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wet- en regelgeving

Wanneer houdt de franchise-
nemer op “beoogd” te zijn? 
mr. drs. J.H.M. Spanjaard

1. Inleiding

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise (de artikelen 
7:911 t/m 7:922 BW) van kracht geworden.1 De kern 

van de wet wordt gevormd door de informatieplichten van 
de artikelen 7:913 en 7:916 BW. Inmiddels is de vraag gere-
zen, of de franchisegever bij een verlenging van de franchi-
seovereenkomst of het sluiten van een opvolgende fran-
chiseovereenkomst2 door de franchisegever opnieuw aan 
de informatieplichten van artikel 7:913 BW moet voldoen.3 
Die vraag wordt in dit artikel beantwoord. Daarnaast ga ik 
nader in op het begrip “in Nederland gevestigd” in artikel 
7:922 BW. 

2. De informatieplicht van artikel 7:913 BW – wie is 
“beoogd” franchisenemer?

De Wet franchise is dwingend recht: ten nadele van de 
franchisenemer mag niet worden afgeweken. Ten op-
zichte van de huidige, niet bij wet geregelde status van de 
franchiseovereenkomst komen de nodige vraagstukken 
op de franchisegever af. Zo moeten in de franchiseover-
eenkomst bepalingen worden opgenomen over goodwill, 
moet een eventueel non-concurrentiebeding schriftelijk 
worden overeengekomen, moet nagedacht worden over 
het instemmingsrecht van de franchisenemers bij wijzi-
gingen in de franchiseformule of het exploiteren van een 
afgeleide formule en moet indringender aan zorg jegens 
de franchisenemer worden gedaan. Daarnaast voorziet de 
wet – dat is eigenlijk de kern van de wet – in verregaande 
precontractuele en contractuele informatieplichten. De 
wetgever wil voorkomen dat de franchisenemer halsover-
kop een overeenkomst tekent en daarmee zijn hoofd in de 
spreekwoordelijke strop van een wurgcontract steekt. De 
idee van de wetgever is dat wurgcontracten tot het verle-
den zullen behoren indien de franchisegever de franchise-

1 Stb. 2020, 251. Nader hierover: J.H.M. Spanjaard, “Een nieuwe 
wet, een nieuw geluid – veranderingen voor de franchiseover-
eenkomst door de Wet franchise”, Contracteren 2020/4, p. 
144-151.

2 Dit in verband met de eisen van artikel 5 van de Groepsvrijstel-
lingsverordening 330/2010, zeer kort gezegd inhoudende dat 
de exclusiviteit onder omstandigheden maximaal 5 jaar mag 
duren.

3 Deze bijdrage is de uitwerking van een voordracht die ik hield 
voor de Vereniging DFA op 

nemer uitgebreid informeert en de franchisenemer vier 
weken de tijd krijgt om nog eens over de overeenkomst 
na te denken en eventueel deskundigen naar de over-
eenkomst laat kijken. Deze laatste periode wordt wel de 
standstillperiode genoemd.

Artikel 7:913 BW bevat de precontractuele informatie-
plichten.4 Dit artikel verplicht de franchisegever aan de 
beoogd franchisenemer te verstrekken: 

“2. De franchisegever verstrekt aan de beoogd fran-
chisenemer tijdig: 
a. het ontwerp van de franchiseovereenkomst, in-

clusief bijlagen; 
b. een weergave van inhoud en strekking van voor-

schriften betreffende door de franchisenemer 
te betalen vergoedingen, opslagen of andere 
financiële bijdragen of betreffende de van hem 
verlangde investeringen; 

c. informatie over: 
1°. de wijze waarop en de frequentie waarmee het 

overleg tussen de franchisegever en de franchi-
senemers plaatsvindt, alsmede, indien aanwe-
zig, de contactgegevens van het vertegenwoor-
digende orgaan van de franchisenemers; 

2°. de mate waarin en de wijze waarop de franchise-
gever, al dan niet via een afgeleide formule, in con-
currentie kan treden met de franchisenemer; en 

3°. de mate waarin, de frequentie waarmee en de 
wijze waarop de franchisenemer kennis kan ne-
men van omzetgerelateerde gegevens die de 
franchisenemer betreffen of voor zijn bedrijfs-
voering van belang zijn. 

3. De franchisegever verstrekt aan de beoogd fran-
chisenemer daarnaast tijdig de volgende informa-
tie, voor zover deze bij hem, bij een dochtermaat-
schappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2, of 
bij een aan hem verbonden groepsmaatschappij als 
bedoeld in artikel 24b van Boek 2 beschikbaar is, en 
redelijkerwijs van belang is voor het sluiten van de 
franchiseovereenkomst: 
a. informatie over zijn financiële positie; en 
b. financiële gegevens met betrekking tot de be-

oogde locatie van de franchiseonderneming, 
of, bij gebreke daaraan, financiële gegevens van 
een of meer door de franchisegever vergelijk-
baar geachte onderneming of ondernemingen, 
waarbij de franchisegever duidelijk maakt op 
welke gronden hij deze vergelijkbaar acht. 

4 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 27. 
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4. De franchisegever verstrekt aan de beoogd fran-
chisenemer alle overige informatie waarvan hij 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze van 
belang is voor het sluiten van de franchiseovereen-
komst.”

Artikel 7:913 BW moet volgens de wetgever in combinatie 
worden gelezen met artikel 7:914 BW.5 Dit artikel bepaalt:

“1. De verstrekking van de informatie, bedoeld in arti-
kel 913, tweede, derde en vierde lid, geschiedt ten 
minste vier weken voor het sluiten van de franchi-
seovereenkomst. 

2. Tijdens deze termijn gaat de franchisegever niet 
over tot: 
a. wijziging van het ontwerp van de franchiseover-

eenkomst, tenzij deze wijziging tot voordeel van 
de franchisenemer strekt; 

b. het sluiten met de franchisenemer van de fran-
chiseovereenkomst of enige daarmee onlosma-
kelijk verbonden te achten overeenkomst, met 
uitzondering van een overeenkomst tot geheim-
houding door de beoogd franchisenemer van de 
vertrouwelijke informatie die de franchisegever 
met het oog op het sluiten van de franchiseover-
eenkomst heeft verstrekt; of 

c. het aanzetten tot het doen van betalingen of in-
vesteringen door de beoogd franchisenemer die 
samenhangen met de nog te sluiten franchise-
overeenkomst. 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet ten aanzien 
van: 
a. het sluiten van een volgende franchiseovereen-

komst tussen dezelfde partijen inzake dezelfde 
franchiseformule; 

b. het sluiten van een volgende franchiseovereen-
komst als bedoeld in onderdeel a, als deze wordt 
gesloten tussen dezelfde franchisegever en een 
dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a 
van Boek 2 van de franchisenemer of een aan 
hem verbonden groepsmaatschappij als be-
doeld in artikel 24b van Boek 2.”

Artikel 7:916 BW behandelt de contractuele informatie-
plichten (zijnde: informatie die tijdens de looptijd van de 
overeenkomst moet worden verstrekt).6 De verplichtingen 
zijn: 

5 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 27.

6 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 37.

“1. De franchisegever verstrekt aan de franchisenemer 
tijdig: 
a. informatie over voorgenomen wijzigingen van 

de overeenkomst; 
b. informatie over door hem van de franchisene-

mer verlangde investeringen; 
c. een kennisgeving van een besluit tot gebruik, 

rechtstreeks door de franchisegever of via der-
den, van een afgeleide formule, met inbegrip 
van een duiding van de inhoud en de strekking 
van de desbetreffende afgeleide formule; en 

d. overige informatie waarvan de franchisegever 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze 
van belang is met het oog op het uitvoeren van 
de franchiseovereenkomst door de franchisene-
mer. 

2. De franchisegever informeert de franchisenemer 
jaarlijks in hoeverre de opslagen of andere financi-
ele bijdragen die de franchisenemer in het vooraf-
gaande boekjaar conform de eis van de franchise-
gever heeft gedaan, de kosten of investeringen 
dekken die de franchisegever met deze bijdragen 
beoogt of heeft beoogd te dekken. 

3. Er vindt ten minste eenmaal per jaar overleg plaats 
tussen de franchisegever en de franchisenemer.”

Artikel 7:917 BW behandelt de wijze waarop de informa-
tie bedoeld in artikel 7:913 BW en artikel 7:916 BW moet 
worden verstrekt: 

“1. Het verstrekken van de informatie, bedoeld in de 
artikelen 913 en 916, geschiedt op een wijze die 
deze informatie ongewijzigd toegankelijk maakt 
voor toekomstige raadpleging gedurende een peri-
ode die is afgestemd op het doel waarvoor de infor-
matie is verstrekt.

2. De informatie die de franchisegever verstrekt op 
grond van de artikelen 913 en 916, is zodanig ge-
formuleerd en vormgegeven, dat een beoogd 
franchisenemer redelijkerwijs een weloverwogen 
besluit kan nemen over het sluiten van de franchi-
seovereenkomst, respectievelijk een franchisene-
mer kan bepalen of en in hoeverre het nodig is om 
zijn bedrijfsvoering aan te passen of feitelijke maat-
regelen te treffen.”

De vraag is gerezen of de verplichtingen van artikel 7:913 
BW ook gelden bij het aangaan van opvolgende overeen-
komsten. Ontstaat dan een nieuwe precontractuele fase  
of speelt deze precontractuele fase bij een voortbou- 
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wende overeenkomst niet?7 Naar mijn mening is de rol 
van artikel 7:913 BW uitgespeeld, indien partijen een-
maal een franchiseovereenkomst hebben gesloten. Artikel 
7:913 BW gaat namelijk over precontractuele informatie. 
In geval van een verlenging of een opvolgende overeen-
komst bevinden partijen zich niet langer in een precon-
tractuele relatie.8 Het precontractuele karakter wordt 
door de wetgever expliciet genoemd en ook de wettekst 
heeft het in artikel 7:913 BW uitsluitend over de “beoogd 
franchisenemer”.9 In geval van verlenging van de franchi-
seovereenkomst of het sluiten van een opvolgende over-
eenkomst lijkt de term “beoogd” niet langer aan de orde 
te zijn, omdat de franchisenemer dan al actief is binnen de 
formule.  

Daarnaast geldt de standstill van artikel 7:914 BW niet in 
geval van verlenging of het sluiten van een opvolgende 
overeenkomst, aldus artikel 7:914 lid 3 onder a BW. Artikel 
7:914 BW moet volgens de wetgever in samenhang met 
artikel 7:913 BW worden gelezen.10 Als ratio voor de stand-
stillperiode noemt de wetgever:  

“Daarnaast is de standstill-periode niet nodig omdat 
de franchisenemer gelet op zijn ervaringen met de be-
staande franchiseovereenkomst een weloverwogen 
besluit kan nemen tot het sluiten van de opvolgende 
overeenkomst. Gelet hierop maakt het voor de toe-
passing van de in onderdeel a vervatte uitzondering 
overigens ook niet uit of de volgende franchiseover-
eenkomst tussen dezelfde franchisegever en -nemer 
betrekking heeft op dezelfde locatie of op een andere 
locatie.”11

Deze ratio laat zich mijns inziens ook naar de precontractu-
ele informatieplichten vertalen: de franchisenemer weet 
wat hij heeft en hoe de formule reilt en zeilt en heeft dus 
geen nieuwe informatie nodig. De artikelen 7:913 en 914 
BW dienen immers te voorkomen dat de franchisenemer 
zich al te lichtvaardig in een avontuur stort dat hij niet vol-
ledig overziet, doordat hij (a) niet over genoeg informatie 

7 Blom en Van Tuyll van Serooskerken stellen deze vraag ook, 
maar laten haar onbeantwoord: J. Blom en I.I. van Tuyll van 
Serooskerken, “De Wet franchise: een knuppel in het hoender-
hok of een (welkome) verbetering van de samenwerking?”, ORP 
2021/1, p. 20. 

8 Vgl. o.a. HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8707 (Hemubo/
Strandhotel Zandvoort).  

9 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 27.

10 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 27.

11 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 36.

 beschikt en (b) niet de tijd neemt rustig te onderzoeken of 
hij de overeenkomst wil sluiten.12

De argumenten die hier tegenover zouden kunnen staan, 
zijn kort gezegd: 

• artikel 7:914 lid 3 BW sluit alleen de standstillperi-
ode uit, maar zegt niets over de informatieverstrek-
king an sich; 

• artikel 7:913 BW bevat geen bepaling à la 7:914 lid 
3 BW.

Deze argumenten zijn formeel juist, maar miskennen mijns 
inziens de koppeling die de wetgever tussen de artikelen 
7:913 en 7:914 BW aanbrengt. Een ander argument zou 
kunnen zijn dat partijen bij het onderhandelen over de 
opvolgende overeenkomst opnieuw in een precontrac-
tuele fase belanden met elkaar. Naar mijn mening geldt 
dat partijen bij een opvolgende overeenkomst niet terug-
vallen in de status van franchisegever en “beoogd” fran-
chisenemer, omdat de franchisenemer al bekend is met de 
formule van de franchisegever. Indien de oorspronkelijke 
franchiseovereenkomst van voor inwerkingtreding van de 
wet dateert, zal mogelijk niet aan de informatieplichten 
zijn voldaan. Het opnieuw eraan voldoen kan informatiela-
cunes verhelpen. Echter, ook dan kent de franchisenemer 
de formule van franchisegever en is hem mijns inziens be-
kend waaraan hij feitelijk en contractueel gebonden is. 

Omdat de Kamerstukken op dit onderwerp zwijgen en niet 
ondubbelzinnig is bepaald dat de informatieplichten niet 
gelden, is voorzichtigheid op zijn plaats. Totdat het al dan 
niet bestaan van de plicht in rechte is getoetst,13 bestaat 
onzekerheid. Daarbij moet worden gelet op artikel 7:916 
lid 1 onder d BW dat ook gedurende de uitvoering van het 
contract tot informatieverstrekking verplicht. Het achter-
houden van informatie zou over de boeg van artikel 7:916 
BW kunnen worden geadresseerd, met name ook vanwe-
ge de in artikel 7:917 lid 2 BW tot uitdrukking gebrachte 
ratio van de informatieplichten.14

3. Dwingend recht en binding voor in Nederland 
gevestigde franchisenemers

Artikel 7:922 BW bepaalt dat van de titel niet ten nadele 
van in Nederland gevestigde franchisenemers mag wor-
den afgeweken. In Contracteren schreef ik daarover onder 
meer: 

12 Zie: Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 3 
(MvT), p. 27 en 33-34. 

13 Waarbij ik mij voorstel dat dit een onderwerp voor een prejudi-
ciële vraag aan de Hoge Raad zou kunnen zijn. 

14 In gelijke zin: Blom en Van Tuyll van Serooskerken (2021), p. 20. 
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“Daarbij is de term ‘in Nederland gevestigd’ multi-in-
terpretabel. Betekent dit dat de franchisenemer een 
naar Nederlands recht gestichte rechtspersoon of een 
(uitsluitend) in Nederland zaakdoende personenven-
nootschap moet zijn, in Nederland statutair gevestigd 
moet zijn, of brengt een kantoor of filiaal in Nederland 
ook al mee dat de franchisenemer in Nederland geves-
tigd is? In dat laatste geval zou artikel 1:14 BW analoog 
moeten worden toegepast. Hier wreekt zich dat arti-
kel 7:922 BW spreekt van ‘gevestigd’, terwijl de artike-
len 1:10 en 1:14 BW als begrip ‘woonplaats’ hanteren. 
Hoewel ik vermoed dat de wetgever van het ‘filiaal-be-
grip’ zal willen uitgaan en ook een welwillende rechter 
de franchisenemer vooral zal willen beschermen, is de 
terminologie weinig zuiver. Een aanpassing van de wet 
is nodig. Het alternatief is anders erg makkelijk voor de 
franchisegever die zich niet aan dwingend Nederlands 
recht wil conformeren: de franchisegever beweegt de 
franchisenemer ertoe zich formeel in het buitenland te 
vestigen en dan van daaruit de Nederlandse markt te 
bedienen.” 

Bij mijn opmerkingen over de onduidelijkheid van de be-
paling van artikel 7:922 BW sta ik nog steeds. De toelich-
ting op dit bij amendement voorgestelde artikel beoogt de 
bepaling van toepassing te laten zijn op alle “in Nederland 
opererende franchisenemers”.15 Bij nadere bestudering 
van afdeling 6.5.3 BW (Algemene voorwaarden) viel mij de 
gedeeltelijke gelijkenis met de artikel 6:247 BW op. Deze 
koppeling ontbreekt in de toelichting op het amendement. 
Artikel 6:247 BW luidt, voor zover ten deze van belang:

“1. Op overeenkomsten tussen partijen die handelen 
in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die 
beide in Nederland gevestigd zijn, is deze afdeling 
van toepassing, ongeacht het recht dat de overeen-
komst beheerst. 
(...) 

3. Een partij is in de zin van de leden 1 en 2 in Neder-
land gevestigd, indien haar hoofdvestiging, of, zo de 
prestatie volgens de overeenkomst door een an-
dere vestiging dan de hoofdvestiging moet worden 
verricht, deze andere vestiging zich in Nederland 
bevindt. 
(...)” 

Als deze bepaling wordt vergeleken met artikel 7:922 BW 
valt direct op dat een bepaling als artikel 6:247 lid 3 BW 
ontbreekt in artikel 7:922 BW. Dat acht ik een groot gemis. 
Echter, de wetgever kan dit eenvoudigweg oplossen door  

15 Kamerstukken (II), vergaderjaar 2019-2020, 35 392, nr. 11 
(Amendement). 

een tweede lid aan artikel 7:922 BW toe te voegen met de 
inhoud: 

“De franchisenemer is in Nederland gevestigd, indien 
zijn hoofdvestiging, of, zo de prestatie volgens de over-
eenkomst door een andere vestiging dan de hoofdves-
tiging moet worden verricht, deze andere vestiging zich 
in Nederland bevindt.”

Door deze wijziging is duidelijkheid geboden en wordt aan-
sluiting gezocht bij begrippen die elders in het BW voorko-
men. Dat vergroot de duidelijkheid en voorspelbaarheid. 

4. Afronding 
Samenvattend ben ik van mening dat een wetssystema-
tische uitleg van de artikelen 7:913, 7:914 en 7:916 BW 
meebrengen dat artikel 7:913 BW uitsluitend vóór het slui-
ten van de eerste franchiseovereenkomst tussen dezelfde 
franchisegever en -nemer hoeft te worden voldaan. Hele-
maal zeker is dit evenwel niet bij gebreke aan wetgevende 
en rechterlijke richtinggeving op dit punt. Bovendien kan 
de informatieverstrekking onder vigeur van artikel 7:916 
BW verplicht zijn. Daarnaast lijdt ook artikel 7:922 BW aan 
onduidelijkheid. De wetgever kan deze onduidelijkheid ta-
melijk eenvoudig oplossen door de hierboven genoemde 
bepaling in te voeren ter verduidelijking van het begrip “in 
Nederland gevestigd”.  •

Jan Spanjaard is advocaat bij facily LAW juristen & mediators.  
e-mail: jan.spanjaard@facilylaw.com
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wet- en regelgeving

Franchiserelaties en de WHOA
mr. J.G.A. Struycken

Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands 
akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA in-

troduceert een uniek fenomeen in het Nederlands ver-
mogensrecht: in een situatie buiten faillissement kunnen 
onder de WHOA contractuele aanspraken worden gewij-
zigd ook als de wederpartij daar zelf niet mee instemt. Dat 
betekent dat de WHOA ook van invloed is op en relevant 
is voor franchisecontracten. De WHOA heeft een plaats 
gekregen in een nieuwe titel IV van de Faillissementswet, 
genaamd ‘Buiten faillissement en surseance van betaling.’

In deze bijdrage die op uitnodiging van de redactie wordt 
geschreven, wordt onder andere ingegaan op de vraag in 
hoeverre het mogelijk is om clausules in franchisecontrac-
ten op te nemen waarmee partijen anticiperen op toepas-
sing van de WHOA. 

1. Korte uiteenzetting van de WHOA
De ratio van de WHOA is dat werkgelegenheid en waarde 
behouden blijven door instandhouding van de onderne-
ming. De waarde van de onderneming na verlichting van 
de schuldenlast, de reorganisatiewaarde, is meestal hoger 
dan de waarde van de onderneming in faillissement, de 
liquidatiewaarde. Het verschil daartussen en het behoud 
daarvan komen ten goede van alle schuldeisers, werkne-
mers en aandeelhouders, zo is de gedachte van de wetge-
ver bij de WHOA geweest.

De WHOA is alleen van toepassing op een ondernemer 
of rechtspersoon als schuldenaar, niet zijnde een bank of 
verzekeraar,1 en daarmee ook op de partijen bij een fran-
chisecontract. De WHOA is technisch van aard en opzet en 
niet gemakkelijk te doorgronden.

De centrale gedachte bij toepassing van de WHOA is dat 
onder leiding van een onafhankelijke herstructurerings-
deskundige een schuldenreductie plaatsvindt waarbij ook 
overeenkomsten kunnen worden opengebroken, aange-
past en opgezegd, en rechten die zijn verbonden aan aan-
delen kunnen worden gewijzigd.2 Iedere schuldeiser en 
aandeelhouder en de ondernemingsraad van de schulde- 

1  Art. 369 lid 1 Fw.
2  Over de positie van aandeelhouders: De WHOA en het contrac-

tenrecht, J.G.A. Struycken, in Contracteren 2021, nr 1.

naar, alsook de schuldenaar zelf, kunnen bij de rechtbank 
een verzoek doen om een herstructureringsdeskundige te 
benoemen. Dat verzoek wordt toegewezen als de schulde-
naar in een toestand verkeert waarin het redelijkerwijs aan-
nemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet zal 
kunnen voortgaan, tenzij summierlijk blijkt dat de belangen 
van de gezamenlijke schuldeisers hierbij niet gediend zijn.3 
Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de WHOA 
is dat de onderneming nog in staat is om haar lopende 
verplichtingen te voldoen, maar tegelijkertijd voorziet dat 
insolventie dreigt.4 Een belangrijk beginsel van de WHOA 
dat zich op diverse momenten in het proces naar het de-
finitieve schuldeisersakkoord laat gelden, is dat de ‘debtor 
in possession’ blijft. Daarmee is bedoeld dat de schuldenaar 
de beschikking of het beheer over zijn vermogen niet ver-
liest. Dit sluit aan bij de hiervoor genoemde voorwaarde 
voor het WHOA-traject dat de onderneming in staat is om 
haar lopende verplichtingen te voldoen. De schuldenaar be-
houdt aldus de controle over zijn onderneming en kan deze 
gewoon blijven voortzetten terwijl de akkoordprocedure 
loopt. Hierin verschilt de WHOA dus wezenlijk van de aan-
vraag van een surseance of faillissement. 

Het inbreken op de rechten van contractspartijen van een 
schuldenaar5 gaat uiteraard niet zomaar; aan de totstand-
koming van een schuldeisersakkoord stelt de wet diverse ei-
sen en de wet biedt tal van waarborgen die ervoor moeten 
zorgen dat de WHOA niet om oneigenlijke redenen worden 
gebruikt. De verplichtingen jegens werknemers arbeidscon-
tracten kunnen niet door het schuldeisersakkoord ingevol-
ge de WHOA worden geraakt, aldus art 369 lid 4 Fw. 

De schuldeisers en aandeelhouders worden in verschillende 
klassen ingedeeld, in elk geval op basis van hun (voorrangs)
posities ex titel 10 van Boek 3 BW.6 Deze klassenindeling is 
relevant voor de stemmingsprocedure; als één klasse van 
schuldeisers met een twee derde meerderheid7 heeft in-
gestemd met het akkoord, kan de rechtbank worden ver-
zocht om het akkoord te homologeren, mits die ene klasse 
bestaat uit de schuldeisers wier rechten worden gewijzigd 
welke vorderingen anders, bij een vereffening van het ver-
mogen van de schuldenaar, naar verwachting geheel of 
gedeeltelijk kunnen worden voldaan.8 Daarmee is impliciet 
iets heel principieels ook gezegd; unanimiteit van schuld- 

3  Art. 370 lid 3 Fw.
4  De parlementaire geschiedenis van de WHOA, onder redactie 

van J.G.A. Struycken, Den Haag: Boom juridisch 2020, p. 58.
5  Art 373 Fw.
6  Art. 374 Fw.
7  Art. 381 lid 7 Fw.
8  Art. 383 lid 1 Fw.
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eisers is niet vereist. De rechtbank beslist vervolgens over 
die homologatie met toepassing van artikel 384 Fw, waarin 
diverse afwijzingsgronden en beginselen zijn geformuleerd 
ter bescherming van specifieke schuldeisers.

2. Opzeggingsclausules in franchisecontracten
In franchisecontracten wordt vaak opgenomen dat de 
overeenkomst opzegbaar is als de franchisenemer insol-
vent raakt. Het is niet vanzelfsprekend dat een franchise-
nemer geen behoefte heeft aan bescherming voor als de 
franchisegever in zwaar weer komt te verkeren, maar dat 
terzijde. In de rest van dit artikel wordt ervan uitgegaan 
dat de franchisegever de partij is die zich geconfronteerd 
ziet met een franchisenemer die in financiële moeilijkhe-
den is gekomen. 

Het aanbieden van een akkoord of de aanwijzing van een 
herstructureringsdeskundige is bepaald geen teken dat de 
franchisenemer er rooskleurig bij staat. Als franchisege-
vers hun relatie willen beëindigen op grond van financiële 
tegenspoed bij hun franchisenemer afnemer, de schulde-
naar, staat hen dat uiteraard vrij. Het staat hen ook vrij in 
hun overeenkomsten een opeisings- of beëindigingsgrond 
op te nemen die aanhaakt bij een door hen concreet afge-
sproken solvabiliteitsratio.

De WHOA beperkt die mogelijkheden echter in zoverre dat 
het opnemen van enige stap onder de WHOA als contrac-
tuele grond voor beëindiging of opzegging, als grond voor 
wijziging van verbintenissen of verplichtingen jegens de 
franchisenemer, voor opschorting van de nakoming jegens 
een franchisenemer en voor ontbinding van een met de 
franchisenemer gesloten overeenkomst, zonder betekenis 
is, ex artikel 373 lid 3 Fw. Dit artikellid luidt:

‘Het voorbereiden en aanbieden van een akkoord als 
bedoeld artikel 370, eerste lid, en de aanwijzing van een 
herstructureringsdeskundige, bedoeld in artikel 371, 
alsmede gebeurtenissen en handelingen die daarmee 
of met de uitvoering van het akkoord rechtstreeks ver-
band houden en daarvoor redelijkerwijs noodzakelijk 
zijn, zijn geen grond voor wijziging van verbintenissen of 
verplichtingen jegens de schuldenaar, voor opschorting 
van de nakoming van een verbintenis jegens de schul-
denaar en voor ontbinding van een met de schuldenaar 
gesloten overeenkomst.’

Daarmee wordt eigenlijk iedere contractuele bepaling die 
inroepbaar wordt afhankelijk van de financiële toestand 
van de schuldenaar buiten werking gesteld zodra er enige 
stap onder de WHOA is genomen, zoals het verzoek tot 

aanwijzing van een herstructureringsdeskundige ex artikel 
371 Fw. Dus het inroepen van een opeisingsgrond bijvoor-
beeld ingevolge een overeengekomen solvabiliteitsratio is 
niet meer mogelijk zodra er door enige partij enige stap 
tot het voorbereiden van een schuldeisersakkoord is ge-
nomen. Artikel 373 lid 3 Fw is zeer ruim opgesteld zodat 
een andere bepaling die iets gelijksoortigs tracht te bena-
deren hetzelfde lot zal treffen. Deze situatie ex artikel 373 
lid 3 Fw eindigt zodra de rechtbank de aanwijzing van een 
herstructureringsdeskundige heeft ingetrokken zonder 
een vervanger te benoemen (art. 371 lid 12 en 13 Fw).

Lid 3 gaat ervan uit dat de franchisenemer niet al in ver-
zuim is.9 Artikel 373 lid 3 Fw verhindert niet dat een fran-
chiseovereenkomst wordt ontbonden, of de nakoming 
daaronder wordt opgeschort op grond van een reeds vóór 
de aanwijzing van een herstructureringsdeskundige opge-
treden verzuim, hetgeen weer aansluit bij het uitgangs-
punt van de WHOA dat een akkoord buiten faillissement 
geschikt is voor een onderneming die nog in staat is om 
haar lopende verplichtingen te voldoen.10 

Tenzij er voor initiatie van de WHOA reeds een verzuim is, 
verhindert artikel 373 lid 3 Fw wel dat bijvoorbeeld kan 
worden getrokken onder een bij aanvang van het contract 
door de franchisenemer gestelde bankgarantie tot zeker-
heid van diens betalingen. 

3. Leveringen op grond van een 
franchiseovereenkomst

Vaak is het zo dat er een rekening courant verhouding is of 
ontstaat tussen franchisegever en franchisenemer waarin 
bijvoorbeeld ook leveringen van producten door de fran-
chisegever financieel worden afgerekend. Er ontstaat dan 
een leverancierskrediet waarvan franchisegever zal willen 
dat dat onmiddellijk eindigt zodra er een stap onder de 
WHOA wordt gezet. Immers, vanaf dat moment is duide-
lijk dat de franchisenemer niet zomaar op dezelfde voet 
kan doorgaan en dat als hij dat wel doet, hij insolvent zal 
raken. De franchisegever zal het dus belangrijk vinden om 
contractueel niet verplicht te zijn om goederen op de pof 
te leveren. Immers, als hij daar wel toe verplicht is, maakt 
art 373 lid 3 Fw dat hij dat zal moeten blijven doen gedu-
rende het WHOA traject. 
De franchisegever zal er dus ook om deze reden verstandig 
aan doen op te nemen dat hij te allen tijde gerechtigd is 
onmiddellijke betaling te verlangen voor leveringen. Een 
overeenkomst die voorziet in een ‘gelijk oversteken’ van  

9  Struycken 2020, p. 42. 
10  Zie voetnoot 4.
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prestatie en (geldelijke) tegenprestatie heeft naar haar 
aard een opschortingselement in zich dat niet door een 
WHOA-initiatie wordt gewijzigd en dus ook niet door arti-
kel 373 lid 3 Fw wordt getroffen.

4. Opzegging of beëindiging van de 
franchiseovereenkomst

De franchisenemer zelf, of de door de rechtbank benoem-
de herstructureringsdeskundige, kan ervoor kiezen de 
overeenkomst gewoon gestand te doen en voort te zetten. 
De franchisenemer kan er ook voor kiezen om aan de fran-
chisegever een voorstel tot wijziging of beëindiging van de 
overeenkomst te doen. Zo’n mogelijke voortijdige opzeg-
ging geeft wel recht aan de franchisegever op vergoeding 
voor de schade die hij door de opzegging lijdt, waarin het 
akkoord reeds kan voorzien en, meestal maar beter, al 
voorziet (art. 373 lid 2 Fw). Als die schadevergoeding als 
hoog wordt ervaren zal de franchisenemer mogelijk kiezen 
voor een faillissement in plaats van een WHOA traject en 
dan is de positie van franchisegever beroerd.
 
Stemt de franchisegever daar niet mee in, dan kan de 
franchisenemer of de herstructureringsdeskundige de 
franchiseovereenkomst tussentijds opzeggen, mits er in-
derdaad een schuldeisersakkoord is aangeboden en de 
rechtbank dat homologeert, en de rechtbank als onder-
deel daarvan ook toestemming geeft voor de opzegging 
(art. 373 lid 1 Fw). 

Het zal vaak zo zijn dat een voorgezet bestaan van fran-
chisenemer niet denkbaar is zonder dat de franchise-
overeenkomst wordt voortgezet, al dan niet op basis van 
gewijzigde voorwaarden. Dan zal de herstructureringsdes-
kundige dat als vereiste voorop stellen voor een levensvat-
bare toekomst van de franchisenemer. 
 
Een herstructureringsdeskundige zal mogelijk proberen 
om een onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de 
positie van de franchisegever als contractspartner bij de 
franchiseovereenkomst, en anderzijds de mogelijke po-
sitie als crediteur voor nog verschuldigde betalingen. Ik 
denk dan aan betalingen die op basis van een al dan niet 
informeel verleend leverancierskrediet nog verschuldigd 
zijn, maar waarvan de uitblijvende betaling gelet op de 
historisch gegroeide verhoudingen nog geen verzuim op-
levert. 

De franchisegever zal zijn knopen moeten tellen; of hij 
krijgt na de homologatie van het akkoord een franchisene-
mer als wederpartij die weer financieel gezond is11 of zijn  

11  Struycken 2020, p. 39. 

franchisenemer gaat failliet en mogelijk andere franchi-
senemers die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, 
gaan dat ook.

5. Afkoelingsperiode
De rechtbank kan bij de toekenning van het verzoek tot 
benoeming van een herstructureringsdeskundige ook een 
zogeheten ‘afkoelingsperiode’ gelasten ex artikel 376 Fw. 
Dat betekent dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal 
op goederen die zich in de macht van de schuldenaar, in 
casu de franchisenemer bevinden, niet kan worden uitge-
oefend zonder de machtiging van de rechtbank, dat ge-
legde beslagen door de rechtbank kunnen worden opge-
heven en dat een aanvraag van surseance of faillissement 
wordt geschorst.
De ratio hierachter is dat de schuldenaar of een herstruc-
tureringsdeskundige de kans moet krijgen om een akkoord 
tot stand te brengen. De bepaling beoogt te voorkomen 
dat schuldeisers overgaan tot verhaalsacties.12 Overeen-
gekomen leveringen, al dan niet onder eigendomsvoorbe-
houd, moeten derhalve gewoon doorgaan in zo’n afkoe-
lingsperiode. 
Wanneer de franchisenemer reeds tekort is geschoten 
voordat er een WHOA-traject is gestart waarbij een af-
koelingsperiode is gelast, kan een schuldeiser in de posi-
tie komen dat hij ingevolge artikel 373 lid 3 Fw (waarover 
hiervoor in paragraaf 2) geen gebruik kan maken van even-
tuele contractuele opzeggingsclausules en ingevolge de 
opgelegde afkoelingsperiode geen verhaal of maatregelen 
ter behoud van zijn rechten kan nemen. Bovendien kan 
hij dan ingevolge artikel 373 lid 4 Fw zijn prestaties niet 
opschorten en zal hij dus blijven leveren wetende dat de 
franchisenemer in verzuim is, met het niet onaanzienlijke 
risico dat hij voor die prestaties tijdens de afkoelingsperi-
ode ook niet betaald zal worden. 

(Slechts) voor die situatie biedt artikel 373 lid 4 Fw soelaas; 
in dat geval kan de franchisegever zekerheid verlangen 
voor de van de franchisenemer te verkrijgen wederpresta-
tie voor de tijdens de afkoelingsperiode door hem te leve-
ren prestaties. Blijft die zekerheid uit, dan is de franchise-
gever als schuldeiser wel bevoegd om de nakoming van 
de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden. Deze zekerheid staat niet ter beschikking van 
de franchisegever als het franchisecontract tot dan toe 
volledig en stipt is nagekomen. 

6. Conclusie
De positie van de franchisegever zal ook bij een WHOA 
traject, sterk zijn. De meestal sterk levende wens om het  

12  Struycken 2020, p. 57.
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franchisecontract op enige wijze voort te kunnen zetten 
nadat de franchisenemer zich van zijn zwaarwegende fi-
nanciële verplichtingen heeft weten te verlossen, geeft 
hem een goede onderhandelingspositie. Wel is van belang 
dat hij goed nadenkt over de bepalingen in het franchise-
contract terzake de rekening-courant verhouding dan wel 
betalingstermijnen. 
Ook voor franchisenemers is de WHOA mogelijk een nut-
tig instrument bijvoorbeeld om zich te ontdoen van een te 
duur nog lang lopend huurcontract en dergelijke. Omdat 
de verplichtingen uit arbeidscontracten van het akkoord 
ingevolge de WHOA zijn uitgezonderd, zal de WHOA de 
franchisenemer niet kunnen helpen om zich te ontdoen 
van te duur personeel.
De WHOA is technisch van aard en opzet en niet gemak-
kelijk te doorgronden. De WHOA breekt grondig in op het 
contractenrecht, en bepalingen in contracten die hierop 
anticiperen zullen meestal krachteloos zijn. Alle wederpar-
tijen van duurcontracten zullen hierop bedacht moeten 
zijn, en dus ook de partijen bij een franchisecontract. •

mr. J.G.A. Struycken is partner bij Certa Advocaten, Amsterdam.
e-mail: struycken@certa.nl

wet- en regelgeving

Goodwillvergoeding bij einde 
franchiseovereenkomst
Esther Brons-Stikkelbroeck  en Debbie Zwanikken

1. Inleiding 

Op 1 januari 2021 is de Wet franchise in werking getre-
den. De wet is bedoeld om de balans in de franchise-

samenwerking te herstellen door franchisenemers meer 
bescherming te bieden vóór het aangaan van de franchise-
overeenkomst, tijdens de looptijd daarvan en bij het einde 
van de franchiserelatie. 

Eén van de wetsartikelen die de franchisenemer meer 
bescherming biedt bij het einde van de franchiserelatie is 
artikel 7:920 lid 1 BW. In deze bepaling worden verplich-
tingen opgelegd aan de franchisegever met betrekking tot 
het onderwerp vergoeding van goodwill bij beëindiging 
van de franchiseovereenkomst.  

Dat de bepaling niet zonder slag of stoot is geïntrodu-
ceerd, blijkt uit de verdeeldheid die is ontstaan in de 
franchisebranche ten tijde van de introductie van het 
voorontwerp van de Wet franchise in 2018. Met name 
onder franchisegevers was de nodige kritiek op de ge-
dachtegang van de wetgever om een goodwillbepaling te 
introduceren. 

In dit artikel nemen wij jullie allereerst mee in de tot-
standkoming van de Wet franchise en de daarin opge-
nomen goodwillbepaling. Wij lichten toe hoe de situatie 
voor 1 januari 2021 was en bespreken of hieruit een spe-
cifieke noodzaak bleek om een goodwillbepaling te intro-
duceren. Daarna gaan wij in op wat goodwill eigenlijk is en 
hoe de goodwillbepaling luidt zoals deze nu in de wet is  
opgenomen.   

2. De totstandkoming van de Wet franchise 
Aan de totstandkoming van de Wet franchise is een uitge-
breid proces voorafgegaan. Als voorloper van de Wet fran-
chise geldt de Nederlandse Franchise Code (hierna: ‘NFC’). 
Deze is samen door franchisegevers en franchisenemers 
ontwikkeld. Anders dan de Wet franchise, werd de NFC 
in eerste instantie niet in de wet verankerd. Het was een 
vorm van zelfregulering. 

Met de NFC werden aan de franchisegever een aantal 
algemene verplichtingen opgelegd. Gedurende de intro-
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ductie van de NFC uitten franchisegevers al de nodige 
kritiek op de codes. Franchisenemers waren daarente-
gen juist positief. Zij vonden de NFC een goede stap in 
de richting van meer gelijkheid tussen franchisenemer en 
franchisegever. 

In hoofdstuk 4 van de NFC stonden specifieke verplich-
tingen met betrekking tot de franchiseovereenkomst. De 
franchiseovereenkomst moest een bepaling over verlen-
ging of beëindiging van de overeenkomst bevatten. In de 
bijbehorende toelichting van de NFC werd omschreven, 
dat er bijvoorbeeld aandacht moest worden besteed aan 
eventuele vormen van goodwill.1 Een specifieke regeling 
over de vergoeding van goodwill ontbrak in deze code 
nog. 

Volgens minister van economische zaken, Henk Kamp, was 
de NFC met haar zelfregulerende karakter niet voldoende 
om goed gedrag te kunnen afdwingen. In het najaar van 
2016 gaf hij om die reden te kennen via een wijziging van 
het Burgerlijk Wetboek de NFC wettelijk te willen veran-
keren.2   

Vanaf dat moment is er actie ondernomen om regels met 
betrekking tot de franchisesamenwerking wettelijk te ver-
ankeren. In 2018 maakte de wetgever het voorontwerp 
van wet bekend. Dit voorontwerp is de uiteindelijke basis 
voor de definitieve versie van de Wet franchise. Waar in 
de NFC nog niet zo veel aandacht werd besteed aan ver-
goeding van goodwill, is dit anders in het voorontwerp. De 
wetgever is van mening dat er drie onderwerpen zijn waar 
zich in de praktijk veel problemen voordoen. Eén van die 
onderwerpen is de vergoeding van goodwill bij beëindi-
ging van de franchiserelatie.

Het onderwerp ‘vergoeding van goodwill’ krijgt een sepa-
rate bepaling in het voorontwerp. De tekst van deze bepa-
ling luidt als volgt:

De franchiseovereenkomst bepaalt in ieder geval:
a. de wijze waarop vastgesteld wordt welke goodwill 

aanwezig is in de franchiseonderneming; 
b. dat en hoe goodwill die redelijkerwijs is toe te re-

kenen aan de franchisenemer bij beëindiging van 
de franchiseovereenkomst voor vergoeding aan de 
franchisenemer in aanmerking komt, en 

c. dat er ten minste jaarlijks overleg plaatsvindt tussen 
de franchisegever en de franchisenemer.

1  Artikel 4.6. onder m NFC.
2  Kamerstukken II 2015/16, 31311, nr. 267, p. 24.

Zowel in de franchisebranche als in de literatuur is de no-
dige kritiek geuit op de tekst van deze goodwillbepaling.3 
Wat opvalt is de ruime omvang van de vergoeding. Het 
voorontwerp neemt ten onrechte als uitgangspunt dat 
een franchisenemer bij beëindiging van de overeenkomst 
altijd recht heeft op een vergoeding van goodwill. Of spra-
ke is van opgebouwde goodwill die voor vergoeding door 
de franchisegever in aanmerking komt, is afhankelijk van 
vele feiten en omstandigheden die bovendien lang niet 
altijd vooraf bekend zijn of in de franchiseovereenkomst 
opgenomen kunnen worden. 

Bovendien geeft het voorontwerp geen enkele duidelijk-
heid in welke situatie de franchisenemer recht heeft op 
een vergoeding voor goodwill. Het voorontwerp sluit niet 
uit dat de franchisenemer aanspraak kan maken op de 
vergoeding indien de franchisegever de overeenkomst 
beëindigt wegens wanprestatie aan de zijde van de fran-
chisenemer. Of in de situatie dat de franchisenemer zelf 
de overeenkomst heeft beëindigd of niet heeft verlengd.

De wetgever lijkt bij herformulering van de bepaling te heb-
ben geluisterd naar de kritiek. Er zijn daardoor in de Wet 
franchise de nodige wijzigingen doorgevoerd. Een belang-
rijke daarvan is dat de formulering van de wettekst is aange-
past naar: “of goodwill aanwezig is in de onderneming van 
de franchisenemer” en “zo ja, welke omvang deze heeft”.4 

Dit betekent dat het niet meer als voldongen feit wordt 
aangenomen dat er altijd sprake is van opgebouwde good-
will door de franchisenemer. 

Een ander belangrijk punt is dat in de Memorie van Toe-
lichting nu wel is uitgelicht dat de bovenstaande bepaling 
slechts van toepassing is indien de franchisegever, voor 
zichzelf of met oog op overdracht aan een nieuwe fran-
chisenemer, de vestiging overneemt.5 In de praktijk komt 
het geregeld voor dat de franchisenemer zelf op zoek gaat 
naar een ondernemer die de vestiging wil overnemen. De 
goodwillbepaling is niet van toepassing op deze specifieke 
situatie. Evenmin is de bepaling van toepassing als er in 
het geheel niets wordt overgedragen.

Bovendien blijkt uit de Memorie van Toelichting dat de 
goodwill door bijvoorbeeld structureel slecht presteren 
van de franchisenemer, nihil kan zijn.6 Dit wijst erop dat op  

3  Zie bijv. H.N. Schelhaas & J.H.M. Spanjaard, ‘Het Voorontwerp 
Franchise: strike two voor de wetgever’, Contracteren 2019/1, 
p. 3-14.

4  Artikel 7:920 lid 1 onder a BW. 
5  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 9.
6  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 43.
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de franchisegever geen verplichting rust tot het vergoeden 
van goodwill indien sprake is van wanprestatie aan de zijde 
van de franchisenemer, althans dat de franchisegever kan 
stellen dat in die situatie geen sprake is van opgebouwde 
goodwill die voor vergoeding in aanmerking komt. 

3. De noodzaak van vergoeding van goodwill 
Ter rechtvaardiging van de introductie van de nieuwe 
goodwillbepaling, stelt de wetgever dat zich in de praktijk 
vele problemen voordoen. De franchisenemer zou worden 
verplicht om zijn onderneming aan het einde van de fran-
chiseovereenkomst onder voor franchisenemer ongunsti-
ge voorwaarden te verkopen.7  

Volgens de wetgever doen deze problemen zich met name 
voor indien de franchisenemer een nieuwe overeenkomst 
weigert te tekenen vanwege ongunstigere nieuwe voor-
waarden zodat de franchisegever in zijn geheel afziet van 
voorzetting van de franchiserelatie. De franchisenemer 
loopt dan het risico dat er een eind aan de franchiseonder-
neming komt die hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd 
en die zijn broodwinning vormt. Dit is in het bijzonder pro-
blematisch wanneer eventuele langlopende investeringen 
niet (meer) kunnen worden terugverdiend of goodwill niet 
wordt uitgekeerd. Er is een zekere afhankelijkheid ont-
staan van de bestaande franchiserelatie.8  

3.1 De huidige situatie in de praktijk
Er wordt dus duidelijk een probleem door de wetgever ge-
constateerd. Wat opvalt is dat de wetgever deze stelling 
echter niet nader heeft onderbouwd. Er is geen onderzoek 
uitgevoerd waaruit blijkt van grootschalige overdracht van 
ondernemingen zonder voor die waardeoverdracht te be-
talen. Ook de rechtspraak laat niet direct een probleem 
zien, althans het aantal rechtszaken over vergoeding van 
goodwill bij het einde van de samenwerking is op één 
hand te tellen. In de praktijk en buiten de rechtszaal speelt 
het onderwerp wel een rol in de beëindigingsgesprekken 
tussen partijen, maar eerder als onderdeel van een over-
name, als onderhandelingsinstrument bij beëindiging of 
omdat over vergoeding van opgebouwde goodwill expli-
ciet een afspraak gemaakt is in het contract. Hieruit zou je 
de conclusie kunnen trekken dat het geen onderwerp van 
discussie is en dus geen probleem.    

3.2 Ontwikkeling in de rechtspraak 
De wetgever vindt het met name belangrijk dat investe-
ringen terug kunnen worden verdiend. Voorheen gold al 
dat de franchisegever niet zomaar de franchiserelatie kan  

7  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 9.
8  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 44. 

beëindigen zonder dat de franchisenemer haar investe-
ringen heeft terugverdiend. Uit de rechtspraak blijkt dat 
het uitgangspunt is dat er een redelijke opzegtermijn ge-
hanteerd moeten worden, zodat de franchisenemer haar 
investeringen kan terugverdienen.9 

Voor franchiseovereenkomsten gelden doorgaans lange 
opzegtermijnen. Als de franchisegever deze opzegter-
mijnen niet in acht neemt, dan heeft de franchisenemer 
mogelijk recht op een schadevergoeding o.a. vanwege 
niet terugverdiende investeringen. De schadeplichtigheid 
ontstaat op grond van artikel 6:248 BW.10 Ook indien de 
franchiseovereenkomst voorziet in een opzeggingsrege-
ling waarbij iedere aanspraak op een financiële vergoeding 
wordt uitgesloten, kan dit gezien de redelijkheid en billijk-
heid onaanvaardbaar zijn.11 

De rechtspraak rondom het toekennen van een vergoe-
ding voor goodwill aan de franchisenemer is beperkt. Er 
is zelfs bevestigd dat vergoeding van goodwill bij franchi-
seovereenkomsten normaal gesproken niet aan de orde 
is, en als in de overeenkomst een duidelijke regeling voor 
opzegging is opgenomen is daar ook geen reden voor.12

In de praktijk komt het geregeld voor dat de franchisene-
mer tevens huurder is van de franchisegever. De franchise-
nemer zou als grondslag voor de vordering ten aanzien van 
de vergoeding van goodwill ook een beroep kunnen doen 
op artikel 7:308 lid 1 BW. Maar ook in deze situatie is be-
paald dat de franchisenemer in beginsel geen recht heeft 
op vergoeding van goodwill.13

3.3 Hoe verhoudt deze rechtspraak zich tot de  
Wet franchise

De lijn die in de rechtspraak is ontwikkeld ten aanzien van 
goodwill (in beginsel niet aan de orde bij franchise), wijkt 
dus af van hetgeen is bepaald in de Wet franchise (in be-
ginsel wel aan de orde mits er sprake is van waardeover-
dracht). De Wet franchise biedt daarmee een nieuw middel 
voor de franchisenemer om misgelopen winst die zou zijn 
verkregen uit die gedane investeringen vergoed te krijgen. 

Volgens vaste rechtspraak geldt, dat de franchisenemer 
in beginsel voldoende gecompenseerd zou zijn indien een 

9  HR 1 juni 1991, NJ 1991/742 (Mattel/Borka).
10  HR 28 oktober 2011, NJ 2012/685 (Ronde Venen/Stedin); HR 10 

juni 2016, NJ 2016/450 (Pensioenfonds AlcatelLucent/Alcatel-
Lucent); HR 2 februari 2018, NJ 2018/98 (Goglio/SMQ Group).

11  Hof Den Haag 19 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2020:1583.
12  Rechtbank Amsterdam 20 januari 2016, 

ECLI:NL:RBMNE:2016:353.
13  Hof Amsterdam 26 september 2017, 

ECLI:NL:GHAMS:2017:3900.
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redelijke opzegtermijn in acht is genomen. Er is echter een 
belangrijk verschil tussen die gedachtegang in de hierbo-
ven aangehaalde rechtspraak en de Wet franchise. 

Het recht op een goodwillvergoeding ziet namelijk op de 
specifieke situatie dat de franchisegever na beëindiging 
van de franchiseovereenkomst de franchiseonderneming 
van de betreffende franchisenemer overneemt en de fran-
chisegever deze als eigen filiaal voortzet, of dat de fran-
chisegever de overgenomen franchiseonderneming zelf 
overdraagt aan een andere partij met wie hij een franchi-
seovereenkomst sluit.14  

Anders dan in de hiervoor besproken rechtspraak gaat 
het bij de vergoeding van goodwill dus niet zozeer om 
het terugverdienen van de investeringen zelf. De vergoe-
ding van goodwill ziet eerder op de compensatie van de 
misgelopen winst die zou zijn verkregen uit die gedane 
investeringen.

Als de franchisegever de overeenkomst beëindigt om ver-
volgens zelf de vestiging voort te zetten dan zal hij deze 
misgelopen winst opstrijken. Hij wordt er beter van. Ook 
als de franchisegever de overeenkomst beëindigt om de 
vestiging vervolgens over te dragen aan een nieuwe fran-
chisenemer, zal hij blijven profiteren van de investeringen 
die voorheen zijn gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het ver-
krijgen van een hogere entreefee. Als de nieuwe franchise-
nemer vervolgens hogere omzetten behaalt door de geda-
ne investeringen dan zal de franchisegever meeprofiteren 
doordat hij een hogere franchisefee ontvangt. 

Het klinkt daarom redelijk om de franchisenemer te com-
penseren door het toekennen van een goodwillvergoe-
ding. Desondanks is daarmee niet gezegd dat er ook altijd 
goodwill aanwezig is en dat de franchisenemer altijd recht 
heeft op een vergoeding. De toekenning van een goodwill-
vergoeding is namelijk afhankelijk van vele omstandighe-
den. Om te beoordelen of de franchisenemer aanspraak 
kan maken op deze vergoeding, is het belangrijk om een 
beeld te krijgen van wat goodwill eigenlijk is. 

4. De definitie van goodwill
In de Wet franchise is een aantal definities opgenomen. 
Deze worden genoemd in artikel 7:911 BW. Het begrip 
goodwill wordt niet gedefinieerd. Ook in artikel 7:920 lid 
1 BW is geen definitie opgenomen. Bovendien wordt in de 
Memorie van Toelichting geen nadere omschrijving gege-
ven van het begrip goodwill. Dat terwijl het begrip verschil-
lend wordt omschreven in de rechtspraak en literatuur.

14  Artikel 7:920 lid 1 sub b BW.

De term wordt zowel gebruikt in civiel- en fiscaalrechte-
lijke situaties. In de civielrechtelijke literatuur heeft de 
definitie van Molengraaff vrij algemeen ingang gevonden 
en wordt omschreven als: de hogere waarde, welke de 
bestanddelen van een zaak tezamen genomen bezitten, 
boven de waarde dier bestanddelen ieder op zichzelf be-
schouwd. Onder ‘zaak’ moet hier worden verstaan: onder-
neming of beroep.15 

De meerwaarde kan bijvoorbeeld ontstaan door onder-
nomen activiteiten van de ondernemer, het imago van de 
onderneming, het klantenbestand en de vestigingsplaats 
van de onderneming. Hierbij maakt Essers de opmerking 
dat persoonlijke goodwill, zijnde de kwaliteiten van de on-
dernemer als persoon, niet tot de ondernemingsgoodwill 
kan behoren. Deze goodwill kan niet worden overgedra-
gen aan de overnemer van de onderneming.16

Een gangbare definitie van goodwill in de rechtspraak is: 

‘De goodwill brengt tot uitdrukking de winstcapaciteit 
van een onderneming boven een normaal rendement 
van het daarin belegde vermogen en boven een norma-
le beloning van de arbeid van de ondernemer. Zij ver-
tegenwoordigt aldus in het algemeen de meerwaarde, 
die boven dat vermogen aan de onderneming kan wor-
den toegekend’.17

In het geval van een franchisesamenwerking wordt over het 
bepalen van die meerwaarde wel opgemerkt dat gebruike-
lijke waarderingsmethoden niet zonder meer geschikt zijn 
voor de waardering van goodwill binnen franchise. 

‘Voor het berekenen van de hoogte van de immate-
riële activa, verder goodwill, bestaan verschillende 
methoden. Hoewel deze methoden verschillende uit-
gangspunten hanteren, hebben zij wel gemeen dat het 
methoden zijn die veronderstellen dat de onderneming 
één geheel vormt en ook als één geheel vrijelijk over te 
dragen is. Aangezien de onderneming op basis van een 
franchiseovereenkomst wordt gedreven, met daarin 
opgenomen beperkende bepalingen ten aanzien van 
de vrije beschikking over de gehele onderneming, zijn 
genoemde waarderingsmethoden op die gronden niet 
geschikt voor de bepaling van de hoogte van de aan-
spraak van de uittredende vennoot.’18

15  P.H.J. Essers, Cursus Belastingrecht IB.3.2.18.F.b1.
16  P.H.J. Essers, Cursus Belastingrecht IB.3.2.18.F.b1.
17  Hoge Raad 20 mei 1953, ECLI:NL:HR:1953:AY4039 (HR BNB 

1953/190).
18  Rb Noord Nederland 25 maart 2015, 

ECLI:NL:RBNNE:2015:2366.



13

Franchise & Recht informatiebron  juni 2021 | nr. 15

Maar hoe dan te bepalen wat goodwill is, of er goodwill is 
en hoe die berekend moet worden? 

Om een beter beeld te krijgen welke definitie passend is 
in de situatie van franchise en welke factoren daarbij een 
rol spelen, kijken we naar de definities die worden gehan-
teerd in rechtspraak en wetgeving bij huur-, agentuur- en 
generieke (franchise) duurovereenkomsten. 

4.1 Huur
Volgens artikel 7:308 BW heeft de huurder recht op een 
vergoeding van goodwill indien de verhuurder voordeel 
geniet van het feit dat na het einde van de huurovereen-
komst in de bedrijfsruimte een bedrijf wordt uitgeoefend 
dat gelijksoortig is aan het bedrijf dat door de voormalig 
huurder werd uitgeoefend. 

Het recht op vergoeding van goodwill bestaat alleen in-
dien de huurovereenkomst wordt opgezegd door de ver-
huurder en alleen dan wanneer de bedrijfsruimte wordt 
gebruikt voor een soortgelijk bedrijf. Bij het beoordelen of 
sprake is van voordeel kan met name worden gedacht aan 
de mogelijkheid tot voortbouwen op een bestaande klan-
tenkring, en het imago wat leidt tot lagere marketing- en 
acquisitiekosten en een kortere aanloopperiode. Kortom, 
de nieuwe onderneming kan voortbouwen op de reputa-
tie en het vertrouwen van het oude bedrijf.19 De beoorde-
ling van de omvang van goodwill zal niet exact berekend 
kunnen worden. Daardoor wordt de vergoeding naar bil-
lijkheid berekend.20   

Voordeel dat voortvloeit uit de aard of de gunstige ligging 
van de onderneming is niet toe te schrijven aan de onder-
nemersactiviteit van de gewezen (onder)huurder en geeft 
dan ook geen aanspraak op vergoeding van goodwill.21 

Bij franchiserelaties zullen bovenstaande factoren zeer ze-
ker ook een rol spelen bij de beoordeling van de omvang 
van goodwill. Als de franchisenemer tevens huurder is van 
de franchisegever dan zal het voordeel dat voortvloeit uit 
de gunstige ligging van de franchiseonderneming daarom 
mogelijk niet toe te schrijven zijn aan de franchisenemer. 
Om aanspraak te maken op een vergoeding van goodwill, 
zal de franchisenemer moeten aantonen dat het voordeel 
voortvloeit uit de ondernemersactiviteiten en niet uit de 
gunstige ligging of de aard en kracht van de franchisefor-
mule.22 

19  HR 18 januari 1980, NJ 1980/349 (Hotel Zeezicht I).
20  Artikel 7:308 BW.
21  Kamerstukken II 1966/67, 8875, 3, p. 9.
22  Hof Amsterdam 26 september 2017, 

ECLI:NL:GHAMS:2017:3900.

De moeilijkheidsgraad bij het bepalen van de omvang van 
goodwill is dus gelegen in het feit of de nieuwe onderne-
ming al dan niet voortbouwt op de reputatie en het ver-
trouwen van de franchiseformule.

4.2 Agentuur
Eén van de duurovereenkomsten waarbij al langere tijd 
wettelijke regels gelden met betrekking tot de vergoeding 
van goodwill is de agentuurovereenkomst.23 Daarmee 
bestaat er in tegenstelling tot franchiseovereenkomsten 
wel jurisprudentie over de toekenning van goodwill aan 
agenten.

Volgens de Hoge Raad bestaat een recht op goodwill pas 
als vaststaat dat de handelsagent de principaal nieuwe 
klanten heeft aangebracht of de transacties met bestaan-
de klanten heeft uitgebreid. Indien geen goodwill werd ge-
creëerd of de principaal geen profijt kan halen uit de klan-
tengroep, dient de vergoeding niet te worden betaald.24  

Over het gebruik van de gehanteerde definitie bij agen-
tuurovereenkomsten, dient wel te worden opgemerkt dat 
volgens de Memorie van Toelichting bewust niet (sterker) 
is aangesloten bij de wijze waarop goodwill is geregeld bij 
agentuur. Vergeleken met de handelsagent loopt de fran-
chisenemer grotere risico’s, maximering van de eventuele 
baten in de vorm van goodwill is daardoor aldus de wetge-
ver niet passend en opportuun.25 

Volgens de Memorie van Toelichting en de Wet franchise 
heeft de franchisenemer alleen recht op een vergoeding 
van goodwill indien de franchisegever, voor zichzelf of met 
oog op overdracht aan een nieuwe franchisenemer, de 
vestiging overneemt.

Als de franchisegever besluit om de franchiserelatie niet 
voort te zetten en de vestiging ook niet overneemt dan 
is hij geen goodwillvergoeding verschuldigd aan de fran-
chisenemer. Mogelijk is de franchisenemer gebonden aan 
een non-concurrentiebeding en wordt hij daarom be-
perkt in de mogelijkheden om bestaande klantrelaties aan 
te houden. Het is niet uitgesloten dat de franchisegever 
op een andere manier diensten blijft verlenen aan deze 
klanten of zelfs een andere vestiging op een (dichtstbij-
zijnde) locatie gaat exploiteren. In deze situatie is er dus 
wel degelijk sprake van waardeoverdracht in de vorm van 
profijt die kan worden gehaald uit bestaande klanten. De 
franchisenemer blijft echter met lege handen achter, hij 
heeft immers geen recht op een goodwillvergoeding. Had 

23  Artikel 7:442 BW.
24  HR 5 mei 2017 ECLI:NL:HR:2017:935.
25  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 44.
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de wetgever dan niet toch (sterker) moet aansluiten bij de 
wijze waarop goodwill is geregeld bij agentuur om de fran-
chisenemer optimale bescherming te bieden? 

4.3 Franchise 
Ten aanzien van het vaststellen van de omvang van good-
will voor een bepaalde franchisevestiging zal een aantal 
factoren een rol spelen. Zoals de kracht van de formule, 
de kwaliteit van de ondernemer en de locatie van de ves-
tiging. De franchisenemer heeft geïnvesteerd in de plaat-
selijke bekendheid en het creëren van lokale goodwill. 
Uiteindelijk gaat het erom of de franchisegever blijvend 
profiteert van de ondernemersactiviteiten van de fran-
chisenemer. 

In de literatuur wordt ervan uitgegaan dat de opgebouw-
de klantenkring is toe te rekenen aan de reputatie van de 
formule en niet louter of in mindere mate aan de presta-
ties van de franchisenemer zelf.26 

Het Draft Common Frame of Reference (hierna ‘DCFR’), 
het Europese gemeenschappelijke referentiekader op het 
gebied van privaatrecht, dat voor de nationale wetgever 
een aanknopingspunt kan zijn voor het maken van nieuwe 
wetgeving, impliceert dat een vergoeding van goodwill bij 
franchiserelaties niet aan de orde is.27 

Vereist is dat de partij die goodwill vordert, de omzet van 
de andere partij significant heeft vergroot en de andere 
partij daar substantiële opbrengsten van blijft houden en 
ten tweede dat de betaling van die goodwillvergoeding re-
delijk is, alle omstandigheden in aanmerking genomen.28 

Een veel gehoord argument is dat het vaak de franchise-
gever is die de omzet van de franchisenemer significant 
vergroot. Daarmee zijn de rollen dus als het ware omge-
draaid. De franchisenemer heeft over het algemeen geen 
recht op een vergoeding van goodwill omdat de franchise-
gever de formule bepaalt waar het publiek op afkomt en 
niet andersom.29 

Uit de bovenstaande definitie van de DCFR, maar ook die 
van de Hoge Raad in de situatie van agentuur, blijkt dat met 
persoonlijke goodwill geen rekening wordt gehouden bij het 
bepalen van de omvang van goodwill. Het is immers belang-
rijk dat de andere partij, de franchisegever, substantiële op-
brengsten blijft overhouden. Indien de klant geen noodzaak 
ziet om terug te keren naar de vestiging omdat deze door 

26  Asser/Houben 7-X, 2019/175.
27  Comments C bij artikel IV.E 2:305 DCFR.
28  Asser/Houben 7-X, 2019/175.
29  Comments C bij artikel IV.E 2:305 DCFR.

een ander wordt geëxploiteerd dan houdt de franchisege-
ver hier geen substantiële opbrengsten aan over.   

Daarmee is ook de vraag gerechtvaardigd welke rol het 
nieuwe artikel 7:920 lid 2 BW speelt bij het bepalen van 
de omvang van het recht op goodwill. In genoemd artikel 
staan de regels met betrekking tot het concurrentiebeding 
en het postcontractueel non-concurrentiebeding. De Wet 
franchise stelt strengere voorwaarden aan deze bedingen 
dan voorheen golden. Ten eerste moet het beding beperkt 
blijven tot één jaar na afloop van de franchiseovereen-
komst. Ook bepaalt het artikel dat indien knowhow van de 
franchisegever maar een vrij beperkte rol speelde binnen 
de franchiserelatie, zoals bij de lichte varianten van soft 
franchise het geval kan zijn, de rechtvaardiging voor de 
franchisegever ontbreekt om die knowhow jegens de fran-
chisenemer door middel van een non-concurrentiebeding 
post-contractueel te beschermen.

Indien de franchisenemer in staat is om na het einde van 
de franchiseovereenkomst concurrerende activiteiten te 
verrichten met de bestaande klantenkring, dan zou dit 
kunnen leiden tot minder of geen goodwillvergoeding. Bo-
vendien, indien de klant daadwerkelijk loyaal blijft aan de 
franchisenemer dan zal grotendeels sprake zijn van per-
soonlijke goodwill waaraan de franchisegever geen blij-
vend voordeel ondervindt.  

Ondanks dat de regels met betrekking tot de vergoeding 
van goodwill en het postcontractueel non-concurrentie-
beding beide in artikel 7:920 BW zijn opgenomen, wordt 
echter niet gesuggereerd dat er een link zou bestaan tus-
sen de twee leden van dit artikel.

5. Wijzigingen in franchiseovereenkomsten 
doorvoeren

Vanaf 1 januari 2021 moeten franchisegevers en franchi-
senemers zich conformeren aan de Wet franchise. Voor 
de goodwillbepaling geldt een uitzondering. Voor franchi-
seovereenkomsten die dateren van voor de inwerkingtre-
ding van de Wet franchise geldt een overgangsperiode van 
twee jaar. Na die tijd zullen ook lopende franchiseover-
eenkomsten in lijn moeten zijn met de nieuwe wetgeving. 

De wet is dwingendrechtelijk van aard. Het is niet toege-
staan om in de franchiseovereenkomst in het nadeel van 
de franchisenemer af te wijken.

Aangezien de wetgever met de introductie van de good-
willbepaling met name heeft willen bereiken dat er meer 
zekerheid en duidelijkheid wordt gecreëerd voor franchi-
senemers over de financiële gevolgen bij eventuele beëin-
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diging van de franchiserelatie, bestaan er drie aspecten 
die de franchisegever moet vastleggen in de franchise-
overeenkomst. 

5.1 Is er goodwill aanwezig?
Ten eerste moet de franchiseovereenkomst bepalen óf 
goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchise-
nemer. Zoals uit de Memorie van Toelichting blijkt, kan de 
aanwezige goodwill nihil zijn. Franchisegevers zullen zich 
wellicht afvragen of er een mogelijkheid bestaat om de 
vergoeding van goodwill op voorhand uit te sluiten omdat 
er geen goodwill aanwezig zou zijn in de onderneming van 
de franchisenemer.

De franchisegever kan inderdaad in de franchiseovereen-
komst vastleggen dat er geen goodwill aanwezig is. Het is 
echter te kort door de bocht om in de franchiseovereen-
komst slechts te bepalen dat er geen goodwill aanwezig is. 
Volgens de Wet franchise is namelijk vereist dat de fran-
chisegever in de franchiseovereenkomst de wijze bepaalt 
waarop wordt vastgesteld dat er wel of geen goodwill aan-
wezig is. De franchisegever zal in de overeenkomst daar-
door alsnog moeten vastleggen hoe hij tot de conclusie is 
gekomen dat er een geen goodwill aanwezig is. 

5.2 Omvang van de goodwill bepalen
Als er goodwill aanwezig is dan heeft de franchisegever 
de taak om in de franchiseovereenkomst te bepalen op 
welke wijze wordt vastgesteld wat de omvang van de 
goodwill is. Hiervoor benoemt de Memorie van Toelich-
ting twee mogelijkheden. Ten eerste heeft de franchise-
gever de mogelijkheid om een concrete berekeningswijze 
in de overeenkomst op te nemen. De wetgever schrijft 
geen berekeningsmethode voor. Dit zou ook veel te com-
plex zijn gezien de grote verscheidenheid van soorten 
franchiseformules. 

Een tweede mogelijkheid is om in de franchiseover-
eenkomst vast te leggen hoe en op welk moment in de 
toekomst tot bepaling van eventuele goodwill en de 
toekenning daarvan wordt overgegaan. Er kan worden 
overeengekomen dat op een specifiek moment een door 
partijen aangewezen deskundige wordt ingeschakeld.30 

5.3 Welke mate van de goodwill is toe te rekenen aan 
de franchisegever

Het derde aspect is het bepalen van de mate waarin de 
goodwill is toe te rekenen aan de franchisegever.31 Met 
name bij “hard franchise” speelt dit een belangrijke rol. 

30  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 42.
31  Kamerstukken II 2019/20, 35393, nr. 3, p. 43.

Het succes van de franchisenemer zal met name worden 
bepaald door de aanpak van de franchisegever. 

Het succes van de franchisenemer wordt bij hard franchise 
grotendeels bepaald door de naamsbekendheid, knowhow 
en de uniformiteit van de verschillende vestigingen van de 
franchiseformule. De franchisenemer heeft zich te houden 
aan de door franchisegever opgestelde (gedrags)regels. 
De reclame- en media-uitingen zullen uniform zijn. Maakt 
het voor een klant dan nog uit wie de vestiging runt? En 
voor welk deel van de omzet? In andere landen wordt wel 
met percentages gewerkt; bij een hoog merkimago/sterk 
merk is er sprake van een hoog aandeel van de goodwill 
die toe te rekenen is aan de franchisegever en bij een laag 
merkimago/zwak merk is dat een kleiner aandeel. 

Anderzijds heeft de franchisenemer door betaling van de 
franchisefee of marketingbijdrages de reclame-uitingen 
medegefinancierd. Indirect heeft hij op die manier ook 
een bijdrage geleverd aan het opbouwen van naamsbe-
kendheid door middel van marketing. Zou de waarde van 
een merk in die zin niet deels mede toekomen aan franchi-
senemers? De tijd zal het leren. 

Met name bij soft franchise zal discussie kunnen ontstaan 
over het feit dat het juist de franchisenemer is aan wie de 
goodwill is toe te rekenen. Maar juist omtrent soft fran-
chise kan ook de rechtvaardiging ontbreken ten aanzien 
van de bescherming van knowhow door middel van een 
post-contractueel non-concurrentiebeding. Als blijkt dat 
de franchisenemer concurrerende activiteiten blijft ver-
richten met de bestaande klantenkring, dan zou dit moe-
ten leiden tot minder of geen goodwillvergoeding. Het is 
immers nog maar de vraag of de franchisegever dan sub-
stantiële opbrengsten blijft overhouden aan de goodwill 
die de franchisenemer heeft opgebouwd. 

Het zal niet eenvoudig zijn om te bepalen welk deel van 
de goodwill aan de franchisenemer toekomt en welk deel 
aan de franchisegever. Toch is het belangrijk om in de fran-
chiseovereenkomst op voorhand duidelijk te zijn hoe de 
goodwill wordt berekend om conflicten in de toekomst te 
vermijden.

6. Conclusie
De Wet franchise heeft het doel om meer helderheid en 
duidelijkheid te creëren voor de franchisenemer, met 
name rondom de financiële aspecten wanneer de over-
eenkomst eindigt. 

Door de introductie van de goodwillbepaling heeft de 
franchisenemer een middel in handen gekregen om haar 
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financiële positie te versterken als de relatie wordt be-
eindigd. Desondanks bevat de goodwillbepaling nog veel 
losse eindjes. De toekomst zal leren of deze bepaling in-
derdaad meer helderheid en duidelijkheid biedt.

De vergoeding van goodwill staat in ieder geval haaks op 
de situatie in het verleden. Door de missende definitie van 
het begrip goodwill in de wet en de vrijblijvendheid waar-
mee de goodwillregeling kan worden ingericht en dus de 
goodwill kan worden bepaald is het de vraag of franchi-
senemers voortaan de duidelijkheid en helderheid krijgen 
waar zij op hopen.  

In eerste instantie lijkt het erop dat de onduidelijkheden 
juist kunnen resulteren in meningsverschillen, conflicten 
en juridische procedures tussen franchisenemer en fran-
chisegever. Juist daarom is het (ook) voor franchisegevers 
belangrijk om niet alleen maar vast te leggen dat een des-
kundige op een bepaald moment de omvang van de good-
will bepaalt. Leg als franchisegever bij de totstandkoming 
van de overeenkomst al concrete afspraken vast waaruit 
blijkt of goodwill aanwezig is en hoe de omvang daarvan 
wordt berekend. 

De aandacht moet daarbij uitgaan naar de vraag of de fran-
chisenemer de omzet van de franchisegever blijvend heeft 
vergroot en of de franchisegever feitelijk (een deel van) de 
door de franchisenemer opgebouwde onderneming van 
de franchisenemer overneemt. Hierbij moet tevens reke-
ning worden gehouden met nawerkende afspraken rond-
om het non-concurrentiebeding. Indien de franchisene-
mer vrij is om concurrerende activiteiten te verrichten met 
de bestaande klantenkring, dan zal de goodwill vergoeding 
minimaal of zelf helemaal niet aanwezig zijn. Als de klant 
zelfs daadwerkelijk loyaal blijft aan de franchisenemer dan 
zal grotendeels sprake zijn van persoonlijke goodwill waar-
aan de franchisegever geen blijvend voordeel ondervindt. 
Dit vraagstuk zal met name bij soft franchise spelen.  

Bij hard franchise is het juist de vraag of de opgebouwde 
goodwill wel is toe te rekenen aan de franchisenemer. De 
wetgever heeft erkend dat goodwill bij hard franchise voor 
tenminste een groot deel is toe te rekenen is aan de fran-
chiseformule. Het is belangrijk om dit op voorhand in de 
franchiseovereenkomst vast te leggen om discussies te 
voorkomen. •
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