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 Inleiding

Deze cursus betreft de belangrijkste juridische vraagstukken in een 
franchiserelatie. De kenmerkende juridische elementen van een 
franchisecontract worden besproken, voorzien van praktijkvoor-
beelden en jurisprudentie. Een opfriscursus voor iedereen die met 
franchisecontracten werkt en een startpunt voor de advocaat die voor 
het eerst met franchisecontracten in aanraking komt.

Deze juridische nascholing bestaat uit drie blokken:

Blok A Financiële prognoses in de precontractuele fase
Blok B Bepalingen in de franchiseovereenkomst 
Blok C Koppeling franchise en huur 

Na afl oop van deze juridische nascholing:
 ● bent u op de hoogte van de belangrijkste valkuilen bij fi nanciële 

prognoses in de precontractuele fase;
 ● weet u wat de juridische grenzen van een franchisecontract zijn en 

kunt u beoordelen of deze vorm van samenwerking aan te raden 
is;

 ● hebt u inzicht in de relatie die bestaat tussen het franchisecontract 
en een huurcontract.

Deze juridische nascholing is in drie gedeelten (Blok A, B en C) door 
te werken. U zult voor elk van de blokken een uur nodig hebben. 
Mogelijk beklijft de stof beter als u de nascholing in drie gedeelten 
doorwerkt.

U slaagt voor de online eindtoets als u minimaal 6 van de 10 vragen 
juist hebt beantwoord. U kunt tweemaal herkansen.

Mr. Pierrette Gaasbeek is werkzaam als advocaat bij Gaasbeek Legal 
na jarenlang bij de toezichthouder NMa/ACM en Bird & Bird te 
hebben gewerkt. Zij is gespecialiseerd in het bestuursrecht, mede-
dingingsrecht en energierecht. Meer in het bijzonder behoren 
distributieovereenkomsten tot haar specialisme. Ook verzorgt zij 
regelmatig lezingen op dit gebied en schrijft zij in wetenschappelijke 
tijdschriften. 

 ■ Doelstellingen

 ■ Opmerking

 ■ Criteria toets

 ■ Over de docent
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 Pre-toets

Om voor uzelf te bepalen wat uw kennis is van dit onderwerp, kunt u 
vrijblijvend de pre-toets maken.

1 Een franchisenemer handelt in hoedanigheid van: 

A Agent, er is sprake van een agentuurrelatie.
B Werknemer van de franchisegever.
C Zelfstandig ondernemer.
D Uitvoerder van opdracht van de franchisegever.

2 De inhoud van de franchiseovereenkomst wordt altijd begrensd door:

A Burgerlijk Wetboek.
B Burgerlijk Wetboek en het Mededingingswet.
C Burgerlijk Wetboek, de Mededingingswet en Erecode Franchising.
D Burgerlijk Wetboek en Erecode Franchising.

3 Wat kan de franchisegever niet regelen in een non-concurrentiebeding 
(NCB) na afl oop van het contract?

A De duur van het NCB is even lang als de duur van de huurovereenkomst 
die met franchisegever is afgesloten.

B De duur van het NCB is vijf jaar.
C De duur van het NCB is één jaar.
D Het NCB ziet op vergelijkbare activiteiten als onder de franchiseformule 

worden verricht.

4 Wanneer de franchisegever bewust onjuiste – te rooskleurige – omzet-
informatie heeft verschaft aan de franchisenemer, dan kan de franchise-
nemer aan de rechter verzoeken:

I De overeenkomst te ontbinden.
II Schadevergoeding te eisen.
A Stelling I en II zijn juist.
B Stelling I is juist, stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist, stelling II is juist.
D Stelling I en II zijn onjuist.
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5 Wat houdt de toewijzing in van een exclusief gebied aan de franchisenemer, 
binnen de grenzen van de wet?

A De franchisegever zal nooit een tweede franchisenemer in het gebied 
toestaan.

B De franchisenemer is de enige onderneming die in dit gebied de 
franchiseproducten aan klanten mag verkopen.

C De franchisenemer is de enige onderneming die in dit gebied voor de 
franchiseproducten reclame mag maken.

D Er is geen grens.

6 De franchisegever wil de franchisenemer verplichten alle producten die hij 
verkoopt af te nemen bij een door hem aangewezen leverancier. Mag dit?

A Ja.
B Ja, voor maximaal 5 jaar.
C Ja, voor maximaal 10 jaar.
D Nee.

7 Welke stelling is juist?

I De franchisegever mag aan franchisenemer adviesprijzen voorschrijven.
II De franchisegever mag aan franchisenemer maximumprijzen 

voorschrijven.
A Stelling I en II zijn juist.
B Stelling I is juist stelling II is onjuist.
C Stelling I is onjuist stelling II is juist.
D Stelling I en II zijn onjuist.

8 De franchisenemer gaat een franchiseovereenkomst aan, waarin ook 
is opgenomen dat hij een pand verhuurt van de franchisegever. Kan de 
franchisegever deze overeenkomst ontbinden?

A Nee.
B Ja, in geval van een tekortkoming door de franchisenemer in de 

franchiseovereenkomst.
C Ja, in geval van een tekortkoming door de franchisenemer in het betalen 

van de huursom.
D Ja, maar hiervoor moet hij vooraf toestemming vragen aan de rechter.
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9 Bij de onderhandelingen over het sluiten van een franchiseovereenkomst 
vraagt de franchisenemer aan de franchisegever naar omzet- en winst-
prognoses voor de franchisewinkel. Moet de franchisegever deze over-
handigen?

A Ja, anders kan de franchisenemer geen afgewogen besluit nemen.
B Ja, er rust een algemene informatieplicht op de franchisegever.
C Nee, er rust geen algemene informatieplicht op de franchisegever.
D Nee, want daarmee geeft de franchisegever inzicht in vertrouwelijke 

informatie.

10 De franchisegever wil de volgende bepalingen in de franchiseovereenkomst 
opnemen:

I De franchisenemer mag gedurende de franchiseovereenkomst geen met 
de franchiseformule concurrerende activiteiten ondernemen.

II De franchisenemer mag zijn onderneming alleen exploiteren vanuit een 
aangewezen vestiging. 

A I en II zijn beide toegestaan.
B I is toegestaan, II is niet toegestaan.
C I is niet toegestaan, II is toegestaan.
D I en II zijn beide niet toegestaan.
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Blok A Financiële prognoses in de precontractuele fase

 A1 Inleiding

Bij franchising is de franchisegever verantwoordelijk voor het concept 
en de franchisenemer voor het lokale maatwerk. De kernelementen 
van business format franchising (hierna franchising) zijn:

 ● Franchisegever en franchisenemer zijn beide zelfstandige 
ondernemingen;

 ● Franchisegever verleent aan franchisenemer het recht om een 
businessmethode, de franchiseformule, te exploiteren. Deze 
formule is door de franchisegever ontwikkeld;

 ● De franchiseformule is een door de franchisegever ontwikkeld 
systeem voor de distributie van goederen en/of diensten; in het 
vervolg van de cursus wordt voor de leesbaarheid steeds gesproken 
over goederen, maar dit geldt evenzeer ook voor diensten;

 ● Deze franchiseformule bestaat uit het gebruik van handelsnamen/
merken, bepaalde werkwijzen, knowhow, zakelijke of technische 
methodes etc. waardoor een uniforme prestatie en gelijkwaardige 
kwaliteit wordt geleverd aan eindafnemers;

 ● Franchisenemer voert een onderneming conform de franchise-
formule;

 ● Franchisenemer betaalt aan franchisegever een fee.

Doordat een franchisenemer een zelfstandige ondernemer is, draagt 
hij het commerciële risico van de onderneming, verricht alle 
investeringen en heeft eventueel personeel in dienst. Dit in 
tegenstelling tot een fi liaalbedrijf, dat onderdeel uitmaakt van de 
onderneming wiens handelsmerken hij voert. Een franchise-
constructie is dan ook een manier waarop een onderneming snel en 
met relatief lage kosten een formule in de markt kan zetten of kan 
uitbreiden. Voor de franchisenemer betekent dit dat hij kan toetreden 
tot een formule die al een zekere positie in de markt heeft ingenomen 
en waarvan veel zaken al zijn uitgedacht. Dit levert minder risico op 
dan het vanaf de grond opbouwen van een nieuwe onderneming. Aan 
de andere kant, de franchisegever hoeft veel minder te investeren dan 
bij een fi liaalbedrijf. 

Voor consumenten is het verschil tussen een franchiseonderneming 
en een fi liaalbedrijf niet altijd duidelijk en al helemaal niet wanneer 
een keten zowel franchiseondernemers heeft als fi liaalbedrijven. Bij 
een fi liaalbedrijf is het personeel in de winkel in dienst van de 
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onderneming. Bij een franchiseorganisatie is de franchisenemer een 
zelfstandige ondernemer die voor eigen rekening en risico opereert. 
Het personeel in de winkel is dan ook in dienst van de franchise-
nemer. Een wezenlijk andere constructie dus.

Grote franchiseformules hebben doorgaans een franchiseraad. Dit is 
een overlegorgaan voor franchisegevers en franchisenemers.

 A2 Niet behalen omzet- en winstprognoses

casus 1 Speelgoedwinkel
De heer Plym wil een speelgoedwinkel beginnen in het dorp waar hij 
woont. Hij raakt in gesprek met de keten TopToys. TopToys heeft een 
franchiseformule ontwikkeld voor speelgoedwinkels, die succesvol in 
Nederland en België is uitgerold. In de voorbereidende gesprekken heeft 
TopToys een investeringsbegroting, fi nancieringsplan en prognose 
bedrijfsresultaten aan de heer Plym overhandigd. De heer Plym gaat 
vervolgens een franchiseovereenkomst aan met TopToys.
Na twee jaar blijkt al dat de verkopen in de speelgoedwinkel erg tegen-
vallen. In plaats van de verwachte omzet van ongeveer € 200.000 ligt de 
omzet rond de € 100.000. Met een dergelijke omzet kan de winkel niet 
rendabel worden geëxploiteerd. De heer Plym wil van de franchise-
overeenkomst af en wil schadevergoeding voor de gederfde winst en 
gemaakte kosten (investeringen in de winkel). Hij komt bij u voor advies.

a Is de franchisegever verplicht fi nanciële prognoses te verschaffen aan 
franchisenemer?

b Welke rechtsgrondslagen kunnen worden aangevoerd om de 
franchiseovereenkomst te ontbinden? 

Bij de totstandkoming van een franchiseovereenkomst bestaat een 
ongelijkheid in positie tussen de franchisegever en de franchise-
nemer. Over het algemeen beschikt de franchisegever in tegenstelling 
tot de franchisenemer over professionaliteit, deskundigheid, kennis 
en ervaring. Deze ongelijkheid zorgt ervoor, mede gelet op het 
duurzame karakter van de samenwerking en de afhankelijkheid van 
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de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever, dat de 
franchisegever richting de franchisenemer een zorgplicht heeft.

In de precontractuele fase vindt veel informatie-uitwisseling plaats 
om de franchisenemer in staat te stellen te kunnen beoordelen of hij 
de franchiseovereenkomst wil aangaan. De franchisegever geeft 
informatie over de formule en handelwijze, de franchisenemer wil 
vooral informatie over omzet en winstverwachtingen. Omdat de 
franchisegever in deze fase inzicht geeft in de formule en handelwijze 
en daarmee knowhow overdraagt, is het altijd aan te raden in deze 
fase de geheimhouding van deze informatie te regelen in bijvoorbeeld 
een Letter of Intent.

In hoofdstuk 4 van de Europese Erecode inzake franchising wordt 
ingegaan op publiciteit voor de werving van individuele franchise-
nemers en de informatie die franchisegever in deze fase moet 
verschaffen. In de Nederlandse Franchise Code (NFC), gepresenteerd 
door minister Kamp op 17 februari 2016 staat dit in hoofdstuk 3: 
Werving, publiciteit en wederzijdse informatievoor ziening/plicht en 
voorovereenkomsten.1

De verplichtingen voor de franchisegever zijn in beide regelingen 
vergelijkbaar en erop gericht dat de franchisenemer over volledige 
kennis van zaken beschikt, zodat hij in staat is tot een afgewogen 
oordeel te komen of hij de franchiseovereenkomst wil aangaan. De 
Erecode betreft zelfregulering en leidt in beginsel niet tot afdwing-
bare rechten. Franchisegevers die lid zin van Nederlandse Franchise 
Vereniging, zijn verplicht de Erecode na te komen. Voor hen kan op 
grond van de aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid 
worden betoogd dat er toch sprake is van afdwingbare rechten.

De informatie die de franchisegever moet verstrekken omvat (art. 4.3 
Europese Erecode):
1.  informatie met betrekking tot het bedrijf en de fi nanciële positie 

van de franchisegever, een bij de Kamer van Koophandel 
gedeponeerde balans is voldoende, hoewel meer informatie 
welkom is;

2.  de bij de franchiseorganisatie betrokken personen. Hiermee 
worden met name en vooral grootaandeelhouders en/of 
directieleden bedoeld;

3.  het aangeboden franchiseconcept inclusief, indien van toepassing, 
gegevens omtrent de pilotvestiging;

4.  een compleet en recent overzicht van aangesloten 
franchisenemers, hun vestigingsadressen, telefoon- en 
faxnummers en e-mailadres;

5.  fi nanciële ramingen c.q. prognoses, indien beschikbaar;
6. de franchiseovereenkomst;
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7.  bankreferenties. niet wordt bedoeld een verklaring van goed 
gedrag, maar de naam van de huisbankier bij wie via de eigen 
bank informatie kan worden ingewonnen;

8.  gegevens omtrent een eventueel lidmaatschap (van de franchise-
organisatie) van brancheorganisaties en/of van een nationale 
franchisevereniging;

9.  een verklaring of er al dan niet sprake is geweest van een eerdere 
franchisevestiging in het rayon van de kandidaat-franchisenemer 
en, zo ja, de reden(en) van beëindiging van deze onderneming;

10.  informatie over verdere distributiekanalen/vormen van de 
producten of diensten van de franchisegever. Deze informatie is 
van belang bij bedrijven die bijvoorbeeld ook postorderactiviteiten 
ontplooien.

Wanneer ondanks informatie-uitwisseling vooraf de fi nanciële 
resultaten tegenvallen, wordt de vraag relevant: Aan wie valt dit 
wijten en daarmee samenhangend, kan de franchisenemer schade-
vergoeding eisen? Er bestaat hierover veel jurisprudentie met als 
uitgangspunt het arrest van de Hoge Raad inzake Paalman/
Lampenier (HR 25 januari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7329).
Dit arrest gaat in op de drie meest voorkomende grondslagen voor de 
franchisenemer om schadevergoeding te vorderen wegens tegen vallende 
fi nanciële resultaten: toerekenbare tekortkoming, onrecht matige daad 
en dwaling. Eerst gaat de Hoge Raad echter in op de vraag in hoeverre 
de franchisegever verplicht is deze informatie te verschaffen.

Lampenier als franchisegever en Paalman als franchisenemer hebben 
een franchiseovereenkomst gesloten met betrekking tot een Lampe-
nier vestiging in het winkelcentrum Oranjerie in Apeldoorn. Dit 
winkelcentrum is eind 1994 geopend. Vóór het aangaan van de 
franchiseovereenkomst heeft Lampenier een door een bureau 
uit gevoerd vestigingsplaatsonderzoek aan Paalman gegeven. De 
omzet van de Lampeniervestiging in de Oranjerie is van meet af aan 
sterk achtergebleven bij de door B&O voor deze vestiging opgegeven 
prognose. In overleg is de franchiseovereenkomst beëindigd. In deze 
procedure vordert de franchisenemer van Lampenier de schade die 
hij heeft geleden als gevolg van het achterblijven van de omzet. 

De vraag die in deze uitspraak centraal staat is of er op de franchise-
gever, in de onderhandelingsfase die aan het sluiten van een 
franchise overeenkomst voorafgaat, de plicht rust om aan de 
franchise nemer prognoses te verschaffen omtrent de te verwachten 
omzetten of resultaten.

De Hoge Raad komt tot de conclusie dat een dergelijke algemene regel 
niet bestaat:

‘3.3.3 De opvatting waarvan het middel, zoals hiervoor onder 3.3.1 is 
vermeld, uitgaat kan in haar algemeenheid niet worden aanvaard. Uit 

 ■ Tegenvallende 
fi nanciële resultaten

 ■ Informatieplicht


