging, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in ver-
band met de aard en inhoud van de overeenkomst in de om-
standigheden van het geval in de weg staan aan respectievelijk
opzegging, opzegging zonder zwaarwegende grond, opzegging
op een bepaald moment of opzegging zonder aanbod tot beta-
ling van een (schade)vergoeding.’’
Het is niet helemaal zeker of dit ook geldt voor overeenkomsten
voor bepaalde tijd (de casuı̈stiek heeft zich begrijpelijkerwijs
vooral ontwikkeld bij duurovereenkomsten voor onbepaalde
tijd), maar niet goed valt in te zien waarom hier in de situatie
van ons geval een onderscheid gemaakt zou moeten worden
met duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.14

2.25. Subonderdeel 3.1 beklaagt als onjuist het oordeel in de
derde alinea van rov. 3.8 dat bij een tevoren afgesproken opzeg-
mogelijkheid opzegging pas ontoelaatbaar is in geval sprake is
van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Immers ook als wel in een opzegregeling is voorzien, kan de
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid aan op-
zegging (zonder zwaarwegende grond, of op een bepaald mo-
ment of zonder aanbod tot betalingen van (schade)vergoeding)
in de weg staan. Indien het oordeel van het hof is gebaseerd op
het beroep van Goglio op de beperkende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid, dan heeft het hof miskend dat het ver-
plicht was de rechtsgronden aan te vullen, zo besluit dit subon-
derdeel.
2.26. Daar zit iets in. Bezien wij de door het hof uitgevoerde
toets nader. Het hof stelt voorop in rov. 3.8 dat het professionele
partijen vrij staat zelf afspraken te maken over opzeggingsmo-
daliteiten, die in beginsel bindend zijn. Het hof constateert dat
de opzeggingsmodaliteiten uit het licentiecontract ‘alleszins re-
delijk’ zijn: na een concrete sommatie met een duidelijke om-
schrijving van de tekortkoming heeft de wederpartij 60 dagen
de tijd die tekortkoming te herstellen, bij gebreke waarvan op-
zegging kan volgen die 30 dagen later pas intreedt. Het hof acht
60 dagen hersteltermijn voor achterstallige betaling ruim ge-
noeg en een periode van drie maanden tussen sommatie en
daadwerkelijk einde van de overeenkomst ook voldoende voor
de opgezegde partij om maatregelen te nemen. Dat een duur
van 15 jaar voor ogen stond doet daar niet aan af, nu wanbetaling
van royalties bij sluiting van de overeenkomst is geduid als een
zwaarwegende grond voor opzegging (rov. 3.8, 2e alinea).
Dan overweegt het hof dat het niet zo is dat SMQ pas tot opzeg-
ging mag overgaan na een redelijke afweging van belangen,
zoals Giglio aanvoert, omdat de aan te leggen toets die van
art. 6:248 lid 2 BW is: zo’n opzegging conform de opzeggings-
modaliteiten is pas ontoelaatbaar als deze naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (rov. 3.8,
derde alinea).
2.27. Dat laatste is inderdaad te beperkt, zo zagen we hiervoor in
2.24: opzegging conform de contractuele opzeggingsmodalitei-
ten kan ook op grond van de aanvullende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid onder omstandigheden niet zonder meer
mogelijk zijn. Het hof lijkt dus formeel uit te zijn gegaan van
een onvolledige maatstaf.15

2.28. De rechtsklacht van subonderdeel 3.1 is zodoende op zich
terecht voorgesteld. Maar of deze onvolledige maatstaf hier ook
tot cassatie moet leiden, hangt er dunkt mij van af of het hof ten
onrechte geen acht heeft geslagen op door Goglio aangevoerde
feiten en omstandigheden die maken dat op grond van de aan-

12 GS Verbintenissenrecht, art. 6:248, aant. 5.6.1 (A. van der Kruk en
M.E.A. Möhring, voorheen: W.L. Valk).

13 HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450 m.nt. T.F.E.
Tjong Tjin Tai, JOR 2016/294 m.nt. P.G.M. Brouwer, PJ 2016/101
m.nt. E. Lutjes (Stg Alcatel-Lucent/Alcatel-Lucent c.s.), rov. 4.4.2 in fine.
Zie over dit met de nodige nadruk in de sleutel van de aanvullende in
plaats van derogerende werking plaatsen van contractueel overeenge-
komen opzegbevoegdheden als nieuwe wending in dit arrest ook P.S.
Bakker, De receptiefunctie van de redelijkheid en billijkheid, WPNR
2017/7133, p. 8: ‘Ging de rechtspraktijk er in het verleden gewoonlijk
vanuit dat een dergelijke [contractueel overeengekomen A-G] opzeg-
bevoegdheid enkel (en dan nog slechts in uitzonderlijke situaties)
door de beperkende redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 lid 2 BW
de pas kon worden afgesneden, thans lijkt de Hoge Raad sterker te
willen benadrukken dat de (aanvullende) redelijkheid en billijkheid
niet alleen aan een contractueel niet-geregelde, maar ook aan een
wèl in het contract geregelde opzegging additionele eisen kunnen
stellen, waarvan de niet-inachtneming tot gevolg heeft dat niet (op
de gekozen manier) kan worden opgezegd (...)’.

14 Het is misschien wel de vraag of dit in die zin kan worden ‘doorge-
trokken’ – maar ik realiseer mij dat dat een andere situatie is die
niet speelt in onze zaak – dat bij duurovereenkomsten voor be-
paalde tijd zonder tussentijdse opzeggingsmogelijkheid nu ook

– en in die zin in afwijking van de leer uit HR 21 oktober 1988,
ECLI:NL:HR:1988:AD0483, NJ 1990/439 (Mondia/Calanda): in be-
ginsel geen tussentijdse opzegging mogelijk, behoudens onvoor-
ziene omstandigheden – op grond van de aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid een opzegmogelijkheid kan bestaan
onder omstandigheden (net als dat bij duurovereenkomsten voor
onbepaalde tijd kan waarin geen contractuele opzegregeling zit).
Dat lijkt mij de nodige rechtsonzekerheid scheppen waarvan be-
paald de vraag is of dat wenselijk is. Om op grond van die (andere)
eventualiteit in een situatie zoals die in onze zaak speelt dan maar
te moeten aannemen dat de corrigerende aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid bij een wel overeengekomen opzeg-
mogelijkheid bij duurovereenkomsten voor bepaalde tijd niet moet
gelden (zoals die blijkens het Alcatel-arrest wel geldt voor duur-
overeenkomsten voor onbepaalde tijd), vind ik geen aantrekkelijk
stelsel.

15 Overigens dateert het Alcatel-Lucent-arrest van na het bestreden ar-
rest in onze zaak, zodat het hof daar nog geen rekening mee kon
houden, vgl. in gelijke zin de s.t. zijdens Goglio onder 6.8.
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vullende werking van de redelijkheid en billijkheid in dit geval
niet kon worden opgezegd volgens de opzeggingsmodaliteiten.
Anders gezegd is de vraag of het hof materieel wel van de juiste
maatstaf is uitgegaan.
2.29. Daartoe draagt subonderdeel 3.2 aan dat Goglio zich op het
volgende heeft beroepen:
a. het gaat hier om een overeenkomst die voor 15 jaar is gesloten
en waarvan nog 12 jaar resteren. In de omstandigheden van het
geval, met name het continue overleg tussen partijen en de be-
vestiging van Goglio dat zij zou betalen, mocht Goglio er op ver-
trouwen dat een minnelijke oplossing zou volgen en dat de
overeenkomst zou worden voortgezet (cva 42-43, MvG 41-49/
20 en 76-85, akte Goglio 7 december 2015 10 sub b, plta h.b. 17-
19);
b. er is sprake van een geringe tekortkoming (cva 44-46);
c. partijen en Qbig hebben in de loop der jaren veelvuldig over-
leg gehad over hun meer omvattende handelsrelatie en hebben
discussiepunten altijd in onderling overleg opgelost (cva 47/22,
MvG 43-44, 49);
d. SMQ ondervond slechts gering nadeel van de tekortkoming
van Goglio en wilde voordeel uit de beëindiging trekken, terwijl
de beëindiging voor Goglio ingrijpende schadelijke gevolgen
heeft (cva 48-50, MvG 42, 46, 48-49, 51-52, 57-68, akte Goglio
24 maart 2015 14-15);
e. de overige omstandigheden van het geval verzetten zich te-
gen de door SMQ beoogde beëindiging, waaronder met name
de openstaande betalingsverplichtingen van Qbig aan Goglio
(cva 51, MvG 46-47, 52).
Wanneer wij deze stellingen tegen het licht houden van de door
het hof uitgevoerde toets, dan zie ik deze klacht niet slagen. Het
hof heeft immers getoetst of de opzegmodaliteiten ‘redelijk’
zijn en daarbij uitdrukkelijk meegewogen dat de overeenkomst
voor 15 jaar is gesloten (stelling onder a) en geoordeeld dat de
wanbetaling in dit geval als een zwaarwegende grond voor op-
zegging kwalificeert (stelling onder b). De stellingen van Goglio
dat zij mocht vertrouwen op het tussen partijen gevoerde en te
voeren overleg en de stellingen van Goglio over de beweegrede-
nen van SMQ voor de opzegging (stelling onder a en onder d)
heeft het hof in rov. 3.11 besproken en verworpen. Dat de open-
staande betalingsverplichting van Qbig aan Goglio los moest
worden gezien van de betalingsverplichting van Goglio aan
SMQ, heeft het hof in rov. 3.7 vastgesteld (stelling onder e). In
wezen zijn de hier besproken stellingen door het hof – ook al is
het zich dat kennelijk niet bewust geweest – feitelijk gehouden
langs de meetlat van de aanvullende werking van de redelijk-
heid en billijkheid zou je kunnen zeggen. Ik zie daar subonder-
deel 3.2 op stranden – anders dan Goglio bij s.t. onder 6.9 aan-
draagt.
2.30. Subonderdeel 3.3 bouwt hierop voort met het betoog dat het
oordeel van het hof dat de contractuele afspraken op het punt
van de opzegging alleszins redelijk zijn, niet afdoet aan de voor-
gaande klachten. Het oordeel van het hof staat immers in de
sleutel van de in subonderdeel 3.1 bestreden onjuiste rechtsop-
vatting. Bovendien doen de contractuele kwalificatie van een
bepaalde tekortkoming als substantial en contractuele termij-
nen als zodanig niet af aan de aanvullende werking van de rede-
lijkheid en billijkheid in het licht van de overige ingeroepen
omstandigheden van het geval.
2.31. Dit komt neer op een herhaling van zetten en uit de behan-
deling van subonderdelen 3.1 en 3.2 volgt dat ik ook deze klacht
niet zie opgaan, nu – hoezeer wellicht naar de letter anders – in
wezen door het hof is getoetst langs de maatlat van (ook) de aan-
vullende werking van de redelijkheid en billijkheid.
2.32. Subonderdeel 3.4 bevat een louter voortbouwende klacht
die geen afzonderlijke bespreking behoeft.

Matig ing
2.33. Het vierde onderdeel is gericht tegen rov. 3.10, waarin het
hof het beroep van Goglio op matiging van de boete (de break-up
fee) heeft afgewezen.
2.34. Een contractuele boete kan op grond van art. 6:94 BW
worden gematigd indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.
Het toetsingsmoment is daarbij gelegen na de tekortkoming.16

De rechter dient terughoudend om te gaan met deze matigings-
bevoegdheid17 en kan pas tot matiging overgaan als de toepas-
sing van een boetebeding in de gegeven omstandigheden tot
een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt.18

Bij de matigingstoets moet een belangenafweging plaatsvin-
den. Daarbij gaat het niet alleen om het vermogensrechtelijke
belang van de schuldeiser, maar kan ook het belang van de
schuldeiser bij nakoming meewegen.19 De verhouding tussen
de daadwerkelijk geleden schade en de boete is van belang,
maar niet beslissend om tot matiging over te gaan.20 Eveneens
van belang zijn de aard van de overeenkomst, de inhoud van het
beding en de omstandigheden waaronder het is ingeroepen.21

Het oordeel over de vraag of een overeengekomen boete gema-
tigd moet worden, kan in cassatie vanwege het feitelijke karak-
ter ervan maar in beperkte mate worden getoetst. De afwijzing
van een verzoek tot matiging zal in de regel minder uitvoerig
gemotiveerd hoeven te worden dan de toewijzing van dat ver-
zoek.22

2.35. Subonderdeel 4.1 vangt aan met de rechtsklacht dat het oor-
deel van het hof in rov. 3.10 dat Goglio haar beroep op matiging
niet voldoende heeft onderbouwd met feiten, omstandigheden
en bewijsstukken onjuist is, voor zover het hof heeft miskend
dat Goglio diverse relevante omstandigheden heeft ingeroepen,
zoals de werkelijke schade, de hoogte van de boete en de om-
standigheden waaronder de boete is ingeroepen (cva 55-57,
MvG 71-72, plta h.b. 4, 24, 39).
Althans is volgens de motiveringsklacht van subonderdeel 4.2 het
oordeel van het hof onvoldoende (begrijpelijk) gemotiveerd
doordat het hof deze omstandigheden niet (kenbaar) bij de be-
oordeling heeft betrokken. Dat het beroep op deze omstandig-
heden op zichzelf onvoldoende is onderbouwd, valt volgens de
klacht niet in te zien.
2.36. Deze klachten zijn volgens mij tevergeefs voorgesteld.
Het hof heeft (terecht) voorop gesteld dat slechts in zeer uitzon-
derlijke gevallen een boetebeding kan worden gematigd. In dat
licht heeft het hof vervolgens geoordeeld dat door Goglio niet
behoorlijk met feiten, omstandigheden en bewijsstukken waar-
uit die feiten en omstandigheden blijken is toegelicht en onder-
bouwd dat zo’n zeer uitzonderlijk geval zich hier voordoet. Dát
door Goglio feiten en omstandigheden zijn ingeroepen waaruit
volgens Goglio de matiging van de boete zou moeten volgen,
heeft het hof niet miskend. Wel heeft het hof die feiten en om-
standigheden te licht bevonden. Dat oordeel is feitelijk, rech-

16 Parl. Gesch. BW Boek 6, MvA II, p. 326; GS Verbintenissenrecht,
art. 6:94 BW, aant. 5 (H.N. Schelhaas).

17 Parl. Gesch. BW Boek 6, TM, p. 324.
18 HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262 (Intra-

hof/Bart Smit), rov. 5.3.
19 Parl. Gesch. BW Boek 6, TM, p. 324 en MvA II, p. 325.
20 GS Verbintenissenrecht, art. 6:94 BW, aant. 5 (H.N. Schelhaas).
21 HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638, NJ 2007/262 (Intra-

hof/Bart Smit), rov. 5.3. Zie voor een nadere uitwerking van de fac-
toren die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de
vraag of een overeengekomen boete moet worden gematigd: GS
Verbintenissenrecht, art. 6:94 BW, aant. 6 (H.N. Schelhaas).

22 Vgl. HR 30 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6344, NJ 2000/675
([...] c.s./[...] c.s.), rov. 3.10.
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tens niet onjuist en ook niet onbegrijpelijk, als we dat nader on-
der de loep nemen.
Ter onderbouwing van haar beroep op matiging heeft Goglio bij
antwoord in eerste aanleg (cva 55-57) alleen aangegeven dat de
boete buitensporig en niet proportioneel is gelet op de door de
te late betaling geleden schade, die SMQ ook niet heeft onder-
bouwd, en dat bij matiging alle omstandigheden van het geval
in acht moeten worden genomen. Dat zijn algemeenheden
(herhaald bij grieven onder 72). Bij grieven onder 71 is een lou-
tere opsomming van veertien stellingen gegeven ter adstructie
van haar matigingsberoep.23 Dat dit niet voldoende is geoor-
deeld, verbaast niet. Een deel van deze stellingen is door het
hof in aan rov. 3.10 voorafgaande overwegingen al verworpen of
van relevantie ontdaan (stellingen a, b, c, d, e, h, j en l). Dat het
vonnis van de voorzieningenrechter van 23 september 2013 in
het voordeel van Goglio was (stelling f) kan, zonder nadere toe-
lichting, niet als essentiële stelling worden aangemerkt. De stel-
ling dat SMQ geen schade heeft geleden (stelling g) is niet on-
derbouwd. De stelling dat de schade moet worden gematigd tot
het bedrag van verkoop van het Intellectueel Eigendom (stelling
i), heeft geen zelfstandige betekenis. Dat er op 21 februari 2013
een betalingstoezegging was (stelling k) is evenmin essentieel,
alleen al omdat door het hof is overwogen dat het geheel te wij-
ten is aan de keuze van Goglio om niet te betalen dat de over-
eenkomst is opgezegd (en de boete verschuldigd werd). Waar-
om zou helpen dat de licentievergoeding op 23 april 2013 als-
nog is voldaan (stelling m) valt evenmin in te zien. Dat was
immers te laat, terwijl Goglio bovendien ruimschoots gelegen-
heid heeft gehad om te betalen vóór kon worden opgezegd. Dat
SMQ ‘jarenlang niet heeft voldaan aan haar verplichtingen aan
Goglio’ (stelling n), is niet onderbouwd, terwijl ook hiervan de
relevantie niet valt in te zien.
Bij pleidooi in appel (plta h.b. 39) is, kort gezegd, naar voren ge-
bracht dat SMQ van ‘twee walletjes’ heeft willen eten en dat zij
contractueel werd aangespoord om de licentieovereenkomst op
te zeggen. Deze stelling heeft het hof in rov. 3.11 verworpen. In
die pleitnota onder 4 en 24 staat niets over matiging, zodat het
hof niet verweten kan worden dat het deze stellingen niet bij de
beoordeling heeft betrokken.
Ik meen dat het hof zijn verwerping van het beroep op matiging

bij die stand van zaken niet nader of anders had behoeven te
motiveren, zodat dit subonderdeel faalt.
2.37. In subonderdeel 4.3 klaagt Goglio dat zij zich bij pleidooi in
hoger beroep24 er op heeft beroepen dat SMQ met de ‘koper van
de licenties’ [A] is overeengekomen dat zij de boete zouden ver-
delen en dat SMQ haar geheimhoudingsplicht uit de licentie-
overeenkomst heeft geschonden (onder verwijzing naar het zit-
tingsp-v van 7 december 2015, p. 2). Omdat Goglio pas ter zit-
ting kennis heeft kunnen nemen van het MoU (tussen SMQ
en [A]) waaruit deze feiten blijken, mocht het hof op dit punt
geen verdere onderbouwing van de stellingen van Goglio ver-
gen, zodat het oordeel van het hof dat Goglio haar beroep op de
billijkheid onvoldoende heeft toegelicht en onderbouwd, on-
juist of onbegrijpelijk is, aldus deze klacht.
2.38. Ik zie deze klacht evenmin opgaan, nu het hofoordeel ook
anders kan worden begrepen. Het hof heeft dit een en ander
kennelijk te speculatief geoordeeld. Zelfs als hetgeen Goglio
uit het MoU destilleert feitelijk juist zou zijn, wil dat nog niet
zeggen dat dat enkele gegeven zou maken dat het hof op grond
van die stellingen tot het oordeel had moeten komen dat hier
zich het zeer uitzonderlijke geval voordoet dat de billijkheid mati-
ging van de boete eist. Het is opnieuw een element dat het hof
heeft meegewogen, maar kennelijk te licht bevonden en dat is
feitelijk en niet onbegrijpelijk (en al helemaal niet onjuist).
2.39. Subonderdeel 4.4 klaagt over het ten onrechte passeren van
een bewijsaanbod van Goglio ten aanzien van de door haar als
gevolg van de opzegging geleden schade. Het oordeel van het
hof in rov. 3.10 dat ook hier de ernstige gevolgen van de opzeg-
ging waarop Goglio zich beroept door haar niet feitelijk, met be-
wijsstukken zijn onderbouwd, is volgens de klacht onbegrijpe-
lijk (gemotiveerd). Het oordeel van het hof in rov. 3.13 dat het be-
wijsaanbod van Goglio op dit punt niet voldoende concreet of
relevant is, is eveneens onbegrijpelijk, nu het bewijsaanbod on-
miskenbaar de schade betreft.
2.40. Door Goglio is ten aanzien van de gevolgen van de opzeg-
ging in hoger beroep gesteld dat zij voor een bedrag van
i 309.710,= aan directe schade heeft geleden door betaling aan
drie (in het processtuk met naam genoemde) Italiaanse afne-
mers (akte van 24 maart 2015 onder 14). Vervolgens heeft Go-
glio aangeboden deze directe schade nader te onderbouwen
‘evenals de indirecte schade (bijvoorbeeld door omzetverlies)’
(diezelfde akte onder 15). In eerste aanleg was door Goglio wei-
nig concreet gesteld dat de omzet van Goglio van i 324 miljoen
per jaar mede is gebaseerd op de van SMQ in licentie verkregen
technologie, dat deze technologie haar met de opzegging van de
licentieovereenkomst is komen te ontvallen en dat om die re-
den de gevolgen van de opzegging ingrijpend zijn (vgl. cva 49).
SMQ heeft het bestaan van deze schade bij gebrek aan weten-
schap betwist en daarnaast aangevoerd dat Goglio de schade
aan zichzelf heeft te wijten én dat de schade voor SMQ niet
voorzienbaar was. Het oordeel van het hof dat Goglio de ern-
stige gevolgen van de opzegging niet feitelijk, met bewijsstuk-
ken, heeft onderbouwd (en dus het beroep op matiging onvol-
doende is onderbouwd), is in dat licht bezien niet onbegrijpe-
lijk.
2.41. Waar het vervolgens om gaat is of het hof Goglio had moe-
ten toelaten tot bewijslevering op dit punt. In rov. 3.13 heeft het
hof het bewijsaanbod van Goglio gepasseerd omdat het niet vol-
doende concreet is en/of niet ziet op feiten die tot een ander
oordeel kunnen leiden. Het door Goglio gedane bewijsaanbod

23 ’71. (...) a) Goglio had een hogere vordering op Qbig dan SMQ op
Goglio; b) Goglio heeft gerechtvaardigd vertrouwd op herstel (zie
hierna onderdeel I); c) Kort na de brief van 6 februari 2013 is op
21 februari 2012 een betalingstoezegging gedaan; d) Onduidelijkheid
over de start van de 60 dagen termijn; e) De voorgenomen verkoop
van het Intellectueel Eigendom door SMQ (zie de brief van 13 fe-
bruari 2013); f) Het vonnis van de voorzieningenrechter van 23 sep-
tember 2013 in het voordeel van Goglio; g) Zoals SMQ veelvuldig
heeft gesteld is de break up fee een compensatie van schade. Door
verkoop van het Intellectueel Eigendom is er geen sprake van scha-
de, echter uitsluitend schade aan de zijde van Goglio; h) De korte
duur van de licentieovereenkomst die was aangegaan voor 15 jaar
en waarbij SMQ op eigen initiatief het Intellectueel Eigendom in
ieder geval vanaf 13 februari 2013 heeft trachten te verkopen; i) De
schade moet meer subsidiair worden gematigd tot het bedrag van
verkoop van het Intellectueel Eigendom, zoals aangeboden door
SMQ aan Goglio voor een bedrag van i 250.000,=; j) SMQ heeft
met in het achterhoofd de verkoop bewust de licentieovereenkomst
opgezegd op basis van gefingeerde gronden; k) Op 21 februari 2013
reeds een betalingstoezegging van Goglio had van i 50.000,=, ter-
wijl de voorzieningenrechter er aan te pas moest komen om Qbig te
laten betalen; l) De betalingsverplichting mede werd opgeschort om-
dat de leveringen van Qbig niet deugdelijk ware; m) De licentiever-
goeding 2012 is op 23 april 2013 alsnog voldaan; n) SMQ zelf
jarenlang niet heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen aan
Goglio.’

24 Blijkens het zittingsp-v van 7 december 2015 heeft het hof SMQ ter
zitting gelast het MoU over te leggen en is een leespauze ingelast
voor Goglio, waarna Goglio gelegenheid kreeg daar commentaar
op te leveren, van welke gelegenheid zij ook gebruik heeft gemaakt.
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is, in ieder geval ten aanzien van de directe schade, voldoende
concreet. Wanneer deze overweging wordt bezien in samen-
hang met rov. 3.10, moet echter worden aangenomen dat het
hof van oordeel was dat de door Goglio gestelde gevolgen van
de opzegging niet tot matiging van de boete zouden kunnen lei-
den. Anders gezegd, zelfs als Goglio de door haar gestelde di-
recte schade van i 309.710,= en de (niet nader geconcreti-
seerde) indirecte schade zou hebben geleden, zou dat onvol-
doende zijn om het beroep op matiging toe te wijzen.
Daartoe is van belang dat Goglio voor het overige haar beroep
op matiging volgens het hof niet behoorlijk had toegelicht en
onderbouwd. De matiging zou dan volledig gebaseerd moeten
zijn op de gestelde ernstige gevolgen van de opzegging, terwijl
daarbij ook moet worden meegewogen i) dat het geheel aan de
door Goglio gemaakte keuze om niet te betalen te wijten is ge-
weest dat de overeenkomst is opgezegd en ii) dat Goglio de mo-
gelijkheid had om de schadevergoeding te ontlopen door de
rechten te kopen (zie rov. 3.10). Dat het hof onder die omstan-
digheden het bewijsaanbod dat alleen betrekking had op de
door Goglio geleden schade als niet ter zake dienend heeft ge-
passeerd, is niet onbegrijpelijk.
2.42. Het laatste subonderdeel 4.5 klaagt dat het hof de bewijslast
verkeerd heeft verdeeld blijkens rov. 3.13. Het hof heeft miskend
dat SMQ zich in deze procedure beroept op de rechtsgevolgen
van haar opzegging, zodat op haar stelplicht en bewijslast rus-
ten ter zake van de rechtsgeldigheid van de opzegging. Nu de
stelling van Goglio dat de opzegging voor haar ernstige gevol-
gen heeft in dat kader een motivering vormt van haar betwis-
ting van de stelling van SMQ dat de opzegging rechtsgevolg
heeft, mocht het hof op haar hooguit de last leggen om tegenbe-
wijs te leveren.
2.43. Dit lijkt mij onjuist. Het bewijsaanbod van Goglio waar
het hier om gaat ziet op de schade die Goglio zou hebben gele-
den als gevolg van de opzegging van de licentieovereenkomst.
Die schade is relevant i) bij de beoordeling van de vraag of op
grond van art. 6:248 BW opzegging in de gegeven omstandig-
heden mogelijk was en ii) bij het beroep van Goglio op mati-
ging. In beide gevallen rust de stelplicht en bewijslast ten aan-
zien van de omvang van die schade op Goglio. Bij dat laatste
punt is dit evident. Bij het eerste punt is het SMQ die zich be-
roept op de rechtsgevolgen van de overeengekomen opzegmo-
gelijkheid, maar Goglio beroept zich op art. 6:248 BW (in aan-
vullende of beperkende zin) en moet dus in dit verband om-
standigheden stellen, onderbouwen en bij betwisting bewijzen
die maken dat op grond van art. 6:248 BW opzegging niet mo-
gelijk is.25 Deze klacht gaat zodoende niet op.

Schending hoor en wederhoor
2.44. Het vijfde onderdeel ziet op het eerst bij pleidooi in appel
door SMQ op bevel van het hof overgelegde MoU.
Het onderdeel klaagt onder 5.1 over schending van hoor en we-
derhoor: het hof heeft miskend dat de rechter slechts mag be-
slissen aan de hand van stukken tot kennisneming waarvan en
uitlating waarover aan partijen voldoende gelegenheid is gege-
ven. Goglio heeft pas ter zitting van dit stuk kennis kunnen ne-
men en gelegenheid gekregen zich hierover uit te laten, waarna
de behandeling is gesloten.
Voor zover het hof van oordeel is geweest dat Goglio voldoende
gelegenheid heeft gekregen tot kennisneming van en uitlating
over het MoU, is dit oordeel onjuist en onvoldoende (begrijpe-
lijk) gemotiveerd, zo klaagt het onderdeel onder 5.2. Het gaat

om een stuk in het Engels van meerdere pagina’s met een juri-
disch-technisch karakter, terwijl van de Italiaanse vertegen-
woordigers van Goglio moest worden verondersteld dat zij het
Engels beperkt machtig waren en er naar de aard beperkte ken-
nisname en overleg mogelijk was.
Tot slot betoogt het onderdeel onder 5.3 dat het hof heeft mis-
kend dat uit het arrest of proces-verbaal moet blijken dat het er
op heeft gelet dat voldaan is aan de eis dat Goglio voldoende
kennis heeft kunnen nemen van het MoU en zich daarover
heeft kunnen uitlaten. In het bijzonder blijkt niet hoe lang de
schorsing heeft geduurd, onder welke omstandigheden de
schorsing heeft plaatsgevonden en of aan Goglio is gevraagd of
zij op deze wijze voldoende op het stuk heeft kunnen reageren.
2.45. Ik bespreek deze klachten gezamenlijk.
In het proces-verbaal van de zitting van 7 december 2015 is over
het MoU het volgende opgenomen:
‘‘Het hof gelast SMQ het Memorandum of Understanding over
te leggen. Dit Memorandum of Understanding is, tezamen met
de daaraangehechte e-mail van Gijs Geerlings aan Elmar Oost-
veen en Jaap Sondaar van 13 februari 2013 en het antwoord daar-
op van 14 februari 2013, aan het onderhavige proces verbaal ge-
hecht.
Het hof gelast SMQ toe te laten dat mr. Vink en de verschenen
personen aan de zijde van Goglio het Memorandum of Under-
standing inzien.
De voorzitter schorst de zitting om mr. Vink en de verschenen
personen aan de zijde van Goglio de gelegenheid te geven het
Memorandum of Understanding door te nemen.
Na hervatting van de zitting, maakt mr. Vink de volgende op-
merkingen met betrekking tot het Memorandum of Under-
standing:
(...)’’
2.46. Hieruit blijkt duidelijk dat het hof de advocaat (mr. Vink)
en vertegenwoordigers van Goglio de gelegenheid heeft gebo-
den het MoU in te zien en de zitting heeft geschorst zodat zij
het stuk konden doornemen. Na hervatting van de zitting zijn
door de advocaat van Goglio (acht) inhoudelijke opmerkingen
over het MoU gemaakt, die zijn neergelegd in het proces-ver-
baal van de zitting. Dat Goglio hiermee onvoldoende gelegen-
heid heeft gehad om van het MoU kennis te nemen en zich
daarover uit te laten, valt niet zonder meer in te zien. Er blijkt
ook niet dat partij Goglio, die door een advocaat werd bijge-
staan, tegen deze gang van zaken heeft geprotesteerd of te ken-
nen heeft gegeven nog gelegenheid te willen zich hier nader
over uit te laten. Dat stelt het cassatiemiddel ook niet.26

Daarbij teken ik aan dat het MoU een stuk is van ongeveer twee
en een halve pagina en daarmee niet van een dusdanige lengte
is dat bij voorbaat duidelijk is dat een voldoende kennisname
daarvan in een schorsing ter zitting niet mogelijk is. Het stuk
is weliswaar in het Engels opgesteld, maar dit is niet een zoda-
nig vreemde taal dat het hof ervan uit had moeten gaan dat de
vertegenwoordigers noch de advocaat van een internationaal
opererend concern als Goglio deze taal (voldoende) machtig
waren. Dit laatste geldt te meer omdat het onderhavige geschil
gaat om een in het Engels opgestelde licentieovereenkomst. Bo-
vendien had van de advocaat van Goglio verwacht mogen wor-

25 Zie W.L. Valk, Stelplicht en Bewijslast, commentaar op art. 6:248
BW, p. 383-384. Dit geldt zowel in de sleutel van de aanvullende
als de beperkende werking.

26 In voetnoot 36 verwijst de cassatiedagvaarding naar een brief van
Goglio aan het hof van 29 juli 2016, waarin zou zijn opgenomen
dat uit het proces-verbaal niet blijkt dat Goglio het stuk in de zit-
tingszaal heeft moeten bestuderen en bespreken, hoewel haar be-
drijfsvertegenwoordigers reeds waren vertrokken en ook de
vertegenwoordigers en advocaten van SMQ in de zaal aanwezig
waren. Deze brief dateert echter van ná het arrest van het hof en
bevindt zich (dus) ook niet in het aan de Hoge Raad ter beschik-
king gestelde procesdossier.
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den dat, als het een probleem was dat het stuk in het Engels was
opgesteld, hij dat op zitting aan het hof kenbaar zou hebben ge-
maakt en ook hiervan is niet gebleken.
Het vijfde onderdeel faalt daarmee in al zijn subonderdelen.

Uit leg MoU
2.47. Het zesde onderdeel klaagt over het oordeel van het hof
over de inhoud van het MoU en richt zich daarmee tegen rov.
3.11 en 3.12.
Onder 6.1 zijn daartoe alleen klachten opgenomen die voortbou-
wen op het vijfde onderdeel: niet stand zou kunnen houden op
grond van de klachten van onderdeel 5 dat het hof in rov. 3.11
oordeelt dat uit het MoU niet blijkt dat de verkoop van de IE-
rechten aan [A] al voor de ingebrekestelling van 6 februari 2013
werd voorbereid en dat de opzegging van de licentieovereen-
komst daarin enige rol zou hebben gespeeld. Deze klachten be-
hoeven hier geen afzonderlijke bespreking. Zij falen op de-
zelfde gronden als aangegeven bij onderdeel 5.
2.48. Het onderdeel klaagt verder onder 6.2 allereerst dat het
oordeel van het hof in rov. 3.11 dat uit het MoU niet blijkt dat de
verkoop van IE-rechten aan [A] al voor de ingebrekestelling van
6 februari 2013 werd voorbereid onbegrijpelijk is, nu de e-mail-
wisseling waarvan het MoU een bijlage is dateert van 13/14 fe-
bruari 2013 en daarin is opgenomen dat ‘het even heeft ge-
duurd’ voordat het stuk is getekend, dat sprake is geweest van
‘obstakels’ en dat in deze e-mailswisseling wordt verwezen naar
een eerdere ‘handshake’.
2.49. Deze klacht kan niet slagen. Allereerst geldt dat het hof
overweegt dat uit het Memorandum of Understanding niet blijkt
dat de verkoop van IE-rechten aan [A] al voor de ingebrekestel-
ling van 6 februari 2013 werd voorbereid. Dat oordeel is feite-
lijk niet onjuist en daarmee ook niet onbegrijpelijk. In de e-mail-
wisseling waarnaar het onderdeel refereert is inderdaad opgeno-
men wat de klacht aanhaalt. Dat baat Goglio echter niet, reeds
omdat niet blijkt dat door Goglio ter onderbouwing van haar
standpunt dat de verkoop van de IE-rechten al voor de ingebre-
kestelling werd voorbereid naar deze e-mailwisseling is verwe-
zen. De cassatiedagvaarding noemt in ieder geval geen vind-
plaatsen van een dergelijke stellingname. Het hof hoefde der-
halve geen acht te slaan op de inhoud van de e-mailwisseling.
Bovendien is het oordeel van het hof ook niet onbegrijpelijk als
de inhoud van de e-mailwisseling wél bij de beoordeling wordt
betrokken. Tussen de ingebrekestelling van 6 februari 2013 en
de e-mailwisseling van 13 en 14 februari 2013 zit immers een
week, zodat niet valt uit te sluiten dat de eerdere ‘handshake’
(daags) na de ingebrekestelling heeft plaatsgevonden en het
daarna ‘even heeft geduurd’ door ‘obstakels’, zodat het MoU
zelf niet eerder dan een week nadien is getekend.
2.50. Verder klaagt subonderdeel 6.2 dat het oordeel in rov. 3.11
dat uit het MoU niet blijkt dat de opzegging van de licentieover-
eenkomst enige rol heeft gespeeld bij de verkoop van de IE-
rechten onbegrijpelijk is. Dit omdat het MoU op verschillende
plaatsen melding maakt van de contractuele rechtspositie van
Goglio ten aanzien van de octrooien en de relevantie daarvan
voor een transactie tussen SMQ en [A].
2.51. Dat het MoU op verschillende plaatsing melding maakt
van de contractuele rechtspositie van Goglio ten aanzien van
de octrooien en de relevantie daarvan voor een tussen SMQ en
[A] te sluiten overeenkomst over de verkoop van deze octrooien,
is natuurlijk niet vreemd. Dit dwingt in het bijzonder niet tot de
conclusie dat onbegrijpelijk is het oordeel van het hof dat niet is
gebleken dat de opzegging van de licentieovereenkomst enige
rol heeft gespeeld bij de verkoop van de IE-rechten. Dat zou
pas zo kunnen zijn indien het MoU op een of andere wijze (al
dan niet indirect) refereert naar de opzegging van de licentie-

overeenkomst. De in de cassatiedagvaarding aangehaalde pun-
ten van het MoU waar Goglio wordt genoemd zien echter hele-
maal niet op de opzegging van de licentieovereenkomst. De
punten gaan over het ‘right of first refusal’ van Goglio (eerste
alinea en onder 12) of het bestaan van de licentieovereenkomst
(eerste alinea en onder 4). Daarnaast wordt gesproken over de
minimum fee die Goglio op grond van de licentieovereenkomst
verschuldigd is (in de zin dat Goglio die na overdracht van de
IE-rechten aan [A] in plaats van aan SMQ aan Scholte verschul-
digd zou zijn) en wordt de break-up fee aangehaald voor het ge-
val Goglio gebruik maakt van haar recht om de licentieovereen-
komst op te zeggen (onder 6). Het oordeel van het hof is dan
ook niet onbegrijpelijk.
2.52. Onder 6.3 klaagt het onderdeel dat de in rov. 3.12 door het
hof gegeven uitleg aan grief I, te weten dat deze (alleen) ziet op
onrechtmatige misleiding, onbegrijpelijk is. Eveneens onbe-
grijpelijk is het kennelijke oordeel van het hof in rov. 3.11 dat
het beroep van Goglio op de verkoop van de IE-rechten en het
MoU (louter) in het kader van die grief moet worden geplaatst.
Dit beroep van Goglio ondersteunt namelijk ook haar betoog
dat SMQ zich niet zonder meer op de overeengekomen opzeg-
gingsmogelijkheid kan beroepen, zoals met name blijkt uit
grief F.
2.53. Onduidelijk is welk belang Goglio heeft bij deze klachten.
Het hof heeft immers het standpunt van Goglio dat, kort ge-
zegd, door SMQ een complot is gesmeed om de licentieover-
eenkomst met Goglio op te kunnen zeggen en zo de IE-rechten
te kunnen te verkopen, in algemene zin verworpen. Dat het hof
dit standpunt dan wel van doorslaggevend belang zou hebben
geacht in het kader van het betoog van Goglio dat SMQ zich niet
zonder meer op de overeengekomen opzeggingsmogelijkheid
kan beroepen, ligt geheel niet in de rede. De klachten kunnen
daarmee niet tot cassatie leiden.

3 . Besprek ing van het (voorwaarde l i jke) inc idente le
cassat iemiddel
3.1. De voorwaarde waaronder het incidentele cassatiemiddel is
ingesteld, is in mijn optiek vervuld, nu ik subonderdelen 1.3 en
1.4 terecht acht voorgedragen. Het voorwaardelijk incidenteel
beroep omvat vier onderdelen.

Samenhang rechtsverhoudingen
3.2. Het eerste onderdeel richt zich tegen het oordeel in rov. 3.7
dat vaststaat dat sprake is van samenhang tussen de verhouding
van Goglio met SMQ en de verhouding van Goglio met Qbig,
nu de licentieovereenkomst een driepartijenovereenkomst is.
Volgens het onderdeel is dit oordeel rechtens onjuist dan wel
onbegrijpelijk. Het onderdeel werkt dit uit in diverse subonder-
delen.
3.3. Onder 1.1 betoogt het onderdeel dat de licentieovereenkomst
door Qbig uitsluitend en alleen in de hoedanigheid van mede-
licentiehouder is ondertekend en om te waarborgen dat de tus-
sen SMQ [bedoeld zal zijn Qbig] en Goglio gemaakte afspraken
zouden worden vastgelegd in een separate overeenkomst, zoals
bepaald in art. 6 van de licentieovereenkomst. Bij de uitvoering
van de licentieovereenkomst was er een strikte scheiding in de
rechtsverhouding tussen SMQ en Goglio, Qbig en Goglio en
SMQ en Qbig, hetgeen ook door partijen was beoogd. Goglio
was zich er steeds ook terdege van bewust dat zij met SMQ en
Qbig afzonderlijk zaken deed en dat dit twee van elkaar te on-
derscheiden partijen waren. In het licht van de stellingen van
SMQ en de door haar aangehaalde producties, heeft het hof ten
onrechte en in strijd met art. 149 Rv vastgesteld dat sprake is
van samenhang tussen de rechtsverhouding van Goglio met
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SMQ enerzijds en van Goglio met Qbig anderzijds nu de licen-
tieovereenkomst een driepartijenovereenkomst is.
3.4. Het hier bestreden oordeel houdt niet meer in dan dat er
samenhang bestaat tussen de verhouding van Goglio met
SMQ en de verhouding van Goglio met Qbig, nu de licentie-
overeenkomst een driepartijenovereenkomst is. Het hof laat
zich met dit oordeel nog niet uit over hoe nauw die samenhang
is en wat daarvan de gevolgen zijn. Dát er enige samenhang be-
staat tussen de genoemde verhoudingen laat zich moeilijk ont-
kennen, gelet op de – door het hof terecht aangehaalde – om-
standigheid dat de licentieovereenkomst tussen deze drie par-
tijen is gesloten (de drie partijen worden ieder als partij bij de
overeenkomst aangeduid en hebben ieder de overeenkomst on-
dertekend). De door Goglio in de cassatiedagvaarding aange-
haalde stellingen en omstandigheden zien hoofdzakelijk op
hóe nauw de samenhang is tussen de licentieovereenkomst
enerzijds en de tussen Goglio en Qbig gesloten leveringsover-
eenkomst anderzijds. Daar gaat het hier bestreden oordeel van
het hof echter niet over, terwijl het hof in het vervolg van rov. 3.7
SMQ op het punt van de samenhang tussen de betalingsver-
plichtingen uit de licentieovereenkomst en de betalingsver-
plichtingen uit de leveringsovereenkomst gelijk heeft gegeven
(zie ook de bespreking van onderdeel 2 van het principale cassa-
tiemiddel). De klacht kan dan ook niet slagen.
3.5. De klachten onder 1.2 delen het lot van het voorgaande sub-
onderdeel, nu dit in feite dezelfde klachten betreffen, maar dan
verpakt als motiveringsklachten.
3.6. Onder 1.3 klaagt het onderdeel dat het hof heeft miskend dat
het enkele feit dat Qbig als derde de licentieovereenkomst heeft
mede ondertekend, niet zonder meer meebrengt dat de over-
eenkomst een driepartijenovereenkomst is en dat er samen-
hang tussen de verhouding van Goglio met SMQ en van Goglio
met Qbig bestaat.
3.7. Gelet op de omstandigheid dat Qbig de licentieovereen-
komst heeft ondertekend en in de licentieovereenkomst als par-
tij bij die overeenkomst wordt genoemd, had door SMQ nader
moeten worden toegelicht waarom het hof desondanks niet tot
de slotsom had mogen komen dat de overeenkomst een drie-
partijenovereenkomst is en dat er dus (enige) samenhang tus-
sen de verhouding van Goglio met SMQ en van Goglio met
Qbig bestaat. Een dergelijke toelichting ontbreekt, zodat de
klacht niet kan slagen.
3.8. Onder 1.4 klaagt het onderdeel dat het voorgaande te meer
klemt in het licht van het oordeel van het hof dat Goglio niet
deugdelijk heeft weersproken dat de betalingsverplichtingen
over en weer los van elkaar moeten worden gezien. Dit maakt
het rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk dat het hof oordeelt
dat sprake is van samenhang tussen de verhouding van Goglio
met SMQ en van Goglio met Qbig. Laatsgenoemd oordeel is, in
het licht van de in subonderdeel 1.1 bedoelde stellingen, onbe-
grijpelijk en innerlijk tegenstrijdig volgens deze klacht.
3.9. Het subonderdeel gaat er ook hier van uit dat het hof conse-
quenties heeft verbonden aan het oordeel dat er samenhang be-
staat tussen de verhouding Goglio-SMQ en Goglio-Qbig. Als
gezegd is dat niet het geval en heeft het hof alleen willen vast-
stellen dat er enige samenhang bestaat tussen deze rechtsver-
houdingen. Vervolgens heeft het hof geoordeeld dat partijen de
over en weer geldende betalingsverplichtingen uitdrukkelijk
los van elkaar hebben willen zien en dat om die reden het ver-
weer van Goglio dat zij niet hoefde (of kon) betalen aan SMQ
zolang Qbig niet aan haar had betaald, niet opging. Deze oorde-
len van het hof zijn geenszins onbegrijpelijk en ook niet inner-
lijk tegenstrijdig (en bovendien in het voordeel van SMQ).

MoU
3.10. Het tweede onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte de
(inhoud van het) MoU bij de beoordeling heeft betrokken, al-
thans dat dit onbegrijpelijk is. Het onderdeel werkt dit uit in di-
verse subonderdelen.
3.11. Onder 2.1.a voert het onderdeel aan dat Goglio eerst in haar
akte ten behoeve van het pleidooi op 7 december 2015 een be-
roep heeft gedaan op het MoU. Het hof had dan ook het verzoek
van Goglio27 om het MoU te mogen overleggen als tardief moe-
ten weigeren, nu het strekte ter onderbouwing van een nieuw
aan te voeren grief. Voor zover het hof van oordeel was dat
SMQ haar primaire verweer dat dit verzoek tardief was had
prijsgegeven, is dat oordeel rechtens onjuist en onbegrijpelijk
volgens subonderdeel 2.1.b.
3.12. In rov. 3.3 geeft het hof duidelijk aan wat wel en niet tardief
wordt geacht in Goglio’s akte van 7 december 2015: geen eis in
reconventie en nieuwe grieven, maar wel wat kan gelden als
‘een nadere toelichting van de reeds eerder betrokken stellin-
gen en geformuleerde grieven’. Daar valt volgens het hof ken-
nelijk ook onder wat in die akte (voor het eerst) naar voren is ge-
bracht ten aanzien van het MoU. Dat feitelijk oordeel van het
hof (uitleg gedingstukken) is niet onjuist of onbegrijpelijk. In
de akte is door Goglio een beroep gedaan op het MoU ter toe-
lichting van haar betoog dat SMQ welbewust en met voorbe-
dachte rade de licentieovereenkomst heeft willen opzeggen
(zie onder 3 en 4 van die akte). Dat betoog heeft Goglio met grief
F ook al bij grieven gevoerd (zie bijv. MvG 60). Van een als tar-
dief aan te merken nieuwe grief is dan ook geen sprake.
3.13. De klacht dat het hof van oordeel was dat SMQ haar pri-
maire verweer dat het verzoek om het MoU over te leggen tar-
dief was gedaan had prijsgegeven, mist feitelijke grondslag
(vgl. in dat verband ook rov. 3.3), zodat ook subonderdeel 2.1.b
moet sneuvelen.
3.14. Het onderdeel klaagt vervolgens onder 2.2.a, kort gezegd,
dat het oordeel van het hof in strijd is met de twee conclusie-re-
gel (de onder 2.1 bedoelde stellingen zijn ten onrechte niet als
nieuwe groef aangemerkt) en dat voor zover het hof van oordeel
was dat SMQ kon worden geacht zich niet te verzetten tegen de
nieuwe grief bij pleidooi (een erkende uitzondering op de twee-
conclusieregel), dat oordeel onbegrijpelijk is, subonderdeel 2.2.b.
3.15. Dit mist feitelijke grondslag, nu, zoals bij de bespreking
van subonderdeel 2.1 aan de orde kwam, het hof klaarblijkelijk
heeft geoordeeld dat hetgeen Goglio naar voren heeft gebracht
ten aanzien van het MoU een toelichting betrof op reeds eerder
betrokken stellingen en geformuleerde grieven, zodat van nieu-
we grieven of het aannemen van een uitzondering met betrek-
king tot het toelaten van een nieuwe grieven geen sprake is.
3.16. Onder 2.3 klaagt het onderdeel dat het hof ten onrechte aan
het voorgaande voorbij heeft gezien, althans zijn arrest niet
naar de eisen der wet met reden heeft omkleed. Dit nu uit het
arrest niet kan worden opgemaakt of, dat en op grond waarvan
het hof van oordeel is geweest dat deze stellingname van Goglio
niet als nieuwe grief kwalificeert.
3.17. Voor zover deze klacht voortbouwt op de voorgaande sub-
onderdelen, deelt zij dat lot. Het hof heeft verder in rov. 3.3 ge-
motiveerd hoe met de akte van 7 december 2015 van Goglio zal
worden omgegaan. Daarbij heeft het hof inderdaad niet per
stellingname van Goglio in die akte uitgewerkt of dit al dan niet

27 NB: dit was geen verzoek van Goglio, maar van SMQ zelf, zoals
Goglio bij s.t. onder 11.6 en 11.7 terecht en met verwijzing naar on-
derliggende stukken (antwoordakte SMQ 7 december 2015 onder
4) aankaart. De (in dat licht merkwaardige) klacht van SMQ luidt
dus in feite dat het hof het verzoek van SMQ tot het mogen overleg-
gen van de MoU als tardief had moeten passeren.
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een nieuwe grief inhield. Uit het feit dat het hof het MoU in rov.
3.11 betrekt bij de bespreking van de stellingen van Goglio dat
SMQ een complot gesmeed zou hebben om de overeenkomst
met Goglio op te zeggen en zo de octrooien te kunnen verko-
pen, blijkt voldoende duidelijk dat het hof van oordeel was dat
hetgeen Goglio in de akte van 7 december 2015 over het MoU
naar voren bracht een toelichting was op die stellingname (die
als gezegd al aan de orde was gekomen bij grief F). Ook deze
klacht kan niet tot cassatie leiden.

Verp l icht ing tot opzegging?
3.18. Het derde onderdeel richt zich tegen het oordeel van het
hof in rov. 3.12 in passing dat SMQ op zichzelf belang had bij de
opzegging omdat zij zich jegens [A] als koper van de octrooien
tot opzegging had verplicht. Volgens het onderdeel is dit oor-
deel ten onrechte gegeven en bovendien onbegrijpelijk.
3.19. Daartoe brengt SMQ in subonderdeel 3.1 naar voren dat zij
bij herhaling heeft gesteld (MvA 79, 88, 99 e.v., 121 e.v., ant-
woordakte 7 december 2015 17 t/m 36, 38 t/m 41, plta h.b. 24
t/m 28) dat zij zich op grond van het MoU niet had verplicht
om de licentieovereenkomst met Goglio op te zeggen, maar dat
SMQ en [A] deze juist wilden voortzetten (en zij inkomsten zou
mislopen du moment [A] de licentie zou overnemen en Goglio
de licentie zou opzeggen). Dit strookt ook met de inhoud van
het MoU. Het oordeel van het hof is bovendien innerlijk tegen-
strijdig met de vaststelling dat de verkoop aan [A] ten tijde van
de ingebrekestelling nog niet was voorbereid en dat opzegging
van de licentieovereenkomst daarbij geen rol heeft gespeeld.
3.20. Dat het hof zijn oordeel dat SMQ zich jegens [A] had ver-
plicht om de licentieovereenkomst op te zeggen heeft gebaseerd
op het MoU, blijkt niet uit het arrest. Het partijdebat in hoger be-
roep is er over gegaan of de Assignment Agreement (de uiteinde-
lijk tussen SMQ en [A] gesloten overeenkomst tot overdracht
van de octrooien c.a., gedateerd op 4 maart 2014 – bijna een jaar
na de opzegging van de licentieovereenkomst) een dergelijke
verplichting voor SMQ in het leven riep. Zie p. 5 van de akte
van Goglio van 7 december 2015, waar deze stelling wordt gepo-
neerd en de akte van SMQ van 7 december 2015 onder 32, waar
dit wordt betwist (moeilijk valt in te zien hoe een overeenkomst
tot een opzegging kan verplichten die al een jaar eerder heeft
plaatsgevonden). Voor zover het onderdeel aanneemt dat het
oordeel van het hof is gebaseerd op het MoU, mist het dan ook
feitelijke grondslag.
3.21. Voor zover het oordeel is gebaseerd op de hiervoor be-
doelde stellingname van Goglio bij akte van 7 december 2015
en de klachten zo begrepen moeten worden dat ze hierop zien,
is op zichzelf terecht geklaagd over onbegrijpelijkheid van het
oordeel dat SMQ bij de opzegging belang had omdat zij zich je-
gens [A] tot opzegging had verplicht. Een dergelijke verplich-
ting tot opzegging kan, zoals SMQ terecht naar voren heeft ge-
bracht, niet gebaseerd zijn op de bijna een jaar ná de gedane op-
zegging tot stand gekomen Assignment Agreement. In het MoU
is een dergelijke verplichting niet terug te vinden. Door SMQ
is juist bij herhaling gesteld dat octrooien mét een licentieover-
eenkomst meer waard zijn dan zonder een dergelijke licentie-
overeenkomst en dat zij dus nadeel heeft ondervonden van het
opzeggen van de licentieovereenkomst.28 Dit alles maakt dat
zonder nadere motivering, die ontbreekt, het oordeel van het
hof op zich niet begrijpelijk is op dit punt.
3.22. Wat evenwel het belang van SMQ bij deze klacht is, ver-
mag ik niet in te zien. Het hof overweegt ook dat dit langs de
kern van de zaak heen gaat en heeft geoordeeld in rov. 3.12 dat

ook waar SMQ belang had bij de opzegging omdat zij zich je-
gens [A] tot opzegging had verplicht, uitgangspunt is dat SMQ
de licentieovereenkomst mocht opzeggen als de contractueel
voorgeschreven voorwaarden vervuld waren. Deze klacht kan
zodoende voor zover ik deze begrijp niet tot cassatie leiden.
3.23. Onder 3.2 klaagt het onderdeel dat het hof heeft miskend
dat het MoU een voorovereenkomst is, die niet is bedoeld om
juridische binding te creëren.
3.24. Deze klacht kan al niet slagen omdat uit het middel niet
blijkt dat ten overstaan van het hof is gesteld dat het MoU een
voorovereenkomst zonder juridische binding betrof. Het is niet
zo dat in zijn algemeenheid kan worden volgehouden dat een
MoU nooit juridisch kan binden, omdat dat in ons consensuele
stelsel een kwestie van uitleg is.29

3.25. Subonderdeel 3.3 klaagt dat het hof SMQ ten onrechte niet
heeft toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen het (klaar-
blijkelijke) voorshands gegeven oordeel dat SMQ bij de opzeg-
ging met Goglio belang had omdat zij zich zich jegens koper [A]
tot opzegging had verplicht.
3.26. Nu door het hof is geoordeeld dat ook als SMQ zich jegens
de koper tot opzegging had verplicht, SMQ de licentieovereen-
komst mocht opzeggen als de contractueel voorgeschreven
voorwaarden waren vervuld, bestond er voor het hof geen aan-
leiding om SMQ toe te laten tot het bedoelde tegenbewijs. Der-
gelijk tegenbewijs zou immers niet ter zake dienend zijn. Bij
deze klacht heeft SMQ dan ook opnieuw geen belang.

Proceskosten
3.27. Het vierde onderdeel klaagt dat het hof ten onrechte
ambtshalve toepassing heeft gegeven aan art. 1019h Rv en de
indicatietarieven in IE-zaken door in het dictum een bedrag
van i 15.580,= voor salaris advocaat te bepalen (onder a). Het
hof heeft hiermee volgens het onderdeel miskend dat art. 1019h
Rv hier toepassing mist (onder b).
3.28. Dit onderdeel mist feitelijke grondslag, nu uit niets blijkt
dat het hof art. 1019h Rv zou hebben toegepast. Het door het
hof toegekende bedrag aan salaris strookt, zoals de s.t. van de
zijde van Goglio terecht voorrekent in 13.2, met een toekenning
van vier punten salaris tegen het reguliere liquidatietarief van
i 3895,= per punt (tarief VII).30

4. Conc lus ie
Ik concludeer in het principale cassatieberoep tot vernietiging
en verwijzing en in het voorwaardelijk incidentele cassatiebe-
roep tot verwerping.

Hoge Raad:

1 . Het geding in fe i te l i jke instant ies
Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst
de Hoge Raad naar de navolgende stukken:
a. de vonnissen in de zaak C/13/557436/HA ZA 14-49 van de
rechtbank Amsterdam van 23 april 2014 en 20 augustus 2014;
b. het arrest in de zaak 200.159.493/01 van het gerechtshof Am-
sterdam van 31 mei 2016.
Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

28 Akte van 7 december 2015 van de zijde van SMQ onder 36-37; plta
h.b. SMQ 25-27.

29 In gelijke zin Goglio’s s.t. onder 12.3 onder verwijzing naar F.J. de
Vries, De overeenkomst in het algemeen (Mon. BW B54), 2016,
nrs. 45 e.v.

30 https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglemen-
ten-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Liquidatietarief.aspx
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2. Het geding in cassat ie
Tegen het arrest van het hof heeft Goglio beroep in cassatie in-
gesteld. SMQ heeft voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep
ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van ant-
woord tevens houdende voorwaardelijk incidenteel cassatiebe-
roep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van
het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, en voor
Goglio mede door mr. R.R. Oudijk.
De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem
strekt in het principale cassatieberoep tot vernietiging en ver-
wijzing en in het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep tot
verwerping.
De advocaat van Goglio en de advocaat van SMQ hebben ieder
bij brief van 13 oktober 2017 op die conclusie gereageerd.

3 . Beoordel ing van het pr inc ipa le beroep
3.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) SMQ is houdster van een aantal octrooien op het gebied van
grootverpakkingen voor vloeibare voedingsmiddelen.
(ii) SMQ is aandeelhoudster en sinds december 2011 bestuur-
der van Qbig Packaging B.V. (hierna: Qbig).
(iii) Op 25 juni 2010 zijn SMQ, Goglio en Qbig een licentieover-
eenkomst aangegaan voor de duur van 15 jaar (hierna: de over-
eenkomst). Deze overeenkomst bevat onder meer de volgende
bepalingen:
‘‘3. Royalty-fees.
(...)
3.b. Royalty fee and Minimum Royalty. From the Effective Date
and during the continuance of this Agreement until the termi-
nation (...), the Parties agree that the Licensee [Goglio, HR] shall
pay to SMQ, before the 30th of January of the year following
each and all relevant calendar years: (1) a Royalty-fee based on
an 8% royalty-rate (...).
26. Termination.
In the event either Party considers that any other Party to be in
default of any provision of this Agreement, such Party shall pro-
vide notice in writing to the other specifically identifying the
relevant part of the Agreement which has caused the breach or
non-fulfilment of the Agreement, and the specific acts of the
other Party which are believed to create a default. The Party to
whom such notice is given shall have a term of sixty (60) days,
from receiving the notice, to correct the matters or causes speci-
fied in the notice or otherwise correct such default. In the event
such default cannot be corrected within the mentioned period
of sixty (60) days, the notified Party shall inform the notifying
Party to that effect and to immediately commence activity
directed towards correction of such default and to diligently
pursue the same until correction has occurred, unless the noti-
fying Party has notified the defaulting Party in writing that the
proposed cure or schedule is unacceptable. In the event such
default is not cured, or such action taken and diligently pursued
within said sixty-(60)-days period, or within such additional
time as the notifying Party in its reasonable discretion may pro-
vide, does not succeed, the Party which has been aggrieved by
such default may, without prejudice to any other legal or equita-
ble right such Party may have with respect to the relevant de-
fault, terminate this Agreement by giving notice of termination,
effective thirty (30) days after the expiration of the initial sixty-
(60)-days cure period.
27. Break-up fee.
The Parties agree that in the event this Agreement is terminat-
ed as a consequence of an attributable breach of contract by Li-
censee, or by unilateral decision of the Licensee, or by any other

cause, the Licensee will be due and shall immediately pay to
SMQ a Break-up Fee of seven-hundred fifty-thousand Euros
(750,000) Euros (...). The Royalty-fees and Minimum Royalties,
effectively paid and executed, by the Licensee to SMQ with res-
pect to the calendar year 2011 and subsequent years shall be de-
ductible from the Break-up Fee set forth in this Article, being
each deduction effective upon the date of receipt of the relevant
sum(s) by SMQ. (...).’’
(iv) Op 31 januari 2013 heeft SMQ aan Goglio een betalingsver-
zoek gezonden met betrekking tot de licentiebetaling over 2012.
(v) Op 6 februari 2013 heeft SMQ aan Goglio een ingebrekestel-
ling verzonden, waarin het volgende is opgenomen:
‘‘(...) I kindly remind you and request you again the payment by
Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating to the calen-
dar year 2012 in accordance with the License Agreement,
among other terms and conditions, as set forth in Clauses 3, 13
and 26.
(...) in the event that SMQ does not receive any reply or payment
from Goglio within the terms as mentioned in the License
Agreement, SMQ shall proceed with the appropriate steps in
accordance with the License Agreement in order to protect its
interests and rights. (...)’’
(vi) Op 26 maart 2013 heeft SMQ aan Goglio een aangetekende
brief gezonden, die, voor zover van belang, het volgende in-
hield:
‘‘(...) Further to my official notices dated 31th of January 2013
and the 6th of February 2013, (...), I (...) request you again the
payment by Goglio to SMQ of the relevant Royalty-Fee relating
to the calender year 2012 (...).
Goglio is, and remains, in breach of the License Agreement by
not paying its overdue Royalty Payment in full according the re-
ferred License Agreement. Pursuant to Clause 26 of our Li-
cense Agreement, Goglio had 60 days to cure its attributable
breach of contract. After said 60 day period, and in the event
Goglio remains in breach of the License Agreement by not
paying its overdue Royalty Payment, SMQ will consider to act
according its rights to terminate the License Agreement (...).
For the avoidance of doubt we hereby clearly state, and remind
you, that upon such possible termination, SMQ shall be entit-
led to enforce its rights as set forth in Clause 27 of the License
Agreement. (...)’’
(vii) Bij brief van 19 april 2013 heeft SMQ de overeenkomst met
Goglio opgezegd.
(viii) Op 23 april 2013 heeft Goglio aan SMQ de licentievergoe-
ding over het jaar 2012 betaald.
(ix) Bij brief van 3 mei 2013 heeft SMQ Goglio in gebreke ge-
steld en een termijn gegund voor onder meer betaling van de
op grond van art. 27 van de overeenkomst verschuldigde
‘break-up fee’.
(x) SMQ heeft de octrooien op 4 maart 2014 verkocht aan [A]
Corporation (hierna: [A]). Aan deze overeenkomst is een Me-
morandum of Understanding van 13 februari 2013 (hierna:
MoU) voorafgegaan.
3.2.1. In de onderhavige procedure heeft SMQ onder meer ge-
vorderd Goglio te veroordelen tot betaling van i 650.000,= (de
break-up fee van i 750.000,= minus de door Goglio betaalde li-
centievergoedingen over 2010 en 2011 van, in beide gevallen,
i 50.000,=). De rechtbank heeft de vorderingen van SMQ toe-
gewezen.
3.2.2. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.
Het heeft daartoe onder meer overwogen dat uit de proceshou-
ding van Goglio ondubbelzinnig voortvloeit dat is prijsgegeven
het verweer dat Goglio niet te laat heeft betaald omdat de 60-da-
gentermijn pas op 26 maart 2013 was aangevangen. Het hof
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concludeert dat dit in hoger beroep gevoerde verweer derhalve
een gedekt verweer is in de zin van art. 348 Rv. (rov. 3.6)
Het hof heeft vervolgens met betrekking tot de opzegging van
de overeenkomst onder meer als volgt overwogen:
‘‘3.8. De subgrieven onder D en F stellen aan de orde dat opzeg-
ging van de licentieovereenkomst, die een duurovereenkomst
was, in alle redelijkheid en billijkheid moet plaatsvinden, het-
geen inhoudt dat voor een dergelijke opzegging een zwaarwe-
gende grond nodig is, alsmede een redelijke belangenafweging
waarin alle omstandigheden een rol spelen.
Het hof stelt voorop dat het professionele partijen als hier aan
de orde vrij staat om zelf uit te maken wat zij afspreken over de
mogelijkheid tot opzegging. Die afspraken binden hen in be-
ginsel. Zoals SMQ terecht aanvoert, zijn de contactuele bepalin-
gen op het punt van de opzegging waarop SMQ zich beroept als
zodanig alleszins redelijk. Er dient eerst een concrete kennisge-
ving uit te gaan, waarin de tekortkoming duidelijk wordt aange-
geven, en dan heeft de wederpartij 60 dagen de tijd om die te-
kortkoming te herstellen. Dan volgt er een opzegging, die pas
na 30 dagen in werking treedt. Zeker als het, zoals hier, een
eenvoudig te herstellen tekortkoming betreft – het niet betalen
– is een termijn van 60 dagen in redelijkheid ruim genoeg. Een
periode van drie maanden tussen de kennisgeving en het daad-
werkelijke einde van de overeenkomst, geeft Goglio ook vol-
doende tijd om maatregelen te nemen. Dat Goglio er, bij aan-
vang, van uit mocht gaan dat de samenwerking veel langer – 15
jaar – zou duren doet daaraan niet af. Dat wanbetaling een
zwaarwegende grond voor opzegging is, hebben partijen im-
mers bij het sluiten van de overeenkomst afgesproken (3c-nale-
ving van 3b, het betalen van Royalty-Fee, is substantial).
Anders dan Goglio stelt is het, bij een dergelijke tevoren afge-
sproken opzegmogelijkheid, niet zo dat SMQ pas tot opzegging
mag overgaan na een redelijke afweging van de belangen. De
toets is die van art. 6:248 BW: een dergelijke opzegging is pas
ontoelaatbaar als deze naar maatstaven van redelijkheid en bil-
lijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Daaromtrent heeft Goglio on-
voldoende gesteld. Dat zij de tevoren gefixeerde schadevergoe-
ding moet betalen en enige bijkomende schade zal lijden (die
slechts zeer beperkt geconcretiseerd is) is daartoe niet genoeg.
(...)
(...)
3.11. Subgrief I moet het lot van de overige grieven delen. Ook
als er, met Goglio, vanuit gegaan wordt dat Goglio mocht ver-
trouwen op herstel van het vertrouwen tussen haar en SMQ (in
de geplande bespreking), brengt dat nog niet met zich dat zij er
ook gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij haar verplich-
tingen tot betaling van de Royalty-Fee niet zou hoeven nako-
men tot na die bespreking. Waarom dat wel zo zou zijn is niet
behoorlijk toegelicht.
Het in de laatste stukken en ter zitting uitvoerig toegelichte
complot dat SMQ gesmeed zou hebben om de overeenkomst
met Goglio op te kunnen zeggen en zo de octrooien te kunnen
verkopen, berust op speculaties. Uit het ter zitting verstrekte
MoU blijkt niet dat de verkoop van de IE-rechten aan [A] al voor
de ingebrekestelling van 6 februari 2013 werd voorbereid en
dat opzegging van de licentie-overeenkomst daarin enige rol ge-
speeld zou hebben. Dat SMQ Goglio op het verkeerde been
heeft gezet in die zin dat zij, met het oog op de voorgenomen
verkoop, Goglio bewust heeft misleid en aldus een mogelijk-
heid heeft gecreëerd om tot de opzegging van de licentie-over-
eenkomst te komen is evenmin feitelijk onderbouwd. De ken-
nisgevingen die SMQ heeft gestuurd ondersteunen dat ook
niet, nu zij expliciet naar art. 26 van de licentie-overeenkomst
verwijzen. Voorts had Goglio het uiteraard zelf in de hand om

wel (desnoods onder protest) binnen de termijn van 60 dagen
te betalen.
3.12. Dat SMQ bij het opzeggen van de licentie-overeenkomst
met Goglio geen daadwerkelijk belang zou hebben omdat de
octrooien ook bij instandblijven van de licentie-overeenkomst
verkocht hadden kunnen worden, doet er, naar Goglio op zich
terecht stelt, niet aan af dat SMQ bij die opzegging belang had
omdat zij zich jegens de koper tot opzegging had verplicht. Dat
gaat echter langs de kern van de zaak heen. Het uitgangspunt is
immers, dat SMQ de licentie-overeenkomst mocht opzeggen
als de contractueel voorgeschreven voorwaarden vervuld wa-
ren. Wellicht zou zij niet hebben opgezegd als de verkoop niet
zou zijn voorbereid, omdat zij dan coulancehalve zou hebben
afgezien van die opzegging. Dat wil echter niet zeggen dat Go-
glio rechtens aanspraak kan maken op die coulance. Deze sub-
grief is gebaseerd op onrechtmatige misleiding, en die is niet
deugdelijk onderbouwd.’’
3.3. Onderdeel 1 van het middel is gericht tegen het oordeel van
het hof in rov. 3.6 dat sprake is van een gedekt verweer ten aan-
zien van de stelling van Goglio dat de termijn van 60 dagen pas
op 26 maart 2013 is aangevangen. Het klaagt onder meer dat dit
oordeel uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting dan wel onvol-
doende is gemotiveerd, nu uit de (hiervoor in 3.2.2 geciteerde)
namens Goglio gedane verklaring niet ondubbelzinnig voort-
vloeit dat het verweer is prijsgegeven dat de termijn van 60 da-
gen pas op 26 maart 2013 was aangevangen.
3.4.1. De oorspronkelijke verweerder kan in hoger beroep op de
voet van art. 348 Rv nieuwe verweren aanvoeren, tenzij deze in
het geding in eerste aanleg zijn gedekt. Een verweer kan slechts
als gedekt worden aangemerkt indien uit de door een partij in
eerste aanleg ingenomen proceshouding ondubbelzinnig
voortvloeit dat het desbetreffende verweer is prijsgegeven (HR
19 januari 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC1964, NJ 1996/709,
rov. 3.10).
3.4.2. In haar conclusie van antwoord onder 29 heeft Goglio
vooropgesteld dat zij in de veronderstelling verkeerde dat zij tij-
dig had betaald omdat zij ervan uitging dat de termijn van 60
dagen begon te lopen na de brief van SMQ van 26 maart 2013.
Goglio heeft vervolgens als verweer tegen de verschuldigdheid
van de licentievergoeding aangevoerd dat na het verstrijken
van de termijn van 60 dagen, aan de tekortschietende partij
nog een termijn van 30 dagen was gegeven om haar verplichtin-
gen na te komen, en dat Goglio door betaling van het bedrag op
23 april 2013 haar ‘‘verzuim’’ jegens SMQ dan ook heeft gezui-
verd. Goglio heeft bovendien, ter ondersteuning van haar stel-
ling dat slechts sprake was van een geringe tekortkoming, aan-
gevoerd dat zij, doordat zij de brief van 6 februari 2013 niet
heeft onderkend, 17 dagen te laat (namelijk later dan 60 dagen
na 6 februari 2013) de licentievergoeding aan SMQ heeft vol-
daan. Daarbij heeft Goglio instemmend rov. 4.6 van een eerder
tussen haar en SMQ gewezen kortgedingvonnis aangehaald,
waarin wordt overwogen dat Goglio slechts enkele dagen na
het verstrijken van de termijn van 60 dagen heeft betaald.
3.4.3. Goglio heeft vervolgens ter comparitie in eerste aanleg
het volgende verklaard:
‘‘Het is duidelijk dat Goglio de licentievergoeding te laat heeft
betaald. Er is sprake van een tekortkoming aan de kant van Go-
glio. De zaak is misgelopen doordat binnen Goglio een infor-
matieachterstand bestond na het vertrek van [betrokkene 1]. In
dat licht bezien rechtvaardigt (...) de tekortkoming de ontbin-
ding niet.’’
Het oordeel van het hof dat het verweer van Goglio, inhou-
dende dat de termijn van 60 dagen pas op 26 maart 2013 is aan-
gevangen, een gedekt verweer is nu namens haar ondubbelzin-
nig en expliciet is erkend dat zij te laat had betaald, berust op de
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uitleg die het hof, mede tegen de achtergrond van de hiervoor
in 3.4.2 vermelde stellingen, aan Goglio’s verklaring ter compa-
ritie in eerste aanleg heeft gegeven. Die uitleg komt erop neer
dat Goglio het in hoger beroep gevoerde verweer dat de 60-da-
gentermijn pas op 26 maart 2013 was aangevangen zodat zij
niet te laat had betaald, met deze verklaring ondubbelzinnig
had prijsgegeven doordat zij ondubbelzinnig en expliciet heeft
erkend dat zij te laat had betaald. Deze uitleg is voorbehouden
aan de rechter die over de feiten oordeelt en kan daarom in cas-
satie niet op juistheid worden onderzocht. Het oordeel van het
hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting met betrek-
king tot art. 348 Rv, is in het licht van voormelde stellingen en
van de ter comparitie in eerste aanleg afgelegde verklaring niet
onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. De tegen
dit oordeel gerichte klachten falen.
3.5. Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof ten onrechte heeft geoor-
deeld dat bij een tevoren afgesproken opzegmogelijkheid, op-
zegging pas ontoelaatbaar is als zij naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, nu in een der-
gelijk geval ook de aanvullende werking van de redelijkheid en
billijkheid aan opzegging, opzegging zonder zwaarwegende
grond, opzegging op een bepaald moment, of opzegging zon-
der aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding, in de weg
kan staan.
3.6.1. Bij de beoordeling van deze klacht wordt het volgende
vooropgesteld.
3.6.2. Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereen-
komst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is,
wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepas-
sing zijnde wettelijke bepalingen.
Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van
de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar
is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de
overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebren-
gen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een vol-
doende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts
in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de
omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde
opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzeg-
ging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een
(schade)vergoeding. (Vgl. onder meer HR 28 oktober 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ9854, NJ 2012/685, rov. 3.6, HR 14 juni
2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4163, NJ 2013/341, rov. 3.5.1 en HR
10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450, rov. 4.4.2)
3.6.3. Ook als de wet of een duurovereenkomst wel voorziet in
een regeling van de opzegging, kunnen, indien de wet en het-
geen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten,
de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard
en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het
geval op grond van art. 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de
opzegging nadere eisen gesteld worden.
3.6.4. Een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voort-
vloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen kan
op grond van art. 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn
(vgl. HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1134, NJ 2016/450,
rov. 4.4.2).
3.6.5. Opmerking verdient dat het hiervoor in 3.6.2 overwogene
niet wegneemt dat het mogelijk is dat een voor onbepaalde tijd
gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen
niet-opzegbaar is. De wederpartij van degene die zich op de
niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegen, overeenkomstig
het hiervoor in 3.6.4 overwogene, onder omstandigheden een
beroep doen op, kort gezegd, de art. 6:248 lid 2 BW en 6:258

BW. (Vgl. HR 15 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:660, NJ 2016/
236, rov. 4.4)
3.7. Het hof heeft in rov. 3.8 geoordeeld dat de contractuele be-
palingen op het punt van de opzegging waarop SMQ zich be-
roept voor het geval dat hier aan de orde is, alleszins redelijk
zijn. Dit oordeel valt aldus te verstaan dat de hiervoor in 3.1 on-
der (iii) weergegeven, tevoren afgesproken opzegmogelijkheid
geen aanvulling behoeft op grond van art. 6:248 lid 1 BW als
hiervoor in 3.6.3 bedoeld. Dat oordeel getuigt niet van een on-
juiste rechtsopvatting en is, ook in het licht van de door Goglio
aangevoerde stellingen, genoegzaam gemotiveerd.
Dat het hof vervolgens heeft geoordeeld dat een beroep op de
opzegging pas ontoelaatbaar is als dat naar maatstaven van re-
delijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, getuigt, gelet
op het hiervoor in 3.6.4 overwogene, evenmin van een onjuiste
rechtsopvatting. Onderdeel 3.1 faalt.
3.8. Onderdeel 6 is gericht tegen rov. 3.11 en 3.12, waarin het hof
onder meer heeft geoordeeld dat Goglio haar stelling dat sprake
is van onrechtmatige misleiding, niet voldoende heeft onder-
bouwd. Onderdeel 6.2 klaagt over de onbegrijpelijkheid van
het oordeel van het hof dat uit het ter zitting verstrekte MoU
niet blijkt (i) dat de verkoop van de IE-rechten aan [A] al voor de
ingebrekestelling van 6 februari 2013 werd voorbereid en (ii)
dat de opzegging van de licentieovereenkomst daarin enige rol
zou hebben gespeeld.
3.9. De klachten falen reeds nu de bestreden overwegingen van
het hof niet dragend zijn voor zijn oordeel dat Goglio haar stel-
ling dat SMQ onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, niet
voldoende heeft onderbouwd. Dat oordeel is immers in de
eerste plaats gestoeld op de vaststelling van het hof dat Goglio
haar stelling dat zij door SMQ is misleid, niet feitelijk heeft on-
derbouwd, en dat de kennisgevingen die door SMQ zijn ver-
stuurd, expliciet naar art. 26 van de licentieovereenkomst ver-
wijzen, terwijl Goglio, aldus het hof, opzegging van de overeen-
komst had kunnen voorkomen door (desnoods onder protest)
binnen de termijn van 60 dagen te betalen.
3.10. De overige klachten van het middel kunnen evenmin tot
cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere
motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechts-
ontwikkeling.
3.11. Het incidentele beroep, dat is ingesteld onder de voor-
waarde dat het middel in het principale beroep tot vernietiging
van het arrest van het hof leidt, behoeft gelet op hetgeen hier-
voor is overwogen geen behandeling.

4. Bes l i s s ing
De Hoge Raad:
verwerpt het principale beroep;
veroordeelt Goglio in de kosten van het geding in cassatie, tot
op deze uitspraak aan de zijde van SMQ begroot op i 6590,34
aan verschotten en i 2200,= voor salaris.

NOOT
1. In deze uitspraak van de Hoge Raad komen twee interessante
leerstukken aan de orde: gedekte verweren (zie nrs. 2-17 van deze
annotatie) en de regels die gelden bij de opzegging van
duurovereenkomsten (zie nrs. 18-24 van deze annotatie).
2. Het civielrechtelijk hoger beroep biedt aan elke procespartij in
beginsel een volledige feitelijke en juridische herkansing. Dit
betekent onder meer dat procespartijen hun eigen processtrategie
kunnen wijzigen, nieuwe grondslagen voor hun vorderingen
kunnen aanvoeren en een beroep kunnen doen op verweren die
in de eerdere instantie niet waren ingezet (F.B. Bakels,
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A. Hammerstein en E.M. Wesseling-Van Gent, Asser Procesrecht
(Deel 4: Hoger Beroep), Deventer: Kluwer 2017, nr. 5, HR
11 december 1998, NJ 1999/341 en HR 1 maart 2002, NJ 2003/
355, m.nt. HJS). De herkansingsfunctie van het hoger beroep kent
evenwel haar grenzen. Gedacht kan worden aan de appelgrens
van art. 332 Rv (i 1750,=) en aan het grievenstelsel
(A. Hammerstein, Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering,
Deventer: Kluwer 2018, aant. 5 onder a en c bij art. 347 Rv). Een
in de praktijk minder vaak toegepaste begrenzing van de
herkansingsfunctie wordt gegeven door de regel dat een partij
gedekte verweren in hoger beroep niet opnieuw mag aanvoeren.
3. Wat zijn gedekte verweren? De huidige wettekst van art. 348 Rv
is op dit punt wat verouderd (‘‘De oorspronkelijke verweerder kan
nieuwe weren van regten, eene verdediging ten principale opleverende,
inbrengen, tenzij dezelve in het geding ter eerster instantie zijn gedekt,
waaronder niet begrepen is het geval, dat het regt om ten principale
te antwoorden ingevolge artikel 128 vervallen is.’’), maar deze tekst
zal met de gefaseerde inwerkingtreding van de wetgeving in het
kader van het programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak
(KEI) worden gemoderniseerd. Inhoudelijk verandert door die
modernisering echter niets aan deze regel.
4. De Hoge Raad heeft art. 348 Rv aldus uitgelegd dat een
verweer uitsluitend gedekt is als uit de proceshouding van een
partij ondubbelzinnig voortvloeit dat het desbetreffende verweer
is prijsgegeven (HR 19 januari 1996, NJ 1996/709, m.nt. HJS en
HR 11 juli 2008, RvdW 2008/739). Anders gezegd moet er dus
sprake zijn van een verweer waarvan afstand is gedaan
(HR 20 september 1996, NJ 1996/748). De beantwoording van
de vraag of een verweer ondubbelzinnig is prijsgegeven, is een
kwestie van uitleg van de processtukken (A. Hammerstein, Tekst
& Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 2018,
aant. 5 onder a en c bij art. 348 Rv). De ratio achter het leerstuk
van gedekte verweren is vergelijkbaar met die achter de regels
omtrent gerechtelijke erkenningen: de goede procesorde en de
redelijkheid en billijkheid verzetten zich ertegen dat een partij
terugkomt op uitdrukkelijk prijsgegeven verweren en/of expliciete
erkenningen in rechte (E.D. van Geuns en M.V.E.E. Jansen,
Groene Serie Burgerlijke Rechtsvordering, Deventer: Kluwer 2012,
aant. 3 bij art. 348 Rv).
5. Omdat in het civiele procesrecht in zijn algemeenheid het
beginsel van de goede procesorde geldt en ook de rechtsfiguur
van de gerechtelijke erkenning (art. 154 Rv) wordt toegepast, is
eerder gepleit voor afschaffing van art. 348 Rv omdat het
overbodig zou zijn (zie bijv. W.D.H. Asser, H.A. Groen en J.B.M.
Vranken, Uitgebalanceerd, Eindrapport Fundamentele herbezinning
Nederlands burgerlijk procesrecht, Den Haag: Boom, 2006, p. 146
met verwijzing naar H.J. Snijders en A. Wendels, Civiel appel,
Deventer: Kluwer 2003, nr. 199). In de literatuur wordt algemeen
aanvaard dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de
uitdrukkelijkheid waarmee een verweer moet zijn prijsgegeven
alvorens de conclusie getrokken kan worden dat een verweer
gedekt is (F.B. Bakels, A. Hammerstein en E.M. Wesseling-Van
Gent, Asser Procesrecht (Deel 4: Hoger Beroep), Deventer: Kluwer
2017, nr. 136). Toch zijn er situaties denkbaar waarin een beroep
op art. 348 Rv kan slagen, zoals blijkt uit het hier te bespreken
arrest.
6. De Nederlandse vennootschap SMQ Group was houdster van
een aantal octrooien. Zij sloot in 2010 een licentieovereenkomst
met het Italiaanse Goglio voor een looptijd van 15 jaar. Goglio
kreeg, tegen betaling van een licentievergoeding, het recht om
(deels) geoctrooieerde waren te produceren. De overeenkomst
bevatte een relatief uitvoerige regeling omtrent opzegging, die
onder meer voorzag in de verplichting om voorafgaand aan een
opzegging éérst een ingebrekestelling te versturen waarin een
hersteltermijn van 60 dagen moest worden gegund. Pas na

verloop van deze hersteltermijn kon de overeenkomst worden
opgezegd, waarbij een opzegtermijn van 30 dagen in acht moest
worden genomen. Ook bevatte de overeenkomst een regeling die
voorzag in een break-up fee die Goglio aan SMQ zou moeten
betalen wanneer de overeenkomst voortijdig zou worden
beëindigd.
7. Volgens de overeenkomst moest Goglio de licentievergoeding
over het jaar 2012 op 30 januari 2013 betalen. Ook nadat SMQ
Group een betalingsverzoek (op 31 januari 2013), een
ingebrekestelling (op 6 februari 2013) en een aanmaning (op
26 maart 2013) had verzonden, betaalde Goglio de
licentievergoeding niet. Goglio beriep zich er onder meer op dat
zij nog een vordering had op een dochtermaatschappij van SMQ
Group.
8. Op 19 april 2013 ging SMQ Group over tot opzegging van de
licentieovereenkomst. Op 23 april 2013 betaalde Goglio de
licentievergoeding alsnog. Dit was voor SMQ Group echter ‘too
little, too late’ – zij hield vast aan de opzegging en startte een
procedure tegen Goglio waarin zij onder meer een break-up fee
van i 650.000,= vorderde.
9. In eerste aanleg discussieerden SMQ Group en Goglio onder
meer over de vraag of de opzegging door SMQ Group
rechtsgeldig was verricht. Cruciaal in dit verband was de vraag of
de betaling van 23 april 2013 nog tijdig was. Goglio voerde in
haar conclusie van antwoord aan dat de hersteltermijn van 60
dagen volgens haar pas ná 26 maart 2013 was ingegaan. In dat
geval zou de betaling van 23 april 2013 ruim binnen de
contractuele hersteltermijn vallen. SMQ Group stelde echter dat
de hersteltermijn al op 6 februari 2013 was gaan lopen, in welk
geval de betaling veel te laat kwam. Volgens het proces-verbaal
van comparitie verklaarde de advocaat van Goglio tijdens de
zitting in eerste aanleg het volgende: ‘‘Het is duidelijk dat Goglio
de licentievergoeding te laat heeft betaald. Er is sprake van een
tekortkoming aan de kant van Goglio. De zaak is misgelopen doordat
binnen Goglio een informatieachterstand bestond na het vertrek van
[betrokkene]’’.
10. In hoger beroep moest het Hof Amsterdam de vraag
beantwoorden of Goglio met deze uitspraak tijdens de comparitie
haar eerdere verweer, inhoudende dat zij tijdig had betaald
vanwege de latere ingangsdatum van de hersteltermijn,
uitdrukkelijk had prijsgegeven. Het hof beantwoordde de vraag
bevestigend: er was sprake van een gedekt verweer waarop niet
meer kon worden teruggekomen.
11. Goglio kwam in cassatie onder meer met een
motiveringsklacht op tegen het feitelijk oordeel van het hof dat
Goglio ter comparitie bij monde van haar advocaat
ondubbelzinnig afstand had gedaan van het verweer dat de 60-
dagentermijn pas na 26 maart 2013 was ingegaan, en dat het
andersluidende oordeel onbegrijpelijk is (zie ook nrs. 2.1 tot en
met 2.6 van de conclusie van de A-G, waarin de klachten nader
worden ontleed).
12. A-G Van Peursem zag wel iets in deze klacht, omdat hij de
uitspraak van de advocaat voor tweeërlei uitleg vatbaar acht. Er is
dan geen sprake van ondubbelzinnig prijsgeven (randnr. 2.7 van
de conclusie A-G). De advocaat van Goglio had volgens de A-G
het voordeel van de twijfel moeten krijgen en het hof had de
wederzijdse standpunten over de ingangsdatum van de 60-
dagentermijn zelf opnieuw inhoudelijk moeten onderzoeken.
13. Er valt zeker iets te zeggen voor de conclusie van de A-G. Wat
het hof hier in wezen heeft gedaan is dat hij de erkenning, door
Goglio’s advocaat, van het feit dat sprake was van een
‘‘tekortkoming’’ en een betaling die ‘‘te laat’’ was, zodanig ruim
heeft uitgelegd dat Goglio hiermee volgens het hof ook
uitdrukkelijk erkende dat de contractuele 60-dagentermijn was
verstreken op het moment van de betaling. Dat lijkt mij onjuist.
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De erkenning van ‘‘een tekortkoming’’ door Goglio’s advocaat
houdt niet automatisch een erkenning in van een
opzegbevoegdheid aan de zijde van SMQ. Ook het begrip ‘‘te
laat’’ is niet ondubbelzinnig: daarmee kan zowel ‘na het
verstrijken van de 60-dagentermijn’ bedoeld zijn, maar ook ‘na de
aanvankelijke betalingsdeadline, maar nog vóór het verstrijken
van de 60-dagentermijn’. Het hof had diens uitspraak op dit punt
in mijn optiek op zijn minst een stuk uitvoeriger moeten
motiveren.
14. De Hoge Raad maakt op dit punt aan (de motivering van) het
oordeel van het hof weinig woorden vuil. De Hoge Raad wijst er
simpelweg op dat de uitleg van stellingen van partijen is
voorbehouden aan de feitenrechters. Volgens de Hoge Raad geeft
het oordeel van het hof geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, is het oordeel van het hof niet onbegrijpelijk en
behoefde het geen nadere motivering (zie r.o. 3.4.3. van het
arrest). Zo blijkt een ‘slip of the tongue’ van Goglio’s advocaat
tijdens de rechtbankcomparitie voor Goglio direct fataal.
15. Of de uitkomst van deze zaak onder de streep anders zou zijn
geweest als het hof het verweer van Goglio niet als gedekt had
bestempeld, is – zonder inzicht in de processtukken – moeilijk te
beoordelen (de A-G gaat uit van niet, zie randnr. 2.7 van diens
conclusie). Hoe dan ook: de praktijkbeoefenaar is gewaarschuwd
voor uitspraken (ook van cliënten) in eerste aanleg die, eventueel
ontdaan van hun context, als ondubbelzinnige erkenningen
kunnen worden uitgelegd. Een consequentie van het leerstuk van
gedekte verweren is dat partijen minder onbevangen het
comparitie-debat aangaan dan wanneer zij weten dat ze in hoger
beroep nog een écht volledige herkansing hebben. Bij het
formuleren van een proces-verbaal moet elk woord kritisch
worden gewogen; te meer omdat op papier de intonatie en
context van een gedane uitspraak niet altijd vallen terug te lezen.
16. De huidige praktijk, waarin verklaringen van een partij of
getuige via een rechter(-commissaris) worden gedicteerd aan de
griffier, leidt er nog wel eens toe dat relevante uitspraken van een
partij of getuige worden weggelaten, gewijzigd of teruggenomen
nog voordat ze in het proces-verbaal zijn vastgelegd. Het
nasturen van commentaar op onvolledige of onjuiste processen-
verbaal biedt de partijen weinig zekerheid, zeker wanneer het
proces-verbaal buiten hun aanwezigheid is opgemaakt. Onder de
KEI-wetgeving bestaat een mogelijkheid om beeld- of
geluidsopnames te maken van een zitting of verklaring, in plaats
van het opmaken van een schriftelijk proces-verbaal (art. 30n lid 7
Rv). Dergelijke opnames kunnen belangrijke voordelen hebben,
waaronder tijdwinst en volledigheid. Beeld- en geluidsopnames
hebben echter ook een keerzijde. Als elk woord direct met een
beeld- of geluidsopname wordt vastgelegd, kan de modernisering
er wel eens toe leiden dat partijen (zeker wanneer zij niet
juridisch geschoold zijn) het idee hebben (en van hun advocaat
het advies krijgen) dat ze beter helemaal niets kunnen zeggen.
Dat zou weer ten koste kunnen gaan van de mogelijkheden om
effectief aan waarheidsvinding te doen en partijen actief te laten
deelnemen aan de procedure.
17. Om te bevorderen dat partijen en hun advocaten vrijuit
spreken in een rechtszaal, ook als daar straks camera’s en
microfoons komen te hangen, zou ik het een goede zaak vinden
als hoger beroepsrechters zéér terughoudend blijven bij het
toepassen van art. 348 Rv. Alleen als een plotselinge
koerswijziging van een partij in hoger beroep de procespositie
van de wederpartij wérkelijk schaadt, zou de hoger
beroepsrechter zich de vraag moeten stellen of een beroep op
art. 348 Rv zou moeten worden gehonoreerd. Aan dit laatste
redmiddel zou de rechter in mijn optiek pas moeten toekomen
als aan de belangen van de wederpartij niet op een andere

manier tegemoet gekomen kan worden, bijvoorbeeld door een
nadere stukkenwisseling te gelasten.
18. Het tweede deel van bovenstaand arrest heeft betrekking op
de opzegging van duurovereenkomsten. In r.o. 3.5 geeft de Hoge
Raad een overzicht van de uitgangspunten die gelden bij de
opzegging van duurovereenkomsten onder verwijzing naar enkele
eerdere arresten (HR 28 oktober 2011, NJ 2012/685, m.nt. Tjong
Tjin Tai, HR 14 juni 2013, NJ 2013/341, HR 15 april 2016, NJ 2016/
236 en HR 10 juni 2016, NJ 2016/450, m.nt. Tjong Tjin Tai).
Ondanks dat het in deze zaak ging om een licentieovereenkomst
voor bepaalde tijd (15 jaar), betrekt de Hoge Raad in het overzicht
ook de uitgangspunten voor opzegging van duurovereenkomsten
voor onbepaalde tijd.
19. Of en zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst
voor onbepaalde tijd opzegbaar is, wordt primair bepaald door de
inhoud van de overeenkomst en de eventuele wettelijke
bepalingen. Gedacht kan worden aan art. 7:228 BW voor
huurovereenkomsten en art. 7:667 e.v. BW voor
arbeidsovereenkomsten. Als de overeenkomst en de wet niets
regelen omtrent de opzegging, is de overeenkomst in beginsel
opzegbaar. De redelijkheid en billijkheid kunnen op grond van
art. 6:248 lid 1 BW onder omstandigheden aanvullend werken
door (i) een zwaarwegende grond te vereisen voor de opzegging,
(ii) een bepaalde opzegtermijn voor te schrijven of (iii) het
aanbieden van een schadevergoeding te vergen. Zelfs als de
overeenkomst en/of de wet (uitvoerige) regels bevatten voor de
opzegging, kunnen de redelijkheid en billijkheid aanvullend
werken.
20. Naast een beroep de aanvullende werking van de redelijkheid
en billijkheid, kan een partij die geconfronteerd wordt met een
opzegging onder omstandigheden ook een beroep doen op de
beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2
BW). Op die grond kan het inroepen van een contractuele of
wettelijke opzeggingsbevoegdheid in uitzonderingsgevallen toch
met succes worden aangevochten als de opzegging naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
21. Rechters zijn bij de toepassing van art. 6:248 lid 2 BW
terughoudend (A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh, Asser 6-III,
Deventer: Kluwer 2014, nr. 413 en W.L. Valk, Tekst & Commentaar
Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer 2017, aant. 4 sub a bij
art. 6:248 BW). Het uitgangspunt is dat partijen gehouden zijn
hun contractuele verplichtingen onverkort na te komen als
uitvloeisel van de beginselen van partijautonomie en
contractsvrijheid (A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh, Asser 6-III,
Deventer: Kluwer 2014, nr. 45). Kort gezegd geldt dat hoe meer
leemtes een contract kent, hoe meer ruimte er is voor aanvulling
van het contract op grond van de redelijkheid en billijkheid. Als
het contact meer in detail is uitgewerkt, past het minder goed dat
de rechter op grond van redelijkheid en billijkheid wijzigingen
aanbrengt in de afspraken of clausules buiten werking stelt (vgl.
A. van der Kruk en M.E.A. Möhring, Groene Serie Verbintenissen,
Deventer: Kluwer 2017, aant. 2.1.3. bij art. 6:2 BW).
22. Toegepast op deze zaak leiden de voorgaande hoofdregels tot
de volgende uitkomst. Zoals gezegd bestond tussen SMQ Group
en Goglio vanaf 2010 een licentieovereenkomst voor de duur van
15 jaar. Nadat SMQ Group in 2013 de overeenkomst opzegde
wegens uitblijvende licentiebetalingen door Goglio, betoogde
Goglio onder meer dat die opzegging niet voldeed aan de eisen
van redelijkheid en billijkheid. Het hof oordeelde in dit verband
als volgt: ‘‘Zoals SMQ terecht aanvoert, zijn de contractuele
bepalingen op het punt van de opzegging waarop SMQ zich beroept
alleszins redelijk. (...) Anders dan Goglio stelt is het, bij een dergelijke
tevoren afgesproken opzegmogelijkheid, niet zo dat SMQ pas tot
opzegging mag overgaan na een redelijke afweging van de belangen.
De toets is die van art. 6:248 BW: een dergelijke opzegging is pas
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ontoelaatbaar als deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Daaromtrent heeft Goglio onvoldoende
gesteld.’’ (r.o. 3.8 van diens arrest). In cassatie klaagde Goglio op
dit punt dat het hof de opzegging niet alleen aan de beperkende
werking van de redelijkheid en billijkheid had moeten toetsen
(art. 6:248 lid 2 BW), maar ook aan de aanvullende werking van
de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 1 BW).
23. Naar het oordeel van de Hoge Raad heeft het hof éérst
overwogen of de contractuele regeling aanvulling behoefde op
grond van de redelijkheid (welke vraag door het hof impliciet met
‘nee’ werd beantwoord) waarna het hof heeft beoordeeld of de
opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar was (welke vraag opnieuw met ‘nee’ werd
beantwoord). Zodoende heeft het hof volgens de Hoge Raad
geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en heeft het
hof diens oordeel voldoende gemotiveerd.
24. Hoewel het hof in diens arrest de toetsing aan de aanvullende
en beperkende werking van redelijkheid en billijkheid erg bondig
motiveert, is de conclusie van het hof niet onbegrijpelijk. De
vraag of de redelijkheid en billijkheid hier aanvullend of
beperkend moeten werken wordt weliswaar in één adem
beantwoord, maar de argumenten die tegen de aanvullende
werking pleiten, gelden evenzeer tegen de beperkende werking.
Dat is wellicht wat kort door de bocht, maar de beide
toetsingskaders liggen nu eenmaal dicht bij elkaar.

R.A.G. de Vaan
TeekensKarstens advocaten notarissen
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Noot N.A. van Loon en G. te Winkel

Boetebeding in een overeenkomst. Criteria
voor rechterlijke matiging op grond van
art. 6:94 BW. Maatstaf van HR 27 april
2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638 (Intrahof/
Bart Smit).

De tot terughoudendheid nopende maatstaf
voor matiging neergelegd in Intrahof/Bart
Smit (HR 27 april 2007, ECLI:NL:H-
R:2007:AZ6638, NJ 2007/262, r.o. 5.3) geldt
nog steeds. De rechter zal als hij gebruik mag
maken van zijn bevoegdheid tot matiging ex
art. 6:94 BW niet alleen moeten letten op de
verhouding tussen de werkelijke schade en de
hoogte van de boete, maar ook op de aard van
de overeenkomst, de inhoud en de strekking
van het beding en de omstandigheden waar-
onder het is ingeroepen.

[BW art. 6:94]

De in art. 6:94 BW opgenomen maatstaf dat voor matiging slechts
grond kan zijn indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, brengt
mee dat de rechter pas van zijn bevoegdheid tot matiging gebruik

mag maken als de toepassing van een boetebeding in de gegeven
omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar
resultaat leidt. Daarbij zal de rechter niet alleen moeten letten op
de verhouding tussen de werkelijke schade en de hoogte van de
boete, maar ook op de aard van de overeenkomst, de inhoud en de
strekking van het beding en de omstandigheden waaronder het is
ingeroepen (HR 27 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6638,
NJ 2007/262, r.o. 5.3).
Het hof heeft, in navolging van de rechtbank, geoordeeld dat de
toepassing van het boetebeding tot een buitensporig en daarmee
onaanvaardbaar resultaat leidt (r.o. 3.7.4). Zijn oordeel dat er
grond is voor matiging berust op de door het hof in hun onderlinge
samenhang in aanmerking genomen omstandigheden (i) dat Pro-
tec de overeenkomst heeft opgesteld, dat zij de hoogte van de
boetes heeft bepaald en dat daarover niet is onderhandeld
(r.o. 3.7.2), (ii) dat Protec niet heeft aangegeven op grond waarvan
zij de hoogte van de wel erg hoge boetes heeft bepaald (r.o. 3.7.2),
(iii) dat de verbeurde boetes buitensporig hoog zijn in verhouding
tot de werkelijk geleden schade (r.o. 3.7.4), (iv) dat de overtredingen
door Easystaff slechts enkele incidenten betreffen die in het begin
van de contractsperiode hebben plaatsgevonden en dat sindsdien
geen andere overtredingen hebben plaatsgevonden (r.o. 3.7.4), en
(v) dat de bedoeling van de overeenkomst is om Protec te be-
schermen tegen concurrentie en dat de beboete handelingen niet
tot verlies van klanten hebben geleid (r.o. 3.7.4).
Het hof heeft aldus geen blijk gegeven van miskenning van de
hiervoor in r.o. 3.4.1 vermelde, tot terughoudendheid nopende
maatstaf. Zijn op de hiervoor in r.o. 3.4.2 genoemde omstandig-
heden berustende oordeel dat de toepassing van het boetebeding
tot een buitensporig en daarmee onaanvaardbaar resultaat leidt,
kan voor het overige, verweven als het is met waarderingen van
feitelijke aard, in cassatie niet op juistheid worden onderzocht. Dat
oordeel behoefde ook geen nadere motivering dan door het hof
gegeven. De hiervoor in r.o. 3.3 genoemde, hiertegen gerichte
klachten falen.
Onderdeel V is gericht tegen de matiging van de boete tot een
bedrag van f 21.125,= [bedoeld zal zijn tot f 21.150,=, HR]. Het
betoogt dat het hof daarmee slechts een fractie van de verschul-
digde boete heeft toegewezen en aldus de aansporingsfunctie van
de boete heeft miskend.
Het onderdeel faalt. In r.o. 3.7.3 heeft het hof, in cassatie niet be-
streden, vastgesteld dat de schade als gevolg van de overtredingen
van het exclusiviteitsbeding f 5.906,25 bedraagt. Voorts heeft het hof
blijkens r.o. 3.7.4 in aanmerking genomen dat de overtredingen door
Easystaff slechts enkele incidenten betreffen die in het begin van de
contractsperiode hebben plaatsgevonden en dat sindsdien geen an-
dere overtredingen hebben plaatsgevonden. Daarvan uitgaande heeft
het hof, door het bedrag van de ter zake van die overtredingen ver-
beurde boete vast te stellen op een bedrag van f 21.150,=, de aan-
sporingsfunctie van de boete niet miskend. Ook dit oordeel kan voor
het overige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard,
in cassatie niet op juistheid worden onderzocht.

Turan B.V. (voorheen genaamd Protec Uitzendbureau B.V.),
gevestigd te Delfzijl,
eiseres tot cassatie,
advocaat: mr. K. Aantjes,
tegen
Easystaff Payroll Services B.V. (voorheen genaamd Easystaff B.V.),
gevestigd te Amsterdam,
verweerster in cassatie,
advocaat: mr. R.L. Bakels.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Protec en
Easystaff.
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