
Het opnemen van een minimum te behalen omzet in de franchiseovereenkomst – die vervolgens door de
franchisenemer niet wordt behaald - leidt geregeld tot discussie. Zulks was recent ook het geval bij de rechtbank
Noord-Holland. In deze kwestie vorderde de franchisenemer vernietiging van de franchiseovereenkomst wegens
dwaling van de te behalen omzet, dan wel ontbinding van de franchiseovereenkomst wegens het toerekenbaar
tekortschieten van de franchisegever. Beide vorderingen werden afgewezen omdat het primaire beroep op dwaling
niet kon slagen. De franchisegever heeft meer succes en vordert betaling van een franchise fee en schadevergoeding,
welke deels wordt toegewezen.

In deze kwestie werd eens te meer duidelijk dat zorgvuldigheid is geboden bij het opnemen van een minimale
omzetverwachting in de franchiseovereenkomst, omdat deze – mede gezien de op 1 januari jl. inwerking getreden
Wet Franchise – niet louter in het voordeel van de franchisegever kan uitvallen.

Achtergrond

De franchisegever exploiteert een formule in met vestigingen gericht op trainingen, opleidingen en coaching. De
franchisenemer sluit begin 2018 een franchiseonderneming voor het exploiteren van de formule in Nederland. In de
franchiseovereenkomst zijn condities voor tussentijdse beëindiging overeengekomen, waarin is bepaald dat de
franchisegever het recht heeft om binnen twaalf maanden na ondertekening daarvan, de franchiseovereenkomst op
te zeggen indien de franchisenemer niet in enig contractjaar een minimale omzet behaald van €75.000.
Aanvankelijk start de samenwerking in goede harmonie, maar in het voorjaar van 2019 blijkt dat de franchisenemer
van de overeenkomst af wil. Op dat moment heeft de franchisenemer al enkele maanden uitstel verleend gekregen
voor de betaling van de franchise fee. In oktober 2019 schrijft de franchisenemer een e-mail aan de franchisegever
waarin hij vermeld dat acquisitie toch niet zo ‘zijn ding’ zou zijn en hij daarom van de samenwerking af wenst te
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geraken. Later stelt de franchisenemer dat sprake zou zijn van een onjuiste voorstelling van zaken door de
franchisegever bij het sluiten van de franchiseovereenkomst en dat deze om die reden vernietigd zou behoren te
worden.

Procedure vernietiging franchiseovereenkomst op

grond van dwaling

Hoewel de franchisegever op dat moment nog een minnelijke regeling aanbiedt om tot een deugdelijke
ontvlechting van de samenwerking te komen, ziet de franchisenemer dat toch anders en persisteert in de primaire
vordering tot vernietiging van de franchiseovereenkomst op grond van dwaling. Als reden hiervoor draagt de
franchisenemer aan dat hij heeft gedwaald bij het aangaan van de franchiseovereenkomst over de te behalen omzet,
vanwege de minimale omzetverwachting van €75.000 daarin is opgenomen.

Beoordeling van de rechtbank

Op grond van artikel 6:228 BW kan een franchiseovereenkomst vernietigbaar zijn, indien blijkt dat deze onder
invloed van dwaling is gesloten en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Tenzij de
franchisenemer mocht aannemen dat de franchiseovereenkomst ook zonder deze inlichting zou zijn gesloten. De
rechtbank overweegt dat de door partijen gesloten franchiseovereenkomst een standaardovereenkomst betreft die de
franchisegever aan al haar franchisenemers aanbiedt en dat de minimale jaaromzet als standaard wordt gehanteerd
voor alle franchisenemers. Er is volgens de rechtbank aldus geen prognose afgegeven. Naar haar oordeel blijkt dat
deze standaard minimale omzet, zoals opgenomen in de franchiseovereenkomst, een realistisch te behalen omzet
betrof en enkel in zoverre sprake was van een ‘inlichting’ ingevolge artikel 6:228 BW. De franchisegever heeft in deze
kwestie volgens de rechtbank voldoende onderbouwd dat de franchisenemer de minimum omzet behaald zou
hebben en dat andere franchisenemers die de minimum omzet eveneens niet zouden hebben behaald. Gelet daarop
is de enkele stelling dat de franchisenemer de minimumomzet niet zou hebben gehaald onvoldoende voor de
conclusie dat de minimum omzet in deze situatie niet realistisch zou zijn. Om die reden wordt geoordeeld dat het
primaire beroep op dwaling faalt en daarmee de vorderingen worden afgewezen.

Defacto kan een omzetverwachting kwali�ceren als een prognose onder de Wet Franchise en de Europese Erecode
inzake Franchising (hierna: “de Erecode”) namelijk als een prognose. Dat kan aanzienlijke risico’s meebrengen voor
de franchisegever.

De Wet Franchise

Sinds 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. Ingevolge artikel 7:913BW is de franchisegever
verplicht om alle relevante (�nanciële) informatie te verstrekken aan de franchisenemer welke redelijkerwijs van
belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Een verplichte minimum omzet in de
franchiseovereenkomst zal dus aan de franchisenemer dienen te worden verschaft en dat kan – met oog op het
dwalingsleerstuk- tot gevolg hebben dat de franchiseovereenkomst kan worden vernietigd, danwel worden
ontbonden, indien de resultaten niet door de franchisenemer worden behaald.

De Erecode

Bovendien geldt deze verplichting temeer voor alle franchisegevers die aangesloten zijn bij de Nederlandse Franchise
Vereniging (hierna” NFV”). De leden van de NFV hebben zich door hun lidmaatschap statutair verplicht om zich te
committeren aan de Erecode. De Erecode biedt een referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag
kunnen toetsen en betreft tevens een gedragskader waarvan de inhoud in de oordeelsvorming van de rechter bij een
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geschil wordt betrokken. Artikel 4.5.5 van de Erecode schrijft voor dat de franchisegever alle schriftelijke informatie
en documentatie met betrekking tot de franchiseverhouding, binnen redelijke tijd vóór het sluiten van de
franchiseovereenkomst. Indien beschikbaar geldt dat tevens voor �nanciële ramingen c.q. prognoses.

Conclusie voor de franchisepraktijk

Het opnemen van een minimale omzet verwachting voor de franchisenemer in de franchiseovereenkomst kan
risico’s met zich meebrengen, nu deze feitelijk kan kwali�ceren als een prognose. Onder de Wet Franchise is de
franchisegever gehouden om alle relevante (�nanciële) informatie te verscha�en die van belang is voor het sluiten
van de franchiseovereenkomst. Ook de Erecode verplicht de franchisegever om dergelijke �nanciële informatie te
verscha�en indien deze beschikbaar is. Mocht de minimale omzetverwachting evenwel niet door de franchisenemer
worden behaald, dan kan dat mogelijk leiden tot de vernietiging danwel de ontbinding van de
franchiseovereenkomst als blijkt dat een eventueel dwalingsberoep slaagt.

Het maken van goede afspraken over de te verwachten resultaten voor het sluiten van een franchiseovereenkomst
kan eraan bijdragen dat dergelijke problemen tussen franchisegever en franchisenemer onderling in een later
stadium kunnen worden voorkomen. Temeer nu recent de Wet Franchise in werking is getreden, kan het voor de
franchisegever van belang zijn om zorgvuldig af te wegen op welke basis de (�nanciële) informatie – waaronder een
eventuele omzetverwachting – met de franchisenemer wordt gedeeld, om risico’s op een geslaagd dwalingsberoep en
daarmee de vernietiging (danwel de ontbinding) van de franchiseovereenkomst te voorkomen.

Mr. C. Damen

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. Wilt u reageren?
Ga naar damen@ludwigvandam.nl

Deel deze column

ARBEIDSZAKEN FRANCHISEOVEREENKOMST

Mr C. Damen

12 januari 2021

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere
samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn
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Open jij je eigen Subway® in Amsterdam, Amstelveen of Almere centrum?

Subway® zoekt ondernemers in Amsterdam, Amstelveen of Almere centrum!

Franchisestatistieken 2019: afnametrend zet door, veroorzaakt door Wet

Franchise?
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JURIDISCH STATISTIEKEN

Ludwig & Van Dam advocaten publiceert periodiek franchisestatistieken over franchisegeschillen
aan de hand van alle...

STARTEN ALS  ONDERNEMER FRANCHISEBEURS

30 september

/ Hart van Holland in Nijkerk

Bezoek gratis de franchisebeurs Onderneem ‘t!

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021 vindt de franchisebeurs
Onderneem ‘t! plaats. De franchisebeurs is al 17 jaar dé plek om in één dag alles te leren
over het zelfstandig ondernemerschap als franchisenemer.
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ARBEIDSZAKEN OPERATIONEEL  MANAGEMENT STRATEGIE

Wat als… je altijd een persoonlijke adviseur op het gebied van werkgeven

‘op speed-dial’ hebt?

Klinkt dit goed en ben je benieuwd of dit voor jouw onderneming zou werken? Doe dan
de test ‘Personeelszaken uitbesteden iets voor jou?’ en ontdek het eenvoudig en snel!
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Inlenersaansprakelijkheid in franchiseverband, hoe zit dat precies?

Het verschijnsel inlenersaansprakelijkheid heeft tot gevolg dat een derde onder voorwaarden
aansprakelijk kan...

FRANCHISEOVEREENKOMST FRANCHISERAAD JURIDISCH

‘Er waait een frisse wind, dankzij de nieuwe invulling van de overlegstructuur’

Bart’s Retail heeft een nieuwe overlegstructuur met de franchisenemers. Eentje die onder
begeleiding van Ludwig &...
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FRANCHISEBEURS

15 april

/ Madrid

Expofranquicia

Tussen 15 en 17 april vindt Expofranquicia de meest uitgebreide vakbeurs van ideeën en
zakelijke kansen voor de franchise sector in Spanje in Madrid plaats.
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Franchise+, de marktplaats voor franchising

Franchise+ is er voor iedereen die iets wil weten over franchising, in contact wil komen met

franchisegevers en/of franchisenemers of geïnteresseerd is in het laatste nieuws. Lees onze algemene

voorwaarden en onze privacy policy.

Vakblad

Vijfmaal per jaar verschijnt het vakblad Franchise+ waarin de vele kanten van franchising worden

belicht.
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FRANCHISENEMERSPORTRET STARTEN ALS  ONDERNEMER

Waarom deze zzp’er koos voor franchise

Als Bastiaan Pouw als zzp’er voor een opdracht terechtkomt bij De Hypotheker, ruikt hij
zijn kans. Inmiddels runt hij 2 vestigingen van de formule en is zijn enthousiasme nog
onverminderd. Lees hier het artikel!

LEES  DE  ARTIKELEN »

PROEFNUMMER AANVRAGEN » ABONNEMENT  AANVRAGEN »
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