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ADVERTENTIE

Snel en eenvoudig uw BHV-certificaat halen of verlengen? Dat kan via 112BHV.nl
Gratis 7 dagen 
uitproberen? 
Ga dan naar 

www.112BHV.nl 
en vraag de 

proefcursus aan.

Dé basis voor hulpverlening

De BHV theorie online. 
24/7 online toegang, Gewoon 

 wanneer het  u het beste uitkomt 
en in uw eigen tempo. 

Nu ook in 
Engels, Frans 

en Pools
Afgestemd op 

uw sector
Specifieke cursussen voor 
Scholen, Horeca, Detail-

handel, Gezondheidszorg, 
Tankstations, Bouw, Industrie, 

Land- en Tuinbouw

8 of meer cursisten?
Praktijk bij u op locatie

Online inzicht in de cursusvoortgang 
Verzorging van uw cursisten-

administratie

Slechts een halve dag praktijk 

Intensief oefenen: reanimeren, 
een AED gebruiken, verbanden 
aanleggen en een beginnende 

brand blussen

S

 Mr. Jeroen Sterk

Heeft u vragen over franchise? 

Mail de redactie en zo mogelijk 

vindt u de antwoorden in deze 

rubriek. E-mail: redactie.snack-

koerier@reedbusiness.nl.

Voor direct juridisch advies 

dient u contact op te nemen 

met een advocaat.

Heeft u vragen over franchise? 
Mail de redactie en zo mogelijk 
vindt u de antwoorden in deze 
rubriek: redactie.snackkoerier@
reedbusiness.nl.

Voor direct juridisch advies 

dient u contact op te nemen 

met een advocaat.
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 | door Mr. Derk van Dam

 
ROTTERDAM – Het concurrentiebe-
ding waarover het Hof Den Bosch 
zich onlangs boog, kende in het 
geheel geen territoriale beper-
king (en besloeg dus het heelal). 

Allereerst werd vastgesteld dat indien 
de franchisegever slechts een gering 
marktaandeel bezit, een dergelijk con-
currentiebeding mededingingsrechte-
lijk bezien niet zonder meer verboden 
is en derhalve niet per se beperkt 
hoeft te blijven tot de vestigingsplaats 
van de franchisenemer - hoe onredelijk 

wellicht ook (het universum is name-
lijk wel heel ruim). Let wel: dit betrof 
uitsluitend de mededingingsrechtelijke 
beoordeling. Uiteraard spelen bij  
beoordeling van een concurrentie- 
beding tal van andere zaken een rol.  

Prognoses
Verder werden aan de verweren van 
de franchisenemer - dat er sprake zou 
van onjuiste prognoses en/of toere-
kenbare tekortkoming door de franchi-
segever, en daarom geen naleving van 
het concurrentiebeding kon worden 
verlangd - de nodige motiveringseisen 
gesteld. Daaraan was hier niet vol-

daan. Wellicht was dit onder andere 
omstandigheden wel het geval ge-
weest. Daaruit volgt dat het concur-
rentiebeding niet lichtvaardig terzijde 
kan worden geschoven met een be-
roep op dwaling en/of tekortkoming, 
maar overigens wel degelijk op onder 
andere die gronden aan te tasten valt. 

Redelijkheid en billijkheid
Daarnaast overweegt het hof dat de 
franchisenemer wel degelijk een be-
roep kan doen op grond van redelijk-
heid en billijkheid, maar dat hier dan 
een goede onderbouwing voor dient 
te zijn. Ook hieraan worden namelijk 

de nodige motiveringseisen gesteld. 
Wil iemand een concurrentiebeding 
aan de orde stellen dan bestaan er 
soms juridisch bezien voldoende reële 
mogelijkheden, maar voor al deze  
mogelijkheden geldt dat de omstan-
digheden van het geval en een deug-
delijke onderbouwing dan (mede)be-
palend zijn. Het hof vond dat in dit 
geval onvoldoende. 

Een concurrentiebeding is onder 
(andere) omstandigheden wel dege-

lijk aan te tasten op onder meer rede-
lijkheid en billijkheid of kan door de 
rechtbank als onredelijk bezwarend 
worden beoordeeld. Hierbij speelt 
nog mee of bijvoorbeeld bezorgactivi-
teiten van voedsel binnen het  
bereik van het beding kunnen vallen.

Conclusie
Het bovenstaande leidt tot de conclu-
sie dat franchisegevers en franchisene-
mers het concurrentiebeding overeen 
moeten komen op een wijze dat zowel 
de juridische context als de bedoelin-
gen van partijen goed tot uitdrukking 
komen. Ook moet het beding een 
eventuele belangenafweging goed 
kunnen doorstaan. Franchise- 
nemers die voornemens zijn concurre-
rende activiteiten te ondernemen, al 
dan niet als zij zich daartoe gedwon-
gen voelen door beëindiging van de 
franchiseovereenkomst, dienen dus 
een zorgvuldige afweging te maken 
alvorens schorsing te vragen van het 
concurrentiebeding, of andere stappen 
te ondernemen. 

Het gerechtshof Den Bosch boog zich onlangs over de vraag of een franchisenemer 
na afloop van de franchiseovereenkomst onder omstandigheden kan worden 
gehouden aan het concurrentiebeding, en op welke gronden dat beding buiten 
toepassing zou mogen worden gelaten. De franchisenemer had zijn overeenkomst 
zelf opgezegd. Volgens de franchisegever ondernam hij daarna - in strijd met het 
concurrentiebeding -  concurrerende activiteiten.

Bij concurrentiebeding  
spelen tal van zaken een rol

Opzegging franchiseovereenkomst geen vrijbrief

Vallen eventuele 
bezorgactiviteiten 
onder het beding?
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