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Niet behaalde prognoses:
franchisegever aansprakelijk?

D

e rechtbank heeft onlangs vonnis gewezen
tussen een franchisegever en een van haar
franchisenemers. Kort gezegd is aan de
betrokken franchisenemer een aanzienlijk te optimistische omzet- en resultaatprognose verstrekt, op basis
waarvan de franchisenemer een geslaagd beroep op
dwaling heeft gedaan en een schadevergoeding is
toegewezen. Vervolgens is de franchisegever veroordeeld tot het betalen van diverse kosten.

BEOORDELING
In februari 2013 is door een extern deskundige de
prognose ten behoeve van de in deze procedure betrokken franchisenemer beoordeeld. De deskundige
werd aangezocht door franchisenemer. Het oordeel
van de deskundige was dat de prognose niet realistisch was. Voorts is het de deskundige gebleken dat er
tijdens het opstellen van de prognose bij de franchisegever informatie voorhanden was die met deugdelijk
onderzoek had moeten leiden tot een andere prognose.
De rechtbank stelt met de deskundige vast dat, door
de prognose vrijwel uitsluitend te baseren op een
bestaande vestiging van de franchisegever, een fout is
gemaakt. De vestiging van de franchisenemer bevond
zich in een andere plaats, een plaats die anders is
gestructureerd, met bijvoorbeeld volstrekt andere
passantentellingen tot gevolg. Ook is in de prognose,
aldus de rechtbank, onvoldoende met seizoensinvloeden rekening gehouden, in de betreffende branche van
groot belang. Bovendien stelt de rechtbank vast dat de
geprognotiseerde marge op het product in kwestie te
hoog is geprognotiseerd, en wel op basis van de margecijfers van een eigen vestiging. Daar zat tien procent
verschil tussen.
Voorts overweegt de rechtbank dat de omstandigheid dat de franchisenemer ervan op de hoogte was
dat franchisegever een startende organisatie was,
niet rechtvaardigt dat de franchisenemer niet op de
prognose had mogen vertrouwen. Hierbij wordt de
beperkte onderzoeksplicht van de franchisenemer
bij het aangaan van de franchiseovereenkomst en de
verregaande mededelingsplicht van de franchisegever
vergeleken. De omstandigheid dat de franchisegever
de prognose uit zichzelf aan de franchisenemer had
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verschaft, laat die mededelingsplicht nog zwaarder
wegen dan de (zeer) beperkte onderzoeksplicht van
de franchisenemer.

CONCLUSIE
Is boven behandelde uitspraak nu bijzonder? Nee.
Een franchisegever is aansprakelijk voor onjuiste
prognoses, tenzij de franchisenemer hier zelf evident
eigen schuld aan heeft. Die aansprakelijkheid bestaat
evenzeer indien de franchisenemer zelf de prognose
opstelde en de franchisegever wist of behoorde te
weten dat deze weleens niet haalbaar kon zijn. De
uitspraak haakt aan bij het in de jurisprudentie tussen
1995 en 1998 ontwikkelde beoordelingskader, dat
sindsdien in wezen eigenlijk niet is gewijzigd of genuanceerd. Dat iedere zaak individueel dient te worden
gewogen en daarom vanzelfsprekend tot verschillende overwegingen en uitkomsten leidt, is iets heel
anders, maar laat het jurisprudentiekader onverlet.
Partijen doen er dan ook goed aan het beoordelingskader als uitgangspunt te nemen voor hun contractuele
en buitencontractuele samenwerking en dit ook te
hanteren bij onverhoopte geschillen. Dit beoordelingskader is overigens zo glashelder, dat hier geen nadere
regelgeving voor nodig is.
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