
De wet

ROTTERDAM - Nieuwe ontwikkelin-
gen op het terrein van prognoses
zijn van recente datum, en ont-
staan naar aanleiding van een
uitspraak van de rechtbank te
Rotterdam.

De betrokken franchisenemer reali-

seerde niet de geprognosticeerde 

omzet en vorderde onder meer terug-

gave van het door hem betaalde 

entreegeld. In deze zaak oordeelde 

de rechtbank dat het gegeven dat

geen, althans aanzienlijk minder dan

de voorgespiegelde omzet werd 

gerealiseerd in het kader van de fran-

chiseovereenkomst, een omstandig-

heid is die met zich meebrengt dat 

de franchisenemer zich terecht kon

beroepen op (gedeeltelijke) onver-

schuldigdheid van het entreegeld. 

Daar kwam in deze situatie nog eens

bij dat de franchisegever geen bege-

leiding van betekenis had  geleverd.

Naast het aanbieden van de fran-

chiseformule had de franchisegever

slechts algemeen drukwerk, visite-

kaartjes, reclameborden en een alge-

mene introductie verzorgd. De op de

franchisegever rustende zorgplicht

was dus niet goed  ingevuld. De 

advies- en bijstandverplichting van

de franchisegever is immers een

kernverplichting uit de franchiserela-

tie.

Halvering entreegeld
De rechtbank halveert uiteindelijk

dan ook het contractueel verschul-

digde entreegeld. De rechtbank over-

weegt daarbij dat het uitblijven van

de omzet als een onvoorziene 

omstandigheid geldt, een nieuwe 

ingang voor franchisenemers die

hun prognoses buiten hun schuld

om niet behalen. De uitspraak

 benadrukt nog eens de verregaande

zorgplicht van franchisegevers met

betrekking tot het reëel kunnen

 behalen van redelijkerwijs te

 verwachten omzetten, al dan niet

vastgelegd in financiële prognoses.

Wordt aan deze kernverplichting

uit de franchiserelatie niet voldaan,

dan kan de franchisenemer zich

 onder omstandigheden mogelijk 

succesvol beroepen op onvoorziene

omstandigheden en eventuele 

andere rechtsgronden. 

Of de onvoorziene omstandigheid

daadwerkelijk wordt toegekend

hangt zeer sterk af van de omstan-

digheden van het geval. 

In deze situatie was er in de fran-

chiseovereenkomst duidelijk een link

 gelegd tussen het voldoen van het 

entreegeld en het (niet) behalen van

de omzet door de franchisenemer

in kwestie. Dit is lang niet in alle 

franchiseovereenkomsten het geval.

Dit neemt niet weg dat de rechtbank

zeer genuanceerd heeft overwogen

dat de onvoorziene omstandigheid

grond kan zijn voor schadevergoe-

ding, in deze situatie in de vorm van

het terugbetalen van een gedeelte

van het entreegeld.

Dit is het vierde deel van Snackkoe-

riers serie De Wet. Eerder kwamen

non-concurrentiebeding, prognose- en

vestigingsplaatsonderzoek en reputa-

tieschade aan de orde. 

De omzet- en resultaatverwachtingen zijn en blijven in franchiserelaties
in de snackwereld buitengewoon belangrijke thema’s. De prognose is een
van de belangrijkste fundamenten waarop een kandidaat-franchisenemer zijn
beslissing baseert om toe te treden tot een franchiseorganisatie. Helaas is diezelfde
prognose ook vaak de oorzaak van conflicten, in het geval deze niet realistisch blijkt 
te zijn.

Omzet- en
resultaatprojecties
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Toen, nu en in de toekomst

Vers zoals vers bedoeld is

BRC, GMP en IFS Higherlevel gecertificeerd

www.smitsuien.nl
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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.

Compensatie wegens onvoldoende zorgplicht franchisegever

Opinie&
Achtergrond

Mr. Theodoor Ludwig 
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