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Onredelijke argumenten leiden tot verbod opzegging franchiseovereenkomst  
Onlangs verbood de kort gedingrechter het opzeggen van de franchiseovereenkomst 
door een franchisegever met één van de franchisenemers. De franchisegever wilde 
de franchiseovereenkomst voor alle franchisenemers wijzigen, maar kwam met één 
franchisenemer niet uit de onderhandeling. De wijziging van de overeenkomst was 
nadelig voor de franchisenemer. Omdat de franchisenemer niet meeging in de 
wijziging, zegde de franchisegever de franchiseovereenkomst op. 
 
Uniformiteit geen reden voor opzegging 
De rechter zette echter een streep door deze opzegging. Hij oordeelde dat de 
franchisegever geen sterke argumenten had voor opzegging en in de 
franchiseovereenkomst stond dat de franchisegever alleen mocht opzeggen als 
voortzetting in redelijkheid niet van hem kon worden gevergd. Uniformiteit in alle 
franchisecontracten was volgens de rechter geen rechtvaardiging voor een 
opzegging.  
 
Dat de franchisegever zichzelf contractueel had verplicht om in gelijke gevallen 
gelijke voorwaarden te hanteren, maakt niet dat een franchisenemer klakkeloos moet 
instemmen met elke aanpassing door de franchisegever. Dat zou namelijk betekenen 
dat de franchisegever zo maar alles kan wijzigen “omdat het nou eenmaal voor 
iedereen zo wordt gewijzigd”. De franchisegever mag wel een wijzigingsrecht 
afspreken, maar volgens de rechter alleen als een wijziging in het systeem dit in 
redelijkheid rechtvaardigt. 
De rechter kon niet zien wat de rechtvaardiging was van wijzigingen die duidelijk een 
verslechtering zouden zijn voor de franchisenemer. De indruk werd gewekt dat de 
franchisegever simpelweg niet bereid was om met de franchisenemer in gesprek te 
gaan en dat hij de franchisenemer in feite onder druk zette om te tekenen op straffe 
van opzegging. Dat is onredelijk. 
 
Wees alert 
Gevreesd moet worden dat franchisegevers en hun advocaten naar aanleiding van 
deze uitspraak de voorwaarde van redelijkheid voor opzegging uit de 
franchiseovereenkomst schrappen, ten nadele van franchisenemers. Het is zaak dat 
franchisenemers en hun verenigingen hier alert op zijn en, indien nodig, tijdig advies 
vragen, 
 
Nederlandse Franchise Code (NFC) noodzaak  
Deze zaak onderstreept nogmaals de noodzaak voor de NFC. Een franchisegever 
moet niet op basis van onredelijke argumenten een langjarige overeenkomst met de 
franchisenemer kunnen opzeggen. De franchisenemer heeft flinke investeringen 
verricht en hard gewerkt om zijn onderneming succesvol te maken. 
 
Geen onredelijke druk 
Een franchisegever moet de franchisenemer ook niet onredelijk onder druk kunnen 
zetten om een nadelige wijziging van de overeenkomst te accepteren. De 
redelijkheidstoets moet altijd gelden, ongeacht de handige manier waarop de 
advocaten van de franchisegevers de contracten opstellen.  



Heeft u vragen of behoefte aan advies? Neem contact op met een van de 
specialisten op het gebied van franchisewetgeving van Vakcentrum Bedrijfsadvies 
via (0348) 41 97 71 of via advies@vakcentrum.nl.   
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