
Ludwig & Van Dam advocaten puliceert ind 2007
periodiek franchietatitieken over
franchiegechillen aan de hand van alle
gepuliceerde uitpraken van rechter. Deze
tatitieken gaan terug tot 2007. In deze ijdrage doen
wij verlag van het voorlaatte jaar voor
inwerkingtreding van de Wet franchie per 1 januari
2021.

In 2019 werden 32 uitpraken gepuliceerd op
rechtpraak.nl, waarvan 14 hoger eroepkwetie en 1
caatie. Van de 32 uitpraken i prake van 11
kortgedingprocedure.

In 2017 en 2018 i prake van een aanzienlijke tijging
van het aantal (gepuliceerde) uitpraken op het
geied van franchie ten opzichte van de voorgaande
jaren. In 2018 wa een eperkte afname
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waarneemaar (van 46 naar 44 uitpraken), in 2019 zet
deze daling echter for door en i nog maar prake van
32 gepuliceerde uitpraken. en aanzienlijk deel van
deze uitpraken etre en kortgedingprocedure en
hoger eroepprocedure.

Kortgedingprocedure

Ten aanzien van het voeren van kortgedingprocedure
zien we ten opzichte van 2018 een lichte tijging, van
29,5 procent naar 34,4 procent. Dit hoge percentage i
echter geen uitzondering. Ook in 2017 wa reed
prake van 37,0 procent kortgedingprocedure.
Wanneer dit percentage wordt afgezet tegen het
totaal aantal op rechtpraak.nl gepuliceerde
kortgedingprocedure (2019: 26,0 procent, 2018: 25,7
procent en 2017: 26,5 procent)* dient te worden
geconcludeerd dat innen franchie eerder geruik
wordt gemaakt van deze kortdurende procedure voor
poedeiende zaken. De aard van franchiegechillen
rengt lijkaar met zich mee dat vaker nel elit
moet worden. 

Hoger eroepprocedure

Ook het aantal hoger eroepprocedure i ten
opzichte van 2018 getegen, van 27,3 procent naar 43,8
procent. Dit etreft aldu een ehoorlijke tijging, ook
ten opzichte van het jaar 2017 waar prake wa van
34,8 procent aan hoger eroepprocedure. Ondank
dat lijkaar prake i van onvrede over de uitpraken
in eerte aanleg lijkt dit niet uit de uitkomten van
de hoger eroepprocedure. In 11 van de 14 gevallen
wordt het vonni in eerte aanleg ekrachtigd en
eenmaal i prake van een tuenarret (met al gevolg
dat in 2020 ook het vonni in eerte aanleg wordt
ekrachtigd). lecht in twee gevallen wordt du het
vonni in eerte aanleg vernietigd en oordeelt de
rechter in hoger eroep ander. 

Wat niet ander i dan voorgaande jaren i dat de
meete gechillen op het geied van franchie
onderling worden geregeld en/of om uiteenlopende
redenen niet tot een eindvonni leiden. Ook worden
niet alle uitpraken op rechtpraak.nl gepuliceerd.
Dealniettemin geven deze cijfer een relatief getrouw
eeld van het feitelijk aantal procedure, zeker



wanneer deze worden afgezet ten opzichte van de
voorgaande jaren. Opnieuw dient in ieder geval
wederom te worden geconcludeerd dat, afgezet tegen
921 franchiegever en 34.340 franchievetigingen in
Nederland**, dit geen chokkend aantal procedure
etreft. 

Nieuwe wetgeving

In 2018 heen wij on reed de vraag geteld of de
nieuwe wetgeving het aantal rechtzaken utantieel
zal verminderen. In het jaar 2019 lijkt het erop dat het
aantal rechtzaken reed terk i gedaald. Nu rijt
echter de vraag of het vooruitzicht op wetgeving per 1
januari 2021 reed zorgt voor een daling van het aantal
franchiegechillen of dat partijen er juit voor kiezen
te wachten hun gechil voor te leggen aan de rechter
in afwachting van extra argumenten voortvloeiende
uit de Wet Franchie? De franchie tatitieken over
het jaar 2020 zullen on hier mogelijk meer
duidelijkheid over geven.

* Het totaal aantal uitpraken op rechtpraak.nl over het
etre ende jaar, afgezet tegen die uitpraken waar de
term ‘kort geding’ in voorkomt. 

** Het totaal aantal uitpraken op rechtpraak.nl over
het etre ende jaar, afgezet tegen die uitpraken waar de
term ‘kort geding’ in voorkomt. tatitieken
franchieranche: ron: franchieplu.nl. 

https://franchiseplus.nl/sites/default/files/paragraph/attachment/file/NFV franchise statistiek 2020.pdf


Alhoewel prake i van een lichte tijging in het
voordeel van franchiegever ten opzichte van
voorgaande jaren, dienen wij opnieuw vat te tellen
dat franchiegever en franchienemer ongeveer in
gelijke mate winnen en verliezen.

Ook in 2019 wordt met name geprocedeerd over
prognoe (21,9 procent) en edingen in de
franchieovereenkomt (28,1 procent). Het aantal
huurgechillen, dat in 2018 zeer hoog coorde, i in
2019 aanzienlijk afgenomen.

Wet Franchie

In de Wet Franchie zijn een aantal richtlijnen
opgenomen waaraan epalingen in de
franchieovereenkomt omtrent ijvooreeld het
potcontractueel eding van nonconcurrentie, de
goodwillepaling en epalingen omtrent het
intemmingrecht dienen te voldoen. Het i zeer de
vraag of dit het aantal gerechtelijke procedure
omtrent edingen in de franchieovereenkomt zal
terugdringen of dat dit juit voer i voor dicuie.

Dit geldt ook voor de in de Wet Franchie opgenomen
precontractuele informatieplicht. iedt de Wet
Franchie duidelijkheid en leidt dit tot minder
gerechtelijke procedure, of zullen de in de Wet
Franchie opgenomen open normen juit zorgen voor
nieuwe aanknopingpunten tot het voeren van
dicuie en in ommige gevallen een onvermijdelijke
gerechtelijke procedure? De tijd zal het leren. 

Het i aan de lezer de tatitieken verder te
interpreteren.

Gechreven door: mr. J. terk, mr. M. Munnik en mr. J.A.J.
Devilee. 



Devilee. 

Voor alle tatitieken, gra che toelichting en de volledige
verantwoording kunt u de weite:
www.ludwigvandam.nl raadplegen. ij vragen kunt u
contact opnemen met Mr. J. terk:
terk@ludwigvandam.nl of 010  241 57 77
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Franchie+, de marktplaat voor franchiing

Franchie+ i er voor iedereen die iet wil weten over franchiing, in contact wil komen met

franchiegever en/of franchienemer of geïntereeerd i in het laatte nieuw. Lee
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