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ROTTERDAM -  Een prognose ver-
schaft inzicht in te verwachten 
omzetten, maar is vaak ook 
een marketinginstrument om 
potentiële franchisenemers 
te ‘lokken’: hoe hoger de voor-
gespiegelde verdiensten, hoe 
meer interesse er zal zijn.
 

Een niet minder belangrijk aspect van 

de prognose is dat deze vaak dient als 

basis voor het bedrijfsplan van de 

nieuwe franchisenemer en daarmee 

als basis voor de financieringsaan-

vraag. In tijden van economische cri-

sis is het zelfs vaak zo dat de bank 

zonder prognose geen financiering 

verstrekt. Dit klemt des te meer in de 

horeca, de fastfoodbranche bepaald 

niet uitgezonderd. Het gevolg is dat 

het verkrijgen van financiering bijzon-

der moeilijk is geworden voor een zelf-

standig ondernemer. Om die reden 

sluiten meer en meer ondernemers 

zich aan bij franchiseorganisaties en 

wordt de franchiserelatie vaak inge-

leid met een exploitatieprognose.

Mede als gevolg van de crisis blijkt 

het adequaat prognosticeren van 

omzetten en resultaten geen gemakke-

lijke taak. Niets is nu zo onvoorspelbaar 

als het consumentengedrag. Passan-

tentellingen, concurrentieanalyses, 

demografische rapportages: de praktijk 

is nogal eens weerbarstiger dan op 

zichzelf solide analyses doen vermoe-

den.

In de rechtspraak wordt een in 

beginsel vrij eenvoudige formule 

gehanteerd: geeft de franchisegever 

een exploitatieprognose af, dan dient 

deze aantoonbaar te berusten op een 

zorgvuldig uitgevoerd markt- en vesti-

gingsplaatsonderzoek en te herleiden 

te zijn op objectief verifieerbare gege-

vens. Zo niet, dan geeft dat te denken. 

Echter, is een dergelijk onderzoek er 

wel, dan kan het in de praktijk toch 

fout gaan. De gevolgen laten zich 

raden: het bedrijfsplan komt niet uit.

De financieringsstructuur van de 

onderneming is gebaseerd op geprog-

nosticeerde omzetten en resultaten en 

zeker in een wereld met steeds smaller 

wordende marges kan zelfs een kleine 

afwijking naar beneden, waar het 

betreft de gerealiseerde omzet, tot 

onoverkomelijke problemen leiden. 

Wat in de praktijk dan kan helpen, is 

het sturen op marge, bijvoorbeeld door 

het verlagen van inkoopprijzen, kosten-

besparingen en efficiëntievergroting.

Omzetcijfers
De omzet zelf laat zich echter veel min-

der makkelijk sturen. Hoe ‘harder’ de 

franchiseformule, hoe lastiger het is 

voor een ondernemer de omzetcijfers te 

beïnvloeden. Komt een klant binnen of 

waarom niet? Als de franchiseformule 

alle externe uitingen van de vestiging 

bindend voorschrijft, en voor het ove-

rige de ondernemer klantgericht, vrien-

delijk en hygiënisch werkt, is er daarna 

op ondernemersniveau niet zo heel 

veel meer aan te doen. En nogmaals: 

dat kan dus ook gebeuren wanneer 

door zowel franchisegever als franchise-

nemer aan alle regelen der kunst is 

voldaan waar het betreft de totstand-

koming van de prognose en het 

bedrijfsplan.

Goed overleg
Veelal wordt dit soort situaties in 

goed overleg door franchisegever en 

franchisenemer opgelost. Soms is slui-

ting van de vestiging de enige optie, 

soms relocatie. Aan het andere eind 

van het spectrum staat de franchise-

nemer die de problemen helemaal in 

zijn eentje dient op te lossen. De 

vraag is dan wie verantwoordelijk te 

houden is voor die problemen. Het 

antwoord is sterk afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval. Par-

tijen die in een dergelijke situatie ver-

zuimen tijdig samen een oplossing te 

bewerkstelligen, komen nogal eens in 

langdurige juridische conflicten 

terecht, niet zelden resulterend in het 

faillissement van de franchisenemer. 

Ook de franchisegever is dan in veel 

gevallen het slachtoffer, met name 

wanneer er sprake is van een grote 

debiteurenpost die dan kan worden 

afgeschreven.

Conclusie
De exploitatieprognose en het daar-

aan gekoppelde bedrijfsplan is één 

van de meest essentiële onderdelen 

in de fase die leidt tot de totstandko-

ming van een franchiseovereenkomst. 

Het opstellen daarvan kan niet zorg-

vuldig genoeg gebeuren. Blijkt de 

prognose, ondanks alle zorgvuldig-

heid, uiteindelijk toch te optimistisch, 

dan getuigt het van goed franchise-

gever- en franchisenemerschap om 

samen naar een bevredigende oplos-

sing te zoeken, zeker in situaties 

waarin geen der partijen verwijtbaar 

heeft gehandeld. Ook een dergelijke 

afwikkeling dient vanzelfsprekend 

met de grootst mogelijke zorgvuldig-

heid te geschieden, waarbij de belan-

gen van alle partijen, inclusief de 

bank, zorgvuldig dienen te worden 

afgewogen, culminerend in een 

waterdichte vaststellingsovereen-

komst. Dan kunnen ook in tweede 

instantie moeizame conflicten wor-

den voorkomen.

Niet behaalde  prognoses
Een terugkerend probleem bij de exploitatie:

In deze column is al eerder stilgestaan bij het fenomeen van de 
exploitatieprognose, die in veel gevallen door een franchisegever voorafgaand 
aan het sluiten van een franchiseovereenkomst wordt verstrekt. Deze prognose 
dient meerdere doelen, in de eerste plaats het verschaffen van inzicht aan de 
(potentiële) franchisenemer omtrent de met de beoogde onderneming te behalen 
omzetten en resultaten. Kort gezegd: wat ga ik verdienen?

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.
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