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Op 2 april 2009, datum van de openbare verdediging van het proefschrift van 
Stijn Claeys aan de KULeuven Campus Kortrijk, vond tevens onder impuls van 
de Belgische Franchisefederatie de veertiende beurs Franchising & Partnerships 
plaats in Tour & Taxis te Brussel. Zo’n vijfenzestigtal Belgische en buitenlandse ex-
posanten uit sterk uiteenlopende franchise-sectoren informeerden duizenden on-
dernemingsgezinde bezoekers over franchising en de verschillende formules van 
partnerovereenkomsten. Het toont aan dat de Amerikaanse distributietechniek die 
in 1858 ontwikkeld werd door Isaac Singer met zijn Singer Sewing Centre, vandaag 
meer dan ooit springlevend is. 
Het franchiseconcept komt thans in allerlei vormen voor, variërend van een han-
delsnaam- en/of merklicentie met minimaal toezicht en slechts weinig ondersteu-
ning door de franchisegever tot een zeer intensieve samenwerkingsrelatie met een 
zeer grote impact van de franchisegever. In dat geval wordt de inhoud van de fran-
chiseovereenkomst overwegend bepaald door het streven om de bedrijfsinrichting 
en bedrijfsvoering zoveel mogelijk aan die van de franchisegever aan te passen 
door middel van licenties van handelsnaam, handelsmerken, tekens of symbolen, 
alsmede knowhow in de ruime zin. Franchising wordt dan ook gekenmerkt door 
een spanningsverhouding tussen de zelfstandigheid van de franchisenemer – es-
sentieel voor deze distributietechniek – en zijn afhankelijkheid van (de keten van) 
de franchisegever b.v. inzake de uniformiteit in exterieur, interieur, het assortiment 
aan producten of het aanbod van gestandaardiseerde diensten. 
De term franchise komt van “to enfranchise” of “bevrijden uit slavernij”. Voor 
sommige franchisenemers is franchising inderdaad een succesformule naar zelf-
standigheid dankzij de mogelijkheid om met de knowhow van de franchisegever 
op zelfstandige basis een eigen onderneming op te bouwen. Helaas wordt de for-
mule van franchising ook misbruikt door personen die zich snel willen verrijken 
ten koste van niet-geïnformeerde goedgelovigen waarbij achteraf blijkt dat de aan-
geboden knowhow op lucht gebouwd is.
Centrale onderzoeksvraag van voorliggend proefschrift is dan ook of het gemeen 
verbintenissen- en handelsrecht volstaat om een evenwichtige balans te verzeke-
ren tussen de franchisegever en de franchisenemer, dan wel of een specifiek wet-
telijk kader zich opdringt. 
Het is in die context essentieel dat het juridische kader van de franchiseovereen-
komst grondig uitgeklaard wordt. Dat is niet zo evident, gelet op het onbenoemde 
en flexibele karakter van die overeenkomst. Tot nog toe was de Belgische juridische 
literatuur rond franchising eerder praktijkgericht . Bij ons bestond er, in tegenstel-
ling tot wat het geval is naar Frans en Duits recht, nog geen actuele, echt omvat-
tende juridische bijbel over de franchiseovereenkomst. Het is de grote verdienste 
van Stijn Claeys om de hedendaagse rechtsleer inzake franchising op een weten-
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schappelijk niveau te tillen aan de hand van een zorgvuldig functioneel rechtsver-
gelijkend onderzoek naar Frans en Duits recht.
Bijzonder lezenswaardig en vernieuwend in dit standaardwerk van Stijn Claeys is 
zijn zoektocht naar de eigenheid van de rechtsfiguur via een aflijning van de fran-
chiseovereenkomst t.o.v. de maatschap, de feitelijke bestuurder, licentie, agentuur 
en andere distributietechnieken. Origineel zijn ook de stukken waarin hij handelt 
over de licentie vervat in iedere franchiseovereenkomst en ingaat op de vraag wie 
eigenaar is van de handelszaak uitgebaat door de franchisenemer. Reeds eerder 
schreef Stijn Claeys het referentieartikel over de Wet precontractuele informatie, 
die hij terecht bekritiseert. Het valt inderdaad te betreuren dat België op dit punt 
niet meer de Unidroit modelwet heeft gevolgd.
In zijn aanbevelingen pleit Stijn Claeys met reden niet voor een aparte franchise-
wet, wat de wetgever trouwens bijzondere definiëringsmoeilijkheden zou bezor-
gen, maar voor een globale benadering van de beëindiging van distributieovereen-
komsten. Dat punt verdient verdere uitdieping, en maakt dan ook het voorwerp uit 
van een ander doctoraal onderzoek aan de subfaculteit rechtsgeleerdheid van de 
KULeuven Campus Kortrijk, onder leiding van collega Evelyne Terryn. Daarnaast 
is er ook nog doctoraal onderzoek bezig rond de makelaar, onder leiding van Ber-
nard Tilleman en Alain Verbeke..
Het proefschrift van Stijn Claeys kadert bijgevolg in een ruimere onderzoeksplan-
ning van de Kortrijkse Campus, samen met het Instituut Contractenrecht KULeu-
ven – KULAK  rond distributieovereenkomsten. Wij zijn fier dat het eerste paneel 
van dit drieluik rond het juridisch statuut van tussenpersonen zo mooi is afge-
werkt. .

Tot slot past een woord van welgemeende dank aan de gepromoveerde voor zijn 
onvoorwaardelijke inzet in het onderwijs. Vele jaren heeft hij met veel enthousi-
asme en inzet de studenten begeleid in de monitoraten voor het vak inleiding tot 
de rechtswetenschap. Stijn Claeys was aldus de leermeester van vele jonge juristen. 
Wij wensen hem veel succes toe in zijn komende loopbaan.

Prof.dr. Luc Ballon
Prof.dr. Bernard Tilleman
Prof.dr. Alain Verbeke
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Ik ben aan dit doctoraat begonnen zoals menig franchisenemer. Aangetrokken 
door de reeds in een pilootvestiging uitgeteste “knowhow” van mijn promo-
tor en misschien meer nog zijn gerenommeerde “merknaam”. Het was, in 2002, 
vóór het bestaan van de Wet op de precontractuele informatie, echter ook, zoals 
voor menig franchisenemer, een sprong in het duister.

Zonder het vaste geloof van Prof. Tilleman in het slagen van dit project zou 
dit project er wellicht nooit gekomen zijn. Mijn promotor stimuleerde me om 
steeds verder en dieper te graven en spoorde me permanent aan dit werk tot 
een hoger niveau te tillen. Zijn motivatie en ongebreidelde werklust hebben 
respect bij mij afgedwongen.

De hulp van mijn copromotor Prof. Verbeke was van onschatbare waarde bij 
het op punt stellen van het doctoraatsproject. Zijn analytische geest heeft mij 
enorm geholpen de onderzoeksmethode en de relevante onderzoeksvragen uit 
te zuiveren. 

naast de knowhow van promotor en copromotor, die in een steeds uitgebrei-
dere ‘keten’ van doctorandi succesvol wordt toegepast, had ik het geluk ook 
te kunnen genieten van de grote steun van Prof. Ballon. Hij werd voor mij een 
echte derde promotor. Met engelengeduld las en herlas hij mijn teksten. De 
verschillende gedachtewisselingen over bijvoorbeeld de handelszaak, de licen-
tieovereenkomst, de notie cliënteel, betekenden stuk voor stuk motiverende en 
reflecterende momenten.

Meester Billiet en Meester Lombart ben ik dank verschuldigd omdat ze mij in 
staat stelden mijn theoretische beschouwingen te toetsen aan de, vaak ontnuch-
terende, dagdagelijkse praktijk.

Het doctoraatstraject wordt vaak omschreven met metaforen in de stijl van 
«eenzame woestijntocht». Doctoreren aan de KULAK had voor mij echter aller-
minst die conotatie. Dit is in zeer belangrijke mate te danken aan de fantastische 
sfeer onder de collega’s. Julie, nathalie, Barbara, Alice, Sofie, Christophe, Bram, 
Bruno, Katrien, Kristof, Mieke, Stijn, Matthias, Pieter-Jan, Isabelle, en vele an-
deren, bedankt voor de solidariteit en vooral de vele gezellige momenten. Ook 
de studenten die ik als een soort master-franchisenemer mocht begeleiden in 
hun eerste stappen als jurist, wil ik bedanken. Het lesgeven was voor mij een 
motiverende en deugddoende afwisseling. 
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In voorwoorden bij andere doctoraten worden vaak horrorverhalen opgehan-
gen over compleet verwaarloosde families en sociaal isolement. Ik hoop, beste 
familie en vrienden, dat ik jullie dat bespaard heb. Bedankt aan allen die op tijd 
en stond met oprechte belangstelling informeerden naar de voortgang van de 
thesis, maar die ook perfect aanvaardden dat er soms geen zin was om daar op 
in te gaan.

Gelukkig investeerde ik niet alleen in dit doctoraats-franchise project. Het wa-
ren vooral mijn ouders, en de opvoeding die ze mij gaven, die voor het “mense-
lijk kapitaal” zorgden, onmisbaar als “toetredingsvergoeding” voor de docto-
raat-franchise. Ik kan hen in dit korte voorwoord nooit voldoende danken voor 
alles wat ze voor mij hebben gedaan.

Romanie, mijn lieve echtgenote tenslotte, heeft me de rust gegeven die nodig 
was om dit werk tot een goed einde te brengen. Zij is mijn ultieme drijfveer.

Aan haar en mama is dit boek dan ook opgedragen.
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Doel van De franchiseovereenkomst: –  de franchiseovereenkomst heeft de 
bedoeling de franchisegever toe te laten om zonder al te grote eigen inves-
teringen een door hem uitgedacht en succesvol (commercieel) concept snel 
over een groter territorium uit te breiden. de investeringen worden hoofd-
zakelijk gedragen door de franchisenemer, die hoopt door zijn onderne-
ming in te schakelen in de keten van de franchisenemer grotere winsten te 
genereren. Hij kan meegenieten van de merkbekendheid en de knowhow 
van de franchisegever en kan voor de uitbouw van zijn onderneming reke-
nen op bijstand van de ‘ervaren’ franchisenemer. Het economisch voordeel 
voor de franchisegever zal enerzijds bestaan uit de vergoedingen die de 
franchisenemer betaalt bij het toetreden tot de keten en tijdens de duur van 
de overeenkomst als vergoeding voor de bijstand. daarnaast zal dit voor 
hem ook een manier zijn om zijn producten of diensten op grotere schaal te 
distribueren. de economische rentabiliteit voor de franchisemer bestaat uit 
het concurrentieel voordeel dat het franchiseconcept hem kan bieden.

Probleemstelling: – Bij de aanvang van dit proefschrift was de bescherming 
van de franchisenemer in het parlement vrij actueel. Veel van de wetsvoor-
stellen (die we verder bespreken bij het deel over de precontractuele infor-
matie cf. infra randnr. 363) gingen zonder meer uit van een nood aan wet-
telijke bescherming van de franchisenemer. Het contract werd dus a priori 
als onevenwichtig gezien. Al in de titel stellen we dit in vraag.

evolutie zonDer strak wetgevenD kaDer: – de franchiseovereenkomst heeft zich 
lang in alle vrijheid kunnen ontwikkelen volgens de economische noden. de 
afwezigheid van een specifieke juridische reglementering heeft wellicht ook 
een aantal misbruiken teweeg gebracht. de partners in een franchiseover-
eenkomst plaatsen meer nog dan bij andere overeenkomsten het geval is hun 
volledige vertrouwen in elkaar. in principe gaat het om de samenwerking 
van twee onafhankelijke partijen (cf. infra randnr. 188 e.v.). Het contract doet 
echter een economische afhankelijkheidsrelatie ontstaan, waarbij vooral de 
franchisenemer voor zijn economisch overleven afhankelijk is van het voor-
bestaan van een gegarandeerde exclusieve contractuele verhouding met de 
franchisegever. in de praktijk buiten sommige franchisegevers de goedgelo-
vigheid uit van naïeve ondernemers en potentiële gelukzoekers, die denken 
op snelle en eenvoudige wijze een marktaandeel te kunnen veroveren. Waar 
de overeenkomst in oorsprong bedoeld was om twee professionelen te laten 
samenwerken, merken we in de praktijk enerzijds dat het soms eerder om een 
professionele franchisegever gaat ten opzichte van een avontuurlijke leek. 
Sommige malafide franchisegevers zoeken dan uiteindelijk rijk te worden 
door het zo snel mogelijk verkopen van hun franchiseformule aan zo veel 
mogelijk franchisenemers en niet door het succes van die formule zelf (1).

(1) zie o.a. toelichting bij wetsvoorstel 17 maart 2004 tot regeling van franchising, ter verbete-
ring van de handelspraktijken in die sector, doc 51 0924/001, p 5
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de franchisenemer durft anderzijds nogal eens vergeten dat hij een onaf-
hankelijk ondernemer is die het risico van zijn onderneming moet evalue-
ren en dragen. 
dat deze problemen door de franchisesector worden aangevoeld bewijzen 
de verschillende belangenvertegenwoordigende organismen die zowel ten 
behoeve van franchisenemers als franchisegevers in het leven zijn geroe-
pen. de verschillende nationale franchisefederaties, de europese franchi-
sefederatie en l’institut des réseaux européens de franchise et de partena-
riat zijn daarin het voorlopige eindpunt.

enerzijds moet de soepelheid van de formule absoluut bewaard blijven maar 
anderzijds blijkt de contractuele vrijheid geen garantie om alle problemen 
die de franchiseovereenkomst met zich mee kan brengen op te lossen. de 
regels van de contractsvrijheid zijn uitgewerkt voor een type overeenkomst 
waaraan de franchiseovereenkomst misschien niet meer beantwoordt als 
overeenkomst van lange duur met een bundel van verschillende prestaties 
die niet zo duidelijk wederkerig zijn.

Om een te strikt keurslijf van overheidsreglementering te vermijden, pre-
tendeert de sector zichzelf te reguleren. Hierbij denken we vooral aan de 
europese deontologische code (2) opgesteld door de europese franchise 
federatie, die diverse nationale franchisefederaties groepeert. Juridische 
gezien is de waarde van een dergelijke code echter beperkt.

in België hebben verschillende wetsvoorstellen (3) tot op heden nog niet 
tot een concreet resultaat geleid. Het resultaat van de verschillende wetge-
vende initiatieven blijft voorlopig beperkt tot de Wet van 19 december 2005 
met betrekking tot de precontractuele informatie bij commerciële samen-
werkingsovereenkomsten (cf. infra randnr. 363 e.v.). 

(2) http://www.fbf-bff.be/nl/code.html
(3) Wetsvoorstel 17 maart 2004 tot regeling van franchising, ter verbetering van de han-
delspraktijken in die sector, doc 51 0924/001; Wetsvoorstel 28 januari 2004 betreffende de 
franchiseovereenkomst, doc 51 0747/001; Wetsvoorstel 30 oktober 2003 tot regeling van de 
franchiseovereenkomst, doc 51 0361/001; Wetsvoorstel 8 oktober 2003 betreffende de infor-
matiedoorstroming, in de precontractuele fase, over contracten waarbij een persoon aan een 
andere persoon het recht verleent om een handelsactiviteit uit te oefenen, doc 51 0265/001; 
Wetsvoorstel 18 januari 2002 betreffende de informatiedoorstroming, in de precontractuele 
fase, over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het recht verleent om een 
handelsactiviteit uit te oefenen, doc 50 1599/001; Wetsvoorstel 19 juni 2001 betreffende de 
franchiseovereenkomst, doc 50 1307/002; Wetsvoorstel 15 juni 2001 betreffende de franchise-
overeenkomst, doc 50 1307/001; Wetsvoorstel 9 april 2001 tot regeling van de franchiseover-
eenkomst, doc 50 1190/001.
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I  OnderzOeksvraag

onDerzoeksvraag: – de centrale onderzoeksvraag is de vraag naar een con-
tractuele balans tussen de franchisegever en franchisenemer. Wanneer is er 
een onaanvaardbare verstoring van het juridisch evenwicht en hoe moet 
dat evenwicht dan hersteld worden? Moet dit gebeuren via specifieke bij-
zondere wetgevende maatregelen en zo ja op welke domeinen? Of volstaat 
integendeel een consequente toepassing van het gemeen verbintenissen-
recht om te remediëren aan een eventueel onaanvaardbaar juridisch on-
evenwicht? 

II  verlOOp van het OnderzOek

1. relevantie van De eigenheiD van het franchisecontract in functie van bestaan 
en herstel van een verstoorD juriDisch evenwicht tussen contractsPartijen

een eerste deel van het onderzoek bestudeert de eigenheid van de franchi-
seovereenkomst door deze af te lijnen ten aanzien van een aantal verwante 
contractsvormen. Hieruit komen een aantal essentiële kenmerken van de 
overeenkomst naar voor. 

de eerste fase van dit onderzoek is noodzakelijk om te analyseren hoe het 
contractueel evenwicht tussen beide partijen kan verstoord worden en 
welke rechtsfiguren kunnen worden aangewend om te remediëren aan de 
specifieke problemen die resulteren uit een eventueel verstoord juridisch 
evenwicht tussen de contractspartijen.

eigenheiD van De franchiseovereenkomst: – Het specifieke van de franchise-
overeenkomst zal aangetoond worden aan de hand van een aflijnen van 
deze overeenkomst ten opzichte van een aantal andere overeenkomsten die 
qua economische finaliteit nauw bij haar kunnen aansluiten. 

de franchiseovereenkomst kan onderscheiden worden van de arbeidsover-
eenkomst (cf. infra randnr. 57-98) en de maatschapovereenkomst (cf. infra 
randnr. 6-33). daarbij komt als onderzoekshypothese de onafhankelijkheid 
van zowel franchisenemer als franchisegever naar voor als een eerste es-
sentieel kenmerk van de overeenkomst.

Vervolgens kunnen we de overeenkomst onderscheiden van de concessie-
overeenkomst (cf. infra randnr. 105 e.v.). Het voornaamste onderscheidend 
criterium hier is bij wijze van onderzoekshypothese de overdracht van 
knowhow als tweede essentieel kenmerk. in het doctoraatsproject kwam 
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hier ook de afbakening met de handelshuurovereenkomst aan bod. We 
hebben er echter voor gekozen de handelshuurovereenkomst te bespreken 
bij de beëindiging (cf. infra randnr. 703-706, 728 e.v.). de handelshuurover-
eenkomst in het algemeen staat te ver van de notie franchiseovereenkomst 
om essentiële kenmerken van de overeenkomst naar voor te doen komen. 
de handelshuur van de franchisenemer is uiteraard wel een essentieel ele-
ment in zijn handelszaak (cf. infra randnr. 712). indien de hoedanigheid 
van franchisegever en verhuurder samen vallen is dit vooral op het einde 
van de franchiseovereenkomst problematisch (cf. infra randnr. 705-706). in 
de franse rechtsleer is bovendien de notie cliënteel die bij de beëindiging 
van de franchiseovereenkomst centraal staat, voornamelijk ontwikkeld in 
de rechtspraak rond de handelshuur (cf. infra randnr. 692). 
de huur van een handelszaak vertoont echter wel gelijkenissen met de 
franchiseovereenkomst. We hebben er echter voor geopteerd de essentiële 
kenmerken die we in het eerste deel naar voor gebracht hebben te gebrui-
ken om duidelijk te maken waarom de huur van de handelszaak te onder-
scheiden is van de franchiseovereenkomst. dit sloot mooi aan bij de discus-
sie rond het eigendomsrecht op de cliënteel van de franchisenemer en zijn 
problematisch recht op de handelszaak (cf. infra randnr. 699, 714 e.v. en 725 
e.v.) en is daarom ook daar behandeld (cf. infra randnr. 727).

Tenslotte kan de overeenkomst onderscheiden worden van de licentieover-
eenkomst (cf. infra randnr. 142 e.v.) en van de agentuurovereenkomst (cf. in-
fra randnr. 126 e.v.). daaruit blijkt dan een derde essentieel kenmerk van de 
franchiseovereenkomst namelijk de wederzijdse samenwerkingsplicht(cf. 
infra randnr. 188 e.v.). 

juriDische kwalificatie: – Hoe past de franchiseovereenkomst in de bestaande 
structuur van het verbintenissenrecht? de franchiseovereenkomst is een 
kaderovereenkomst (cf. infra randnr. 330 e.v.) van lange duur met complexe 
prestaties (cf. infra randnr. 328). Binnen de Von Bar studiegroep rond eu-
ropees burgerlijk recht wordt de franchiseovereenkomst behandeld in een 
subgroep rond koop, diensten en lange termijn overeenkomsten. Volstaan 
de bestaande indelingen om de franchiseovereenkomst te vatten? Moet er 
een nieuwe verbintenisrechtelijke theorie worden uitgewerkt voor com-
plexe lange termijn overeenkomsten? Sommigen stellen dat de franchise-
overeenkomst in feite een bundel van benoemde overeenkomsten inhoudt. 
de theorie van de complexe lange termijnovereenkomsten is op dat vlak 
te vaag gebleken om de economische verhoudingen binnen een franchise-
overeenkomst te vatten. de notie integratiecontracten is veel meer verhel-
derend (cf. infra randnr. 349 e.v.; 721, 732, 742). dit begrip moet zich echter 
inpassen in het bestaande verbintenissenrecht en kan enkel de toepassing 
van bestaande verbintenisrechtelijke concepten, zoals het rechtsmisbruik, 
op de franchiseovereenkomst verduidelijken.
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2. mogelijke verstoringen van het evenwicht en hoe Die te herstellen: via het 
gemeen verbintenissenrecht of via sPecifieke wetgevenDe correctie?

een tweede deel van het onderzoek beoogt de concrete problemen binnen 
de franchiseverhouding op te sporen. dit dient te gebeuren door een on-
derzoek naar de rechten en plichten van beide partijen aan de hand van een 
inductieve analyse van bestaande contracten en van de (schaarse) recht-
spraak en arbitrale uitspraken. Hierbij wordt aan de hand van de in deel 1 
onderzochte eigenheid van de overeenkomst nagegaan of en in welke mate 
specifieke wetgevende maatregelen vereist zijn voor het opvangen van een 
eventueel verstoord juridisch onevenwicht of integendeel een toepassing 
van het gemeen verbintenissenrecht daartoe kan volstaan.

economisch onevenwicht vóór het sluiten van De overeenkomst: – Voor het slui-
ten van de overeenkomst moet er nagegaan worden of eventuele economi-
sche feitelijke dominantie van de franchisegever het sluiten van een even-
wichtig contract kunnen beletten. 

Het economisch overwicht van de franchisegever, een puur feitelijke machts-
positie, zal voor het sluiten van de overeenkomst vooral tot uiting komen 
in de toegang tot informatie. de franchisegever bezit alle informatie over 
de knowhow en de marktsituatie. de franchisenemer zal moeilijk toegang 
hebben tot die informatie en zal dus niet altijd een gefundeerde opportuni-
teitsbeslissing kunnen nemen. Welke informatie moet worden meegedeeld 
en hoe kan dit juridisch worden afgedwongen? de gemeen verbintenis-
rechtelijk middelen van aanbod en aanvaarding en de theorie van de wils-
gebreken dwaling en bedrog kunnen volstaan voor de franchisenemer om 
de nodige informatie af te dwingen (cf. infra randnr. 399). nochtans heeft 
de wetgever, ervoor gekozen de precontractuele informatie voor een ruime 
groep commerciële samenwerkingsovereenkomsten te reglementeren. de 
meerwaarde van dit wettelijk ingrijpen ten opzichte van de bestaande ge-
meenrechtelijke middelen is, vooral door de nonchalante formulering van 
de tekst van de wet, niet erg groot (cf. infra randnr. 363 e.v.).

Ook voor de franchisegever staat veel op het spel. eens hij zijn knowhow 
prijsgeeft gaat het originele en geheime karakter van die knowhow verlo-
ren. Zijn knowhow is verder niet juridisch te beschermen dan door geheim-
houding. Op die manier zou hij zonder compensatie zijn economisch over-
wicht prijsgeven (cf. infra randnr. 261 e.v.). daarom worden in het contract 
geheimhoudingsclausules en niet-concurrentieverplichtingen bedongen 
(cf. infra randnr.644 e.v.) . Hij zal die knowhow echter ook moeten kunnen 
beschermen in de hypothese dat de onderhandelingen niet in een contract 
uitmonden. Het gemeen recht betreffende precontractuele informatie met 
een a posteriori controle op de aanwezigheid van de knowhow laat de fran-
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chisegever toe de knowhow in zijn volle omvang maar na contractssluiting 
prijs te geven. Hij zal enkel garanties moeten verschaffen over de inhoud, 
maar niet die inhoud zelf moeten prijs geven. 

onevenwicht tijDens De overeenkomst: – eens het contract is gesloten onder-
zoeken we of er ondanks eventuele economische onevenwichten een even-
wicht bestaat tussen de rechten en verplichtingen van beide partijen en hoe 
een eventueel onaanvaardbaar juridisch onevenwicht kan worden hersteld. 
daarnaast kan het contract bestaande economische evenwichten in gevaar 
brengen door de economische samenwerking en het delen van economi-
sche middelen onvoldoende te compenseren ten aanzien van de economi-
sche sterkere partij. door kortom de verworven economische positie van de 
franchisegever in gevaar te brengen.

afDwingen van De essentiële verbintenissen Door ontbinDing van De overeenkomst 
wegens wanPrestatie

overDracht van knowhow: – een essentieel kenmerk van de franchiseover-
eenkomst is dat het de franchisenemer een gebruiksrecht verleent op een 
relevante en uitgeteste knowhow (cf. infra randnr. 261) met alle daarbij ho-
rende tekens, merken, logo’s…(cf. infra randnr. 258 e.v.) daarbij aanslui-
tend moet de franchisegever deze knowhow constant actualiseren. in de 
praktijk blijkt dit recht echter niet steeds gegarandeerd te zijn. Bijgevolg 
stelt zich soms de vraag of de franchisenemer de mogelijkheid heeft om op 
te komen tegen een onbestaande, niet voldoende uitgewerkt knowhow op 
basis van de verbintenisrechtelijke leerstukken van afwezigheid of verval 
van voorwerp (cf. infra randnr. 448-454), eventueel gecombineerd met een 
herkwalificatie van de franchiseovereenkomst (cf. infra randnr. 454). 

Ook de financiële vergoedingen voor de franchisegever zijn een essentieel 
bestanddeel van de overeenkomst. niet-uitvoering daarvan kan de ontbin-
ding van de overeenkomst verantwoorden.

recht oP bijstanD versus controlebevoegDheiD: – de franchisegever moet de 
franchisenemer permanente technische en commerciële bijstand verschaf-
fen, door onder andere de scholing van de franchisenemer (cf. infra rand-
nr. 233 e.v.). Anderzijds heeft hij ook een recht van controle op het beheer 
van de franchisenemer dat vooral gericht is op de naleving van de richtlij-
nen en de bescherming van het merkimago (cf. infra randnr. 275 e.v.) en dus 
de controle op het vervullen van de verbintenissen van de franchisenemer 
in verband met het helpen uitbouwen van het franchiseconcept. daarbij 
kan een onevenwicht ontstaan wanneer de franchisegever te ver of niet ver 
genoeg gaat in zijn bijstand. 
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gaat de franchisegever te ver in zijn contractueel recht op controle en bij-
stand dan loopt hij het gevaar de onafhankelijkheid van de franchisenemer 
te schenden en moet de franchisegever geherkwalificeerd worden als feite-
lijk bestuurder (met de daaraan verbonden aansprakelijkheidsrisico’s; cf. 
infra randnr. 34 e.v., 509, 512 e.v.). is de franchisenemer een natuurlijke per-
soon dan kan hij beschouwd worden als een werknemer en aldus genieten 
van de arbeidsrechtelijke bescherming (cf. infra randnr. 57-98). de natuur-
lijke grenzen van de controle van de franchisegever worden op die manier 
blootgelegd. Schiet de franchisegever integendeel tekort in zijn technische 
en commerciële bijstand dan kan de franchisenemer de overeenkomst laten 
ontbinden op basis van het algemeen verbintenissenrecht. de bijstandsver-
plichting is immers een essentieel kenmerk van de overeenkomst. een te-
kortkoming daaraan rechtvaardigt de toepassing van het stilzwijgend ont-
bindend beding in elke overeenkomst. 

Staat de franchisenemer de controle van de franchisegever niet toe, of volgt 
hij de richtlijnen van de franchisegever niet dan komt eventueel het mer-
kimago van de keten in het gevaar. Ook hier kan het gemeen verbintenis-
senrecht volstaan om de controle als essentieel kenmerk van de overeen-
komst juridisch af te dwingen. 

relatie bij het einDe van De overeenkomst

bescherming tegen abruPte beëinDiging: – Tenslotte moet onderzocht worden 
hoe de franchisenemer als economisch zwakkere partij bij het einde van de 
overeenkomst beter dient te worden beschermd. de duur van de overeen-
komst zal hierin een belangrijke rol spelen. de duur van de overeenkomst 
moet gelieerd worden aan de investeringen van de franchisenemer en dit 
gelet op de kwalificatie van de overeenkomst als integratieovereenkomst. 
de Alleenverkoopwet kan toegepast worden op bepaalde franchiseover-
eenkomsten die als kaderovereenkomst een concessie-element bevatten. 
Op basis van het gemeen verbintenissenrecht en vooral het verbod van 
rechtsmisbruik (cf.infra randnr. 552) kunnen we komen tot een opzegter-
mijn bij eenzijdige voortijdige beëindiging van de franchiseovereenkomst 
(cf. infra randnr. 548 e.v) en in uitzonderlijke gevallen een recht op verlen-
ging (cf. infra randnr. 586). de in bepaalde rechtsleer voorgestelde parallel-
len met de agentuurovereenkomst of zelfs de arbeidsovereenkomst moeten 
we echter afwijzen. 

bijkomenDe oPzegvergoeDing: – Hier speelt de vraag wie uiteindelijk eigenaar 
is van de handelszaak en de cliënteel dat daaraan verbonden is een grote rol 
(cf. infra randnr. 686, 715). er zal dieper worden ingegaan op de bestand-
delen van de handelszaak en wie er eigenaar van is. Op die manier komen 
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we tot een nieuwe invulling van het begrip cliënteel als louter feitelijk eco-
nomische notie die de waarde van een handelszaak bepaalt. in samenhang 
met een analyse van de franchiseovereenkomst als integratieovereenkomst 
moeten we een vergoeding voor cliënteel bij het beëindigen van een fran-
chiseovereenkomst afwijzen, bij gebrek aan juridische basis om dergelijke 
vergoeding te verantwoorden (cf. infra randnr. 742 e.v.). 

III  OnderzOeksmethOde

de gehanteerde onderzoeksmethode is een probleemgerichte, klassieke en 
functioneel rechtsvergelijkende methode die juridisch intradisciplinair is.

Probleemgericht: Het onderzoek zal gevoerd worden vanuit een aantal pro-
blemen die zich in de praktijk voordoen. normen zullen enkel in functie 
daarvan worden uitgewerkt. Het uitgangspunt van het onderzoek is niet 
het theoretische concept van franchising, maar een aantal concrete proble-
men die in de praktijk bij de franchiseovereenkomst gevoeld worden. Het 
gebrek aan theoretische onderbouwing van de overeenkomst kan als alge-
mene noemer daarvan gelden.

klassiek: er is gekozen voor een klassieke onderzoeksmethode in de zin 
van een studie van rechtsleer, rechtspraak en van de beperkte wetgeving 
terzake. er zijn echter weinig rechterlijke uitspraken die rechtsvragen met 
betrekking tot franchise beslechten gepubliceerd. de klassieke rechtsleer 
krijgt weinig gelegenheid om zich uit te spreken over problemen rond 
franchising. Veel problemen worden door partijen minnelijk opgelost en 
indien nodig overgelaten aan arbitrage en omwille van de reputatie van 
de franchiseketen niet onnodig naar buiten gebracht. de partijen probe-
ren de meeste geschillen onder elkaar op te lossen omdat na een juridisch 
geschil de verdere samenwerking ook in het gedrang dreigt te komen. de 
meeste geschillen komen dus pas naar boven wanneer de overeenkomst 
beëindigd wordt. Vandaar het overwegende belang dat in het proefschrift 
gehecht wordt aan de ontbinding van de overeenkomst en de opzegging, 
de opzegtermijn en de gevolgen van de beëindiging. 
daarom werd de klassieke methode aangevuld met een analyse van con-
tracten voor wat de invulling van de rechten en plichten van partijen tij-
dens de duur van de overeenkomst betreft. 

door de gekozen methode worden dus eerst de problemen die in de prak-
tijk worden gevoeld blootgelegd. Vervolgens is het de bedoeling een aan-
tal algemene principes te ontdekken in the law in action. een analyse van 
contractsclausules kan een nieuw licht werpen op bestaande verbintenis-
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rechtelijke praktijken. daartoe is zoveel mogelijk contact gehouden met de 
praktijk. daarna is, verdergaand op bestaande rechtsleer over franchising 
en aangrenzende problemen een poging tot dogmatische onderbouwing 
van de franchiseovereenkomst ondernomen.

juriDisch intraDisciPlinair: de franchiseovereenkomst situeert zich uiteraard 
in het distributierecht en ruimer in het handelsrecht. Bij gebrek aan een uit-
gewerkt kader voor de franchiseovereenkomst moeten we terugvallen op 
het algemeen verbintenissenrecht. de essentiële kenmerken van de franchi-
seovereenkomst werden afgeleid uit de verschillen van de franchiseover-
eenkomst ten opzichte van een aantal nauw verwante contracten, wat een 
onderzoek van andere rechtstakken zoals het arbeidsrecht het vennoot-
schapsrecht, handelshuur, distributierecht in het algemeen, intellectuele 
eigendomsrechten, mededingingsrecht,… noodzakelijk maakt. Bepaalde 
problemen die bij de franchiseverhouding gevoeld worden vertonen raak-
vlakken met problemen bij andere overeenkomsten en kunnen door paral-
lellen te trekken gelijkaardige, op het gemeen recht steunende oplossingen 
krijgen. 

functioneel rechtsvergelijkenD: gezien het vaak grensoverschrijdend karak-
ter van de franchisenetwerken kan een rechtsvergelijkend aspect in dit on-
derzoek niet ontbreken. We hebben er echter voor gekozen de Belgische 
intradisciplinaire aanpak sterker te laten doorwegen. de Von Bar studie-
groep voor een europee Burgerlijk recht heeft een werkgroep over Koop, 
diensten en lange termijn contracten met een subgroep over lange termijn 
contracten zoals agentuur en franchisecontracten. daar wordt gezocht naar 
een aantal algemeen aanvaarde beginselen rond franchising. 
Ook op het niveau van Unidroit is de franchiseovereenkomst aan bod ge-
komen. daaruit is een modelwet voortgekomen die beperkt blijft tot de pre-
contractuele informatieverplichting. dit toont aan dat blijkbaar overal een 
probleem aangevoeld wordt van tegenstrijdigheid tussen de juridische on-
afhankelijkheid van de partijen en de economische afhankelijkheid van de 
franchisenemer. de modelwet en vooral de discussies die daaraan vooraf 
zijn gegaan over de noodzaak van een meer volledige wettelijke regeling 
voor de franchiseovereenkomst brengen een aantal accentverschillen tus-
sen de verschillende rechtsstelsels aan het licht. 

de rechtsvergelijking is functioneel aangepakt. er werd onderzocht hoe an-
dere rechtstelsels de eventueel verstoorde contractuele balans proberen te 
herstellen. er is geen complete vergelijking gevoerd van systemen omdat 
zoiets binnen een dergelijk ruim onderwerp als de franchiseovereenkomst 
vooreerst ondoenbaar was en bovendien vaak weinig relevant. er is gezocht 
naar gelijkenissen in het omgaan met vergelijkbare situaties. de keuze van 
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de te bestuderen rechtstelsels is dan ook functioneel. enkel het onderzoek 
van stelsels met een vergelijkbare context laat toe conclusies te trekken die 
relevant zijn voor de nationale oplossing van de aangekaarte problemen. 

Het onderzoek naar de specificiteit van de franchiseovereenkomst via een 
aantal essentiële kenmerken en de demarcatie ten opzichte van een aantal 
soortgelijke overeenkomsten leent zich perfect tot een functionele rechts-
vergelijking. 

er is in de eerste plaats gekozen voor een vergelijking met frankrijk. naast 
de voor de hand liggende rechtshistorische redenen verschafte de franse 
loi doubin over de precontractuele informatieverplichting van de fran-
chisegever een inzicht in de Belgische wet Precontractuele informatie en 
vooral in de manier waarop deze slecht geredigeerde en weinig doordachte 
wet toch op een min of meer nuttige manier kan worden toegepast. de loi 
doubin stond immers model voor de Belgische wet en is bovendien door 
de franse rechtspraak opgevat als een aanvulling op het gemeen verbinte-
nissenrecht
frankrijk is ook het eerste land op het continent waar de franchiseformule 
in grote mate is gebruikt. de franse rechtspraak en rechtsleer hebben daar-
door een lichte voorsprong in het inpassen van deze overeenkomst in het 
gemeen verbintenissenrecht.

daarnaast is gekozen voor een aanvullende en dus beperkte vergelijking 
met duitsland omwille van de lange traditie in het zoeken naar een rechts-
dogmatische onderbouwing van complexe lange termijn contracten als 
bijvoorbeeld de franchiseovereenkomst. een aantal van de in de duitse 
rechtsleer gemaakte onderscheiden werpen een beter licht op het verbinte-
nisrechtelijk statuut van de franchiseovereenkomst. 
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1. oPtimaliseren commercialisatie eigen knowhow en intellectuele rechten: – 
een onderneming die met haar commerciële methode en haar dienst of 
product een regionale of nationale markt heeft veroverd en in een groter 
gebied wil meespelen heeft een aantal mogelijke werkwijzen. Uiteindelijk 
wordt de methode bepaald door de optimale exploitatie van (eigen en aan-
gekochte) intellectuele eigendom en knowhow, rekening houdende met de 
marktsituatie en de mogelijkheid voor eigen investering.

2. rechtstreekse versPreiDing via zelfstanDige hanDelstussenPersonen of 
DochtervennootschaPPen: – een onderneming kan haar producten of diensten 
op een ruimere markt verkopen door zelf of via dochtervennootschappen 
met klanten ter plaatse te contracteren en zo haar knowhow zelf exploiteren. 
daarnaast kan men ook via tussenpersonen (4), zoals handelsagenten, ma-
kelaars en commissionairs (cf. infra randnr. 277-278 voor het onderscheid 
tussen distributieovereenkomst en handelstussenpersonen in de juridische 
zin) de klanten benaderen. Het nadeel van deze technieken is dat de nieuwe 
markt moeilijk toegankelijk zou kunnen blijken te zijn en de kosten voor 
publiciteit groot. de commerciële feedback over de regionale markt zal ook 
veel kleiner zijn en minder kritisch dan wanneer het om een concessie of 
een franchise zou gaan. de onafhankelijke ondernemer heeft veel meer dan 
een werknemer of ondergeschikte, een belang bij het nauw opvolgen van 
de evoluties binnen de markt. een zelfstandig tussenpersoon zal ook min-
der geneigd zijn wijzigingen aan te brengen aan de bestaande formule en 
uitgebreid onderzoek te doen naar de evoluties binnen de markt. de inves-
teringskosten voor het oprichten van een eigen dochtervennootschap, maar 
ook voor de aanstelling van een handelsvertegenwoordiger, zijn vrij hoog. 
Op lange termijn is dergelijke rechtstreekse aanpak misschien wel lonend 
wanneer een goede afzetmarkt kan worden gevonden. Zeker bij een doch-
tervennootschap blijft de winst volledig behouden. Maar ook indien men 
met een tussenpersoon werkt blijft de winst, na betalen van de vergoeding 
voor de tussenpersoon, integraal voor de principaal.
Werken met een handelsagent is wellicht voor de principaal de minst belas-
tende methode aangezien de methode van onderhandelen en het opsporen 
van cliënteel kan worden overgelaten aan de zelfstandige agent. econo-
misch gezien zal het grootste deel van de winst rechtstreeks aan de princi-
paal toekomen. de transacties worden immers in naam en voor rekening 
van de principaal gesloten. 

3. Distributieovereenkomsten met onafhankelijke hanDelaars: – een andere 
methode bestaat erin een distributieovereenkomst (cf. infra randnr. 277), 

(4) in randnr. 278 maken we een onderscheid tussen tussenpersonen in de juridische en in de 
economische zin. Hier worden tussenpersonen in de juridische zin bedoeld, dus tussenper-
sonen die optreden voor rekening van een principaal. 
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met onafhankelijke partners te sluiten. daarbij geeft de concessiegever een 
stuk controle uit handen. de risico’s voor de concessiegever zijn minder 
groot. deze onafhankelijke handelaars zullen echter distributiewinsten 
kunnen opstrijken (5).

4. licenties verlenen: – een derde methode bestaat erin een licentie te 
verschaffen voor het vervaardigen van de producten of voor het gebruik 
van de knowhow in verband met het aanbieden van diensten. de licentie 
heeft uiteraard een ander opzet. de winst is eerder eenmalig, of op zijn 
minst op voorhand gefixeerd. Bij de licentie van een octrooi of van know-
how wordt het commercialiseren van de formule en dus het risico, maar ook 
de winst, volledig uit handen gegeven. economisch gezien is het in licentie 
geven van de knowhow nog minder belastend dan de agentuur omdat de 
hele exploitatie van de knowhow overgelaten wordt aan een zelfstandige 
licentiehouder. de prijs die daarvoor moet betaald worden is uiteraard veel 
groter dan bij de agentuur. de licentiegever doet in principe een volledige 
afstand van de winst van deze exploitatie (zij het dat een vergoeding ge-
baseerd op de winst in principe mogelijk blijft). Het economisch doel van 
een licentieovereenkomst kan dus variëren van een louter financieel rende-
ment voor gedane onderzoeksinvesteringen (6) tot het exploreren van een 
nieuwe markt om er merkbekendheid te verwerven (7). Bovendien kan de 
licentiegever op die manier ook vermijden dat zijn merk vervalt of dat er 
een gedwongen licentie van een octrooi door de wet wordt opgelegd om-
wille van een onvoldoende exploitatie binnen een bepaald territorium (8).

5. situering franchiseovereenkomst: – franchising is de meest geïntegreer-
de weg. franchisenemers worden volledig in de keten van franchisegever 
geïntegreerd. de franchiseovereenkomst combineert de distributie via on-
afhankelijke handelaars met een licentie op de knowhow. daarbij levert de 
franchisegever technische en commerciële bijstand en tal van andere bijko-
mende verbintenissen. (9) Het verspreiden van de succesformule van de 
franchisegever houdt in dat de franchisegever de franchisenemer bijstaat in 
de toepassing van die knowhow, maar hem ook zal kunnen controleren (10). 
Het verspreiden van een commerciële formule zal immers pas werkzaam 

(5) K. VAnHeUSden, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Anwerpen, Maklu, 2002, 17.
(6) in die zin spreekt rOUBier van een natuurlijk samengaan van geld en intelligentie, een 
verdeling van werk (P. rOUBier, “licences et exclusivités”, Ann. Dr. Comm. 1936, 323).
(7) f. WAlScHOT, “de overdracht van technologie, contractonderhandeling en royalties”, 
C.J. 1999, 62.
(8) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, 5.
(9) A. lOMBArT, “2.2.8 franchising” in e. BOdSOn (ed.) Technologische innovatie en over-
dracht van technologie, een inleiding tot juridische, fiscale, financiële ,boekhoudkundige en manage-
mentsaspecten” Antwerpen, Kluwer, 1985, 274.
(10) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 61.
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zijn door het actieve succes van een toepassing van de knowhow. Het gaat 
dus om meer dan een licentie op de knowhow. een actieve en optimale 
exploitatie van de knowhow en de handelsbenaming veronderstelt immers 
een uniform gebruik door alle franchisenemers van alle elementen van de 
keten. 

hOOfdstuk 1 aflIjnIng ten OpzIchte van maatschapOvereen-
kOmst en arbeIdsOvereenkOmst dOOr de OnafhankelIjkheId 
van de franchIsenemer.

§ 1.  Aflijning ten opzichte van maatschapovereenkomst

i.  inleiding

6. samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever: – de partijen bij 
een franchiseovereenkomst streven in wezen een gemeenschappelijk doel 
na, namelijk het veroveren en exploiteren van een bepaald cliënteel. Het feit 
dat beide partijen eenzelfde doel nastreven onderscheidt de franchiseover-
eenkomst dan ook van andere overeenkomsten waar de belangen van bei-
de partijen meestal tegengesteld zijn. Beiden zijn nog meer dan bij andere 
overeenkomsten geneigd om samen te werken om dat gemeenschappelijk 
doel te bereiken (11). Bepaalde rechtsleer neemt een dergelijke samenwer-
king als onderscheidend criterium voor een groep van overeenkomsten die 
dan “samenwerkingsovereenkomsten” zouden zijn (12). de juridische rele-
vantie van een dergelijke kwalificatie onderzoeken we later (cf. infra randnr 
200 e.v). 

7. vennootschaP eveneens gekenmerkt Door samenwerking: – de idee van sa-
menwerking vanuit een gemeenschappelijk belang (13) is ook het uitgangs-
punt van een vennootschapsverhouding. Het vennootschapscontract zou 
dan een ander prototype van een samenwerkingsovereenkomst zijn (14). 
een kwalificatieprobleem zal zich in de praktijk vooral stellen t.o.v. onbe-
wust gesloten vennootschapsovereenkomsten. Soms sluiten partijen onbe-
wust een vennootschap terwijl zij aan hun samenwerking een andere juridi-
sche kwalificatie hebben gegeven. Zodra de essentiële bestanddelen van een 

(11) c. MATrAY, Le contrat de franchise, Brussel, larcier, 1992, 17.
(12) contrat de collaboration, zie P. le TOUrneAU, Les contrats de franchisage, in Juris Clas-
seur Affaires et finances, Parijs, litec, 2003, 93. de samenwerkingsovereenkomst is ook het 
uitgangspunt voor het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende de 
precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten.
(13) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1996, 310.
(14) i. SAMOY, “Pijnpunten bij het opstellen van consortium- en andere overeenkomsten”, in 
S. STiJnS (ed.) Verbintenissenrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2007, nr. 22.
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maatschap aanwezig zijn, kan de verhouding tussen de betrokken partijen 
gekwalificeerd worden als een maatschap, ongeacht de door partijen aan 
die verhouding gegeven kwalificaties. Art. 1156 B.W. verplicht de rechter te 
zoeken naar de werkelijke wil der partijen, die dan ook primeert op de ge-
schreven verklaringen (15). louter feitelijk samen handelen kan dus, tegen 
de zin van de betrokken partijen als een maatschap bestempeld worden. in 
dit geval kan het enkel gaan om één welbepaalde vennootschapsvorm, na-
melijk de maatschap, die sinds de wetswijziging van 1995 de (commerciële) 
vennootschap van gemeen recht is.

8. vergelijking enkel mogelijk met maatschaP: – in geen geval zal een fran-
chiseovereenkomst op zichzelf een vennootschap met rechtspersoonlijk-
heid kunnen uitmaken omdat daarvoor per hypothese de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereisten niet zijn vervuld. Wanneer een 
franchisenemer en franchisegever hun respectievelijke activiteit gezamen-
lijk in vennootschap inbrengen, houdt dit automatisch het einde in van de 
tussen hen bestaande franchiseovereenkomst in. de rechten en verplichtin-
gen die voortvloeiden uit de distributieovereenkomst zijn immers in een 
nieuw rechtssubject ingebracht, zodat er van een overeenkomst tussen twee 
(onafhankelijke) partijen geen sprake meer kan zijn. 

9. de vraag die we hier aan de orde stellen, is of een samen handelen 
in het kader van een franchiseovereenkomst zou kunnen gekwalificeerd 
worden als een maatschap. naar duits recht spreekt men soms van een ven-
nootschapsrechtelijke component van de franchiseovereenkomst (16). 

ii.  VergeliJKing frAncHiSeOVereenKOMST en MAATScHAP

a.  Begrip maatschap

1.  Franse feitelijke vennootschap

10. feitelijke vennootschaP naar frans recht: – in de franse rechtsleer 
wordt een feitelijke gedraging als een vennootschap juridisch gekwalifi-
ceerd als een “feitelijke vennootschap” (“société créée de fait”). Het gaat 
om de situatie waarin twee of meer personen zich in feite gedragen als ven-
noten, zonder dat ze de wil geuit hebben een vennootschap te vormen. de 
kwalificatie volgt dus uit het gedrag dat personen ten overstaan van derden 

(15) cass. 11 september 1978, R.D.S. 1979, 53.
(16) M. eBneTer, Der Franchise-Vertrag, in giger, H., HOnSell en A. ScHnYder 
(ed.), Schriftenreihe zum Obligationenrecht, Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1997, 
87.Jurisclasseur Commercial, fasc. 1174, nr. 1.
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hebben gehad door samen te werken (17). de drie constitutieve bestandde-
len van een feitelijke vennootschap zijn dus net als deze van alle vennoot-
schapsovereenkomsten: 1°) een inbreng 2°) het delen in winst en verlies 
door de feitelijke vennoten (18) 3°) en het nastreven van een gemeenschap-
pelijk belang door de vennoten. door de gelijkstelling van de “société créée 
de fait” met de “société en participation” uit art. 1873 code civil verliest dit 
onderscheid eigenlijk alle belang (19). 

11. tussen Partijen subsiDiaire kwalificatie: – een kwalificatie als feitelijke 
vennootschap is echter een subsidiair instrument dat in de interne verhou-
ding tussen de “feitelijke vennoten” enkel nut heeft in de hypothese dat 
hun onderlinge relatie niet door een welbepaalde benoemde overeenkomst 
wordt beheerst. de meerderheid van de franse rechtspraak is dan ook van 
mening dat bij duidelijk benoemde contractuele verhoudingen een herkwa-
lificatie in dergelijke “feitelijke vennootschap” niet aan de orde is (20). Men 
motiveert dit soms op grond van de afwezigheid van affectio societatis, 
aangezien de rechtsverhouding een andere juridische oorzaak heeft (21). 
een herkwalificatie in feitelijke vennootschap dringt zich enkel op wan-
neer het fictieve karakter van de franchiseovereenkomst kan worden aan-
getoond  (22). de franse rechtspraak gaat er dan ook vanuit dat eenzelfde 
rechtsverhouding niet cumulatief als franchiseovereenkomst en als feite-
lijke vennootschap kan worden gekwalificeerd (23). 

12. ten aanzien van DerDen; een toePassing van schijnvertegenwoorDiging: – 
Ter bescherming van de derde te goeder trouw die met de franchisenemer 
contracteerde wordt het begrip feitelijke vennootschap gebruikt als een spe-
cifieke toepassing van de schijnvertegenwoordiging of verschoonbare dwa-
ling over de persoon van de medecontractant (24). Hiermee wordt gedoeld 

(17) g. riPerT en r. rOBlOT, Traité de droit commercial, Parijs, l.g.d.J., T. 1, ed. 17 (M. ger-
MAin en l. VOgel eds.); d. giBirilA, “Société créee de fait”, Jurisclasseur Commercial, 2001, 
fasc.1174, nr. 1.
(18) Parijs 29 mei 1992, onuitg., samenvatting in Rev. Sociétés 1992, 797.
(19) i. riASSeTTO, “Société en participation”, Jurisclasseur Civil Code, art. 1871-1873, fasc. 
Unique, nr. 24.
(20) Parijs 26 juni 1992, J.C.P. e 1992, i, 402, Rev. Sociétés 1992, 797, Bull. Joly 1992, 1104; Besan-
çon 18 mei 1994, Rev. Sociétés 1995, 112; A. ViAndier en J.-J. cAUSSAin, «chronique droit 
des sociétés», J.C.P. e. 1992, i, 402.
(21) Besançon 18 mei 1994, Rev. Soc. 1995, 112, noot Y. gUYOn.
(22) K. TOrBeY, Les contrats de franchise et de management à l’épreuve du droit des sociétés, étude de 
droit français et de droit libanais, in gHeSTin, J. (ed.), Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 
2002, 254-255
(23) Parijs 26 juni 1992, J.C.P., e., 1992, 402.
(24) de franse rechtsleer maakt dan ook een onderscheid tussen de “sociétés créées de fait” en 
de “sociétés apparentes”: Parijs 29 mei 1992, onuitg., samenvatting in Rev. Sociétés 1992, 797; 
cass. (fr.) 13 november 1981, Rev. Sociétés 1981, 788, noot. c. PHiliPPe, D. 1981, 541, noot 
cAlAiS-AUlOY; cass. (fr.) 3 november 1988, Rev. Sociétés 1990, 242, noot PrieUr; cass. (fr.) 
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op situaties waar een derde meende te contracteren met de franchisegever, 
of met de keten in zijn geheel en voorbijging aan het statuut van onafhan-
kelijke onderneming van de franchisenemer. Het concept feitelijke vennoot-
schap laat hem toe om ook een aanspraak te maken op de franchisegever. 
de derde dient dan niet te bewijzen dat alle voorwaarden voor een feitelijke 
vennootschap vervuld zijn, maar enkel dat de schijn aanwezig is dat het 
om een feitelijke vennootschap gaat en dat deze schijn toerekenbaar is aan 
de franchisegever. Vereist daarbij is dat de derde terecht mocht vertrouwen 
op de schijn of dat de dwaling verschoonbaar is. Om de misleiding van de 
derde te voorkomen geldt er naar frans recht een specifieke publiciteitsver-
plichting. een besluit van 21 februari 1991 (l’arrêté neiertz (25)) verplicht 
de franchisenemer zijn hoedanigheid van onafhankelijke ondernemer op 
voldoende duidelijke wijze te afficheren op alle informatieve en publicitaire 
documenten, zowel binnen als buiten het handelspand. Het beroep op de 
rechtsfiguur van dwaling of een rechtmatig vertrouwen op een schijn van 
vertegenwoordiging wordt daardoor ook veel moeilijker. indien de fran-
chisenemer is tekortgeschoten in die openbaarmakingverplichting zal de 
franchisegever op basis van die ten onrechte gewekte schijn wel aanspra-
kelijk kunnen worden gesteld (26). dit doet uiteraard geen afbreuk aan zijn 
eventueel regres ten aanzien van de franchisenemer. 

2.  Maatschap naar Belgisch recht

13. naar Belgisch recht is een samenwerking zonder het vervullen van de 
nodige formaliteiten voor de creatie van een vennootschap met rechtsper-
soonlijkheid, net zoals naar frans recht te kwalificeren als maatschap, ook 
al hebben partijen niet de wil geuit een vennootschap aan te gaan (27). 

14. kwalificatie maatschaP naar belgisch recht niet zo eenvouDig uit te slui-
ten: – naar Belgisch recht lijken de franse argumenten niet onverminderd 
op te gaan. Het kwalificeren van de verhouding als franchiseovereenkomst 
sluit een kwalificatie als maatschap niet zo eenvoudig uit. Ook de duitse 
rechtsleer sluit een vennootschapsrechtelijke kwalificatie van een franchi-
seovereenkomst niet zonder meer uit (28).

10 december 1991, Bull. Civ. iV, nr. 385, p. 264; M. de gAUdeMAriS, “Théorie de l’apparance 
et sociétés, Rev. Sociétés 1991, 465.
(25) Arrêté 21 februari 1991, nOr: ecOc9100026A, J.O. 1 maart 1991, 2963.
(26) cass. (fr.) 17 oktober 1995, Bull. Civ. iV, nr.246; J.C.P. e. 1996, iii, 854, noot g. VirAS-
SAMY; D. 1997, somm. 57, noot d. ferrier.
(27) Antwerpen 28 juni 2007, T.B.H. 2008, 295 (een kwalificatie als feitelijke vereniging door 
partijen zelf staat er niet aan in de weg dat de rechter de samenwerking kwalificeert als com-
merciële maatschap).
(28) Zie A. BAUMgArTen, Das Franchising als Gesellschaftsverhältnis, eine Studie zur spezi-
fischen zivilrechtlichen Qualität des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-
Nehmer, onuitg., dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristischen fakultät, ge-
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a.  Kenmerken

15. minimaal twee Partijen: – Zowel de franchiseovereenkomst als de 
maatschap zijn meerzijdige rechtshandelingen (29). Het geval van de een-
persoonsvennootschap mogen we buiten beschouwing laten vermits de 
eenpersoonsvennootschap wettelijk voorbehouden is voor de BVBA die 
slechts geldig kan opgericht worden bij authentieke akte. Bij een onbewust 
vennootschapsrechtelijk samenwerkingsverband kunnen de op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormvereisten niet vervuld zijn.

16. inbreng als voorwerP van Deelneming aan maatschaP: – eén van de gel-
digheidsvereisten van een overeenkomst is het bepaald of bepaalbaar voor-
werp. Het voorwerp van de vennootschap is het doel in de zin van arti-
kel 19 W.Venn., d.i. de voorgenomen bedrijvigheid of onderneming. Het 
voorwerp van de deelneming van de individuele vennoten in de maatschap 
is de inbreng met risicoverplichting (30). die verschillende inbrengen sa-
men vormen een geïndividualiseerd doch niet afgescheiden maatschapver-
mogen (31). Wanneer men een goed inbrengt, stelt men dit ter beschikking 
van de maatschap en maakt men het dus tegelijkertijd ook onderhevig aan 
het ondernemingsrisico (32). de inbreng kan bestaan uit geld, arbeid of an-
dere goederen. de inbreng kan zowel betrekking hebben op een zakelijk als 
een persoonlijk recht. er kan dus met andere woorden zowel een inbreng in 
eigendom als in genot gedaan worden. Bij de laatste vorm van inbreng moet 
er uiteraard worden op gelet dat dit niet gebeurt tegen een vaste vergoe-
ding, maar dat de uitkering in tegendeel afhankelijk is van winst en verlies, 

org-August-Universität göttingen, 1993, 164 die een kwalificatie als atypische vennootschap 
voorstelt en M. MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Be-
handlung der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidel-
berg, decker’s Verlag, 1987, 389 die franchiseovereenkomsten onderverdeelt in verschillende 
vormen van samenwerkingen en sommige franchiseovereenkomsten als partnerschappen 
voorstelt met een vennootschapsrechtelijke kwaliteit. de meerderheidsopvatting is echter 
dat de franchiseovereenkomst geen vennootschapsrechtelijke structuur in het leven roept: e. 
PASderSKi, „franchising und gesellschafts- und Konzernrecht“, in J. gieSler en J. nAU-
ScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007,p. 597-598, nr.9-10.
(29) J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, leuven, Acco, 1975, 118.
(30) A. frAncOiS, “de grondvoorwaarden van het vennootschapscontract”, in B. Tille-
MAn, A. BenOiT-MOUrY, O. cAPrASSe en n. THiriOn, De oprichting van vennootschappen 
en de opstartfase van ondernnemingen, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, 188; W. 
VAn gerVen (m.m.v. S. STiJnS), Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 1988, 69; l. cOrneliS, 
Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, p. 121, nr. 99.
(31) J. WOUTerS en M. denef, “commentaar bij art. 1 W. Venn” in Vennootschapsrecht, arti-
kelsgewijze commentaar met overzicht vanrechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1997-1999, 
losbladig, nr 44; A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 200.
(32) cass. 5 september 1961, R.W.1962-63, 213; J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschaps-
recht, leuven, Acco, 1975, 118; P. VAn OMMeSlAgHe en X. dieUX, “ examen de jurispru-
dence 1979 à 1990, les sociétés commerciales”, R.C.J.B. 1992, 597; T. TilQUin en V. SiMO-
nArT, Traité des Sociétés, diegem, Kluwer, 1997, 363.
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anders dreigt een herkwalificatie in huur of lening (33). Overdracht van het 
gebruik van een naam, al bewezen diensten en zakenrelaties moeten wor-
den gezien als een inbreng in natura, op voorwaarde dat die inbreng een in 
geld waardeerbare vermogenswaarde heeft voor de maatschap (34). Ook 
een handelszaak, een verkoopsconcessie of een andere distributieovereen-
komst (35), een knowhow, een uitbatingslicentie, een intellectueel eigen-
domsrecht, een handelshuur kan als inbreng gelden (36). 

17. verbintenissen franchiseovereenkomst mogelijks inbreng: – de karakte-
ristieke rechten en verplichtingen die resulteren uit een franchiseovereen-
komst zouden ook kunnen resulteren uit een maatschapovereenkomst. Van 
de franchisenemer wordt meestal een investering in geld of menselijke mid-
delen vereist, die men (ook) zou kunnen kwalificeren als een ‘inbreng’ in 
geld, natura of nijverheid. de franchisegever van zijn kant stelt bijvoorbeeld 
een merk of een gebruik van zijn handelsnaam, maar ook zijn knowhow ter 
beschikking, desgevallend kwalificeerbaar als een inbreng van genotsrech-
ten (37). Op het merkrecht wordt meestal enkel een gebruiksrecht verleend, 
vermits de franchisegever dit gebruiksrecht ook aan andere (franchisene-
mers) verleent. 

18. vergoeDing voor inbreng Door liDmaatschaPsrechten: – Om werkelijk te 
kunnen spreken van een inbreng moeten de bovenvermelde verbintenissen 
vergoed worden onder de vorm van het verlenen van lidmaatschapsrech-
ten en niet onder de vorm van de betaling van een geldsom of van andere 
goederen. (38). Bovendien moet het ingebrachte in elk geval delen in het 
risico (39). 

een markant voorbeeld betrof een verzekeringsportefeuille die werd overgedra-
gen aan een derde maar waarvan het beheer bij de eerste makelaar bleef. Het 

(33) S. deVOS, “een maatschap is maatwerk”, T.R.V. 2001, 269.
(34) J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, leuven, Acco, 1975, 132
(35) A. KileSTe, “les apports et les quasi-apports”, in B. TilleMAn, A. BenOiT-MOUrY, 
O. cAPrASSe en n. THiriOn (eds.) De oprichting van venootschappen en de opstartfase van 
ondernemingen in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2003, 230; Hier uiteraard in de 
hypothese dat de rechten en plichten uit de concessieovereenkomst of andere distributieover-
eenkomst, die immers vaak intuitu personae zijn aangegaan, overdraagbaar zijn..
(36) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 375.
(37) J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, leuven, Acco, 1975, 118; J. VAnAn-
rOYe, “nieuwe aandacht voor de maatschap” in JAn rOnSe inSTiTUUT (ed.), Knelpunten 
van dertig jaar vennootschapsrecht, in Reeks rechtspersonen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, 
Biblo, 1999, 215.
(38) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 488.
(39) cass. 11 januari 1966, Rev. Prat. Soc 1966, 71, R.W. 1966, 342; cass. 5 september 1961, R.W. 
1961, 214, R.P.S. 1963, 62.
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hof van Beroep te Brussel (40) was terecht van oordeel dat er sprake was van 
een commerciële maatschap tussen overdrager en overnemer van de effecten-
portefeuille waarin de overdrager zijn arbeid inbracht en de overnemer de ef-
fectenportefeuille. Het feit dat de overdrager en hij alleen instond voor de beta-
ling van de schulden aan de verzekeringsmaatschappij (zo bedongen tussen hen) 
betekent daar immers niet dat de overnemer vrijgesteld is van elke bijdrage in 
het verlies omdat een inbreng in genot net als een inbreng van arbeid deelt in het 
verlies door het gebrek aan opbrengst, het verlies van het genotsrecht, indien de 
maatschap niet winstgevend is (41). 

Bij de meeste franchiseovereenkomsten verkrijgt de franchisegever een 
zogenaamde marktconforme vergoeding voor het gebruik van zijn merk 
en zijn knowhow. deze vergoeding bestaat meestal uit een “toetredings-
vergoeding”, alsook een jaarlijkse forfaitaire of een procentuele vergoeding 
gekoppeld aan het zakencijfer. in de praktijk zal de vergoeding voor het ge-
bruik van de knowhow en het merk van de franchisegever bij een distribu-
tiefranchise meestal procentueel gebeuren bij elke transactie van producten 
die het voorwerp uitmaken van de distributiefranchiseovereenkomst. Per 
doorverkocht product gaat een deel naar de franchisegever als compensatie 
voor het gebruiksrecht. in elk geval kan een dergelijke koppeling van de 
vergoeding voor de franchisegever aan het zakencijfer van de (onderne-
ming van) franchisenemer niet worden gekwalificeerd als deelname in de 
winst nu het zakencijfer geen uitstaans heeft met winst of verlies (42). de 
inbreng van de franchisegever staat immers niet bloot aan het ‘risico van de 
onderneming’ van de franchisenemer (43).

19. winstverDeling als oorzaak voor maatschaPovereenkomst: – een geldig-
heidsvereiste voor elke overeenkomst is het vereiste van een bepaalde of 
bepaalbare oorzaak. Bij de maatschapovereenkomst wordt die vereiste ge-
specificeerd als het delen in winst en verlies (44). de oorzaak voor de deel-
neming ligt dus in het (on)rechtstreeks vermogensvoordeel voor de venno-
ten. de oorzaak voor de maatschap zelf is het winstverdelingsoogmerk. Het 

(40) Brussel 8 november 1999, R.P.S. 2000, 155; d. VAn gerVen en M. WYcKAerT, “Kro-
niek vennootschapsrecht 2000-2001”, T.R.V. 2001, 446-447.
(41) J. liMPenS, noot onder gent 22 januari 1944, R.C.J.B. 1947, p. 264, nr. 25
(42) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 489. in de 
duitse rechtsleer wordt dit argument ook als een van de hoofdreden aangehaald om een 
vennootschapsrechtelijke kwalificatie van de franchiseovereenkomst uit te sluiten (M. MAr-
TineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung der vertikalen 
Gruppenkooperation beim Absatz von Waren un Dienstleistungen, Heidelberg, decker’s Verlag, 
1987, 282).
(43) cass. 5 september 1961, R.W. 1961, 214, R.P.S. 1963, 62.
(44) A. frAncOiS, “de grondvoorwaarden van het vennootschapscontract”, in B. Tille-
MAn, A. BenOiT-MOUrY, O. cAPrASSe en n. THiriOn, De oprichting van vennootschappen 
en de opstartfase van ondernnemingen, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, 189. 



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

26

winstverdelingsoogmerk is een tweeledige voorwaarde: de overeenkomst 
moet het maken van winst in de zin van een (on)rechtstreeks vermogens-
voordeel, beogen en daarenboven moet het de bedoeling zijn van de con-
tractspartijen die eventuele winst, of het eventuele verlies te verdelen. Over 
het delen van het verlies bestaat discussie in de rechtsleer (45). een maat-
schap zou in principe denkbaar zijn zonder deelname in verlies. Toch zou 
dit het vereiste van een gemeenschappelijk belang geweld aandoen. een 
vennoot die van meet af aan weet dat hij niet moet bijdragen tot eventuele 
vennootschapsverliezen zal wellicht minder geneigd zijn om inspanningen 
te doen dan de overige vennoten om verlies te vermijden (46). 

Het element winstoogmerk (47) vormt uiteraard binnen de franchisever-
houding geen obstakel. de franchiseovereenkomst heeft ook de bedoeling 
een vermogensvoordeel te genereren. Kan een vergoeding van de fran-
chisegever gebaseerd op een percentage van de gegenereerde winst be-
schouwd worden als een deelname in de winst in vennootschapsrechtelijke 
betekenis van het woord? Bij een negatief resultaat deelt de franchisegever 
ook in het verlies (48). Wanneer de investering van de franchisegever be-
staat uit het verlenen van een genotsrecht draagt hij door het louter ver-
lies van de opbrengst van de zaak waarvan men het genot overdraagt bij 
in het verlies (49). dit geldt ook voor een investering van arbeid door de 
franchisenemer die door het feit dat hij niet vergoed wordt bijdraagt in het 
verlies (50).

de sanctionering van de afwezigheid van een verbintenis tot bijdrage in 
verlies in een vennootschapsrechtelijke verhouding is weliswaar onduide-
lijk. Ofwel gaat het om een geldigheidsvereiste voor de hele vennootschaps-
overeenkomst, ofwel enkel voor de clausule over de winstverdeling (51).

in de eerste hypothese zou de sanctie een volledige nietigheid zijn en wordt 
de vennootschapsovereenkomst nietig verklaard. Sommige rechtspraak ba-
seert de nietigheid van de vennootschap met vrijstelling van de inbreng 
van één of meer vennoten van een deelname in het verlies op artikel 1172 

(45) A. frAncOiS, “de grondvoorwaarden van het vennootschapscontract”, in B. Tille-
MAn, A. BenOiT-MOUrY, O. cAPrASSe en n. THiriOn, De oprichting van vennootschappen 
en de opstartfase van ondernnemingen, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, 198.
(46) l. cOrneliS, “Puts en calls op aandelen uit de leeuwenkooi?”; Not. Fisc. M. 1995/3, 1.
(47) J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, leuven, Acco, 1975, 140
(48) P. BeSSiS, Le contrat de franchise, Parijs, l.g.d.J., 1992, 43.
(49) J. liMPenS, noot onder gent 22 januari 1944, R.C.J.B. 1947, p. 264, nr. 25
(50) cass. 2 februari 1881, Pas. 1881, 94.
(51) P. VAn OMMeSlAgHe en X. dieUX, “ examen de jurisprudence (1979 à 1990, les soci-
étés commerciales; R.C.J.B. 1992, 605; J. WOUTerS en M. denef, “commentaar bij art. 1 W. 
Venn” in Vennootschapsrecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechts-
leer, Antwerpen, Kluwer, 1997-1999, losbladig, nr 55
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B.W. dit wordt beschouwd als een ongeoorloofde voorwaarde, die ab initio 
zou resulteren in de nietigheid van de vennootschap (52). Het delen in het 
verlies komt dan eigenlijk neer op een verduidelijking van de voorwaarde 
dat er een rechtsgeldige inbreng moet gebeuren (53) door alle vennoten. 
een inbreng die niet ook onderhevig kan zijn aan het verlies van de maat-
schap is dus geen inbreng.

in de tweede hypothese is de nietigheid gedeeltelijk en wordt de ven-
nootschapsovereenkomst behouden, maar wordt enkel de bepaling in de 
vennootschapsovereenkomst met betrekking tot de bijdrage in het verlies 
op grond van artikel 32 W.Venn. nietig verklaard en worden de supple-
tieve regels van winst en verlies in verhouding tot de inbreng van toepas-
sing (54).

20. aangegaan in het gemeenschaPPelijk belang: – Tenslotte moet de maat-
schapovereenkomst worden aangegaan in het gemeenschappelijk belang 
van de betrokken partijen (art. 19 W.Venn.). de wet omschrijft dit begrip 
nergens. Best interpreteert men dit als het belang voor de vennoten dat 
niet tegengesteld maar juist op elkaar afgestemd moet zijn. Volgens het 
Hof van cassatie is het gemeenschappelijk belang de wil om enerzijds iets 
in gemeenschap te brengen en anderzijds de winst die daaruit kan ont-
staan onder elkaar te verdelen (55). Uiteindelijk is het gemeenschappelijk 
belang dus het gezamenlijk winstverdelingsoogmerk (56). Mogelijks kun-
nen we dit verfijnen door te stellen dat het winstbelang op dynamische 
toekomstgerichte en geobjectiveerde wijze dient te gebeuren. Aldus omvat 
het gemeenschappelijk belang ook de gezamenlijke belangen van potenti-
ele aandeelhouders (57). daarnaast is volgens aanhangers van een ruimere 
opvatting het vennootschapsbelang ook de resultante van verschillende bij 
de onderneming betrokken belangen, met name de belangen naast die van 
de kapitaalverstrekkers, van de werknemers van de bedrijfsleiders, van de 
schuldeisers en zelfs van de streek en de hele gemeenschap (58). dit kan 
dan ook niet gezien worden als afzonderlijk essentieel element (59). in dat 

(52) Kh. Oostende 28 april 1960, R.W. 1961-62, 1867; Rev.Prat.Soc. 1963, p. 64, nr. 5096.
(53) cass. 5 september 1961, R.W. 1961, 214.
(54) cass. 18 juni 1968, R.P.S. 1968, 169; J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, 
leuven, Acco, 1975, 148
(55) cass. 26 oktober 1989, R.W. 1989-90, 964.
(56) A. frAncOiS, “de grondvoorwaarden van het vennootschapscontract”, in B. Tille-
MAn, A. BenOiT-MOUrY, O. cAPrASSe en n. THiriOn, De oprichting van vennootschappen 
en de opstartfase van ondernnemingen, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, 204.
(57) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, p. 398, nr. 328.
(58) K. geenS, “Het toegestaan kapitaal als afweermechanisme tegen overvallen; het wettig 
belang van de bieder en het vennootschapsbelang van de doelwitvennootschap”, noot onder 
Brussel 1 maart 1988, T.R.V. 1988, p. 138, nr. 16.
(59) S. deVOS, «een maatschap is maatwerk», T.R.V. 2001, 270.
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opzicht valt dit vereiste eigenlijk samen met het vereiste van delen in winst 
en verlies (60). er zijn geen redenen om het gemeenschappelijk belang dat 
de vennootschap kan kenmerken als verschillend te zien van het gemeen-
schappelijk belang bij sommige overeenkomsten (61). Het vennootschaps-
belang als collectief belang (de collectieve verrijking) overstijgt immers het 
gemeenschappelijk belang, in de zin van een samenvallen van de individu-
ele belangen van de vennoten (de individuele verrijking) niet (62) (63). Het 
betreft uiteindelijk enkel een gradueel verschil. 
Toch verbindt een deel van de rechtsleer art. 19 W.Venn. niet zozeer aan 
art. 32 W.Venn. maar aan het ook in de wet bekrachtigde begrip van de af-
fectio societatis.

door bepaalde rechtsleer wordt dit kenmerk van de vennootschapsover-
eenkomst aangehaald om dit contract in te delen in een ruimere groep van 
overeenkomsten aangegaan in het gemeenschappelijk belang van beide 
partijen (64). Uiteindelijk gaat deze kwalificatie in dezelfde richting als een 
kwalificatie als samenwerkingsovereenkomst (cf infra randnr. 208). Op de 
juridische relevantie van dergelijke indelingen van overeenkomsten gaan 
we later verder in (cf infra randnr. 217). Vele andere contracten, waaron-
der de franchiseovereenkomst worden ook ingedeeld in diezelfde categorie 
van overeenkomsten aangegaan in het gemeenschappelijk belang (cf. infra 
randnr. 200). 
in bepaalde duitse rechtsleer wordt echter gewezen op het verschil tussen 
het voor een vennootschapscontract vereiste gemeenschappelijk belang en 
de principes wederkerigheid die eigenlijk de franchiseovereenkomst blij-
ven beheersen (65). in een maatschap zal het doel uiteindelijk bereikt wor-
den door het stellen van gezamenlijke handelingen. enkel bij gezamenlijke 

(60) l. cOrneliS, “Puts en calls op aandelen uit de leeuwenkooi?”; Not. Fisc. M. 1995/3, 1.
(61) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1996, nr. 609, p. 
456.
(62) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 212.
(63) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 596. dit is niet zo bij een vakbonds-
vereniging, die niet enkel de belangen van de gesyndiceerden behartigt, maar ook de collec-
tieve belangen van het beroep. Vakbonden hebben echter bewust geen (volkomen ) rechts-
persoonlijkheid, het zijn altijd feitelijke verenigingen gebleven met een soort functionele 
rechtspersoonlijkheid in de gevallen door de wet erkend (zie P. HUMBleT, “Vakbonden 
rechtspersoonlijkheid geven niet zo eenvoudig”, Juristenkrant 2000, afl. 3, 16).
(64) Vooral in de franse rechtsleer wordt het begrip contrat d’intérêt commun gebruikt. Het 
ligt bijvoorbeeld aan de basis van de loi doubin over precontractuele informatie. in België 
wordt in de wet van 19 december 2005 gesproken van samenwerkingsovereenkomsten. Wel-
licht wordt in beide wetten ongeveer eenzelfde groep van duurovereenkomsten bedoeld. Op 
deze problematiek wordt verder ingegaan in randnr. 204 e.v. ; T. TilQUin en V. SiMOnArT, 
Traité des sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1996, nr. 609, p. 456.
(65) A. BAUMgArTen, Das Franchising als Gesellschaftsverhältnis, eine Studie zur spezifischen 
zivilrechtlichen Qualität des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, 
onuitg., dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristischen fakultät, georg-Au-
gust-Universität göttingen, 1993, 114.
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handelingen is er echt sprake van een echt gemeenschappelijk doel. Bij de 
maatschap is er sprake van een trefpunt van de gemeenschappelijke be-
langen van de maten. de maatschap is geen rechtssubject maar vormt wel 
een van de individuele maten verschillend collectief van belangen (66). 
Bij de franchiseovereenkomst is er sprake van twee individuele belan-
gen (67), die in zekere mate samenvallen, maar dat samenvallend belang 
wordt niet bereikt door het stellen van gemeenschappelijke handelingen. 
Principieel gaat het om een synallagmatische duurovereenkomst (cf. infra 
randnr. 220). eén pakket verbintenissen wordt geleverd in ruil voor een an-
der pakket verbintenissen (68). We moeten ons afvragen of partijen bij een 
franchiseovereenkomst elk door hun handelingen niet vooral hun eigen 
belang dienen, en daardoor bijna toevallig, in zekere mate ook het belang 
van de tegenpartij dienen. Zeker wanneer we in rekening brengen dat de 
franchiseovereenkomst een integratieovereenkomst is. Uit eigenbelang zal 
de franchisenemer beslissen zijn onderneming in te schakelen in de keten 
van de franchisegever. Hij zal door zijn onderneming het belang van de in-
tegrerende onderneming te laten dienen uiteindelijk ook zijn eigen belang 
dienen. Het primerende belang is dan ook het belang van de keten en dus 
van de integrerende onderneming van de franchisegever. We gaan op deze 
problematiek verder in wanneer we de franchiseovereenkomst kwalificeren 
als integratieovereenkomst (cf. infra randnr. 349 e.v.) dit wijst op een dui-
delijk verschil tussen de maatschap en de franchiseovereenkomst (69), een 
verschil dat ook niet kan worden overbrugd door beide overeenkomsten te 
kwalificeren als samenwerkingsovereenkomst of overeenkomst aangegaan 
in het gemeenschappelijk belang.

21. affectio societatis: – Sommige rechtspraak haalt als bijkomende voor-
waarde voor de kwalificatie van een vennootschapsrechtelijke verhouding 
de affectio societatis aan (70). Het gaat om een zeer vage notie die bij nader 

(66) een vennootschap is dus een bundeling van belangen van de vennoten die a. h. w. wordt 
geïndividualiseerd: A. frAncOiS, “de grondvoorwaarden van het vennootschapscontract”, 
in B. TilleMAn, A. BenOiT-MOUrY, O. cAPrASSe en n. THiriOn, De oprichting van ven-
nootschappen en de opstartfase van ondernnemingen, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 
2007, 177.
(67) e. PASderSKi, „franchising und gesellschafts- und Konzernrecht“, in J. gieSler en 
J. nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 598, nr. 11: omzet stijging is een 
individueel belang van zowel franchisenemer als franchisegever.
(68) e. PASderSKi, „franchising und gesellschafts- und Konzernrecht“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 603, nr. 27.
(69) A. BAUMgArTen, Das Franchising als Gesellschaftsverhältnis, eine Studie zur spezifischen 
zivilrechtlichen Qualität des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, 
onuitg., dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristischen fakultät, georg-Au-
gust-Universität göttingen, 1993,114; e. PASderSKi, „franchising und gesellschafts- und 
Konzernrecht“, in J. gieSler en J. nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, 
p. 596, nr. 6.
(70) Zie bvb. Kh. Hasselt 8 januari 2001, T.R.V. 2001, 115.
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onderzoek vaak gebruikt wordt in plaats van een ander geldigheidscriterium. 
Het concept wordt in de Belgische rechtsleer overwegend ingevuld als de wil 
om op voet van gelijkheid samen te werken (71). Uiteindelijk gaat het om een 
overbodige en kunstmatige constructie die neerkomt op het goede trouw be-
ginsel dat bij elke overeenkomst aanwezig is (72). Sinds enige tijd wordt het 
begrip door de meerderheid van de rechtsleer afgewezen. Hoogstens kan het 
begrip nog gezien worden als een synthese van alle overige constitutieve be-
standdelen van de maatschap (73). in frankrijk wordt soms een kwalificatie 
in een andere overeenkomst gezien als een belemmering voor de aanwezig-
heid van een dergelijke affectio societatis. de redenering lijkt dan te zijn dat 
aangezien partijen een andere vorm van overeenkomst op het oog hadden er 
geen gemeenschappelijke wil was om samen te werken.

b.   Onafhankelijkheid van franchisenemer onverzoenbaar met kwalifi-
catie maatschap

22. onafhankelijk en Dus geen soliDariteit: – de onafhankelijkheid van de 
franchisenemer houdt een financiële onafhankelijkheid in, wat moeilijk ver-
zoenbaar is met de verantwoordelijkheid van de ene voor schulden van de 
andere (74). door een kwalificatie als maatschap wordt de essentie van een 
franchiseovereenkomst miskend. de essentiële plichten van beide partijen 
zijn niet te herleiden tot bij de oprichting van een maatschap ingebrachte 
arbeid. Het gaat integendeel om verbintenissen die partijen zich over en 
weer beloofd hebben bij het sluiten van de overeenkomst. Men mag zich 
niet laten misleiden door de samenwerkingsplicht die ook een bestanddeel 
is van een franchiseovereenkomst. 
in de franse rechtspraak is sinds het cassatiearrest van 27 maart 2002 (75) 
beslist dat de franchisenemer eigenaar is van een handelszaak. Ook naar 
Belgisch recht wordt aangenomen dat de franchisenemer eigenaar is van 
zijn eigen handelszaak (cf. infra randnr. 717). Wanneer de franchiseover-
eenkomst de franchisenemer het beheer van de constitutieve elementen van 
de handelszaak ontzegt, zou dit een herkwalificatie van de overeenkomst 

(71) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 468.
(72) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 474.
(73)J. rOnSe, Algemeen deel van het Vennootschapsrecht, leuven, Acco, 1975, 153; H. de PAge 
en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1953, V, nr. 7, p. 28; 
Voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek: S. deVOS, «een maatschap is 
maatwerk», T.R.V. 2001, 270; J. WOUTerS en M. denef, “commentaar bij art. 1 W. Venn” 
in Vennootschapsrecht, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Ant-
werpen, Kluwer, 1997-1999, losbladig, nr 61; J. rOnSe, K. VAn HUlle, J.M. neliSSen 
grAde en B. VAn BrUYSTegeM, “Overzicht van rechtspraak’, T.P.R. 1978, 693; K. geenS, 
M. denef, f. HelleMAnS, r. TAS en J. VAnAnrOYe, , “Overzicht van rechtspraak 1992-
1998’, T.P.R. 2000, 109.
(74) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 225.
(75) cass. (fr.) 27 maart 2002, R.T.D. com. 2002, 457, noot B. SAinTOUrenS.
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kunnen veroorzaken omdat dit dan een verhouding van volledige afhan-
kelijkheid zou doen ontstaan (76). Het gemeenschappelijk beheer dat door 
de maatschapkwalificatie zou ontstaan, lijkt het zelfstandig beheer van de 
handelszaak van de franchisenemer in de weg te staan en dus de herkwa-
lificatie van de overeenkomst noodzakelijk te maken. de mede-eigendom 
op de handelszaak van de franchisegever zou dus een aantasting betekenen 
van de onafhankelijkheid van de franchisenemer.

iii.   geVOlgen en releVAnTie VAn een eVenTUele KWAlificATie AlS 
MAATScHAP.

a.  voor de partijen

23. evenwichtige vergoeDing bij einDe overeenkomst via vereffening maat-
schaP: – Wat is uiteindelijk de relevantie van een eventuele maatschapkwa-
lificatie van de franchiseovereenkomst? de toepassing van de regels van 
de maatschap zouden eventueel kunnen worden ingeroepen om bij beëin-
diging van de samenwerkingsovereenkomst tot een evenwichtigere oplos-
sing te komen. 

24. vergoeDing cliënteel: – Bij beëindiging van een franchiseovereenkomst 
is het grootste probleem het gebrek aan een evenwichtige vergoeding voor 
de door de franchisenemer opgebouwde cliënteel, tenzij die contractu-
eel bedongen zou zijn. Maar eigendom van cliënteel en vergoeding voor 
aanbreng van die cliënteel bij beëindiging van de franchiseovereenkomst 
staan eigenlijk diametraal tegenover elkaar. de rechtspraak heeft, vooral 
in frankrijk dergelijke vergoeding altijd geweigerd juist op basis van het 
statuut van zelfstandig handelaar van de franchisenemer (77). Het verlies 
van cliënteel zou een risico zijn dat de franchisenemer bij sluiten van een 
franchiseovereenkomst moet voorzien en moet dragen.
de franchisegever zal meestal in staat zijn de door de onderneming van de 
franchisenemer opgebouwde cliënteel verder aan zijn merk en dus aan zijn 
keten te binden. door postcontractuele niet-concurrentieverplichtingen zal 
de franchisenemer niet in staat zijn de cliënteel van zijn handelszaak, op-
gebouwd binnen de franchiseketen commercieel verder te exploiteren. dit 
komt dus in de praktijk neer op een kostenloze overname door de franchise-
gever van de door franchisenemer opgebouwde cliënteel, weliswaar onder 
het merk van, en met bijstand en knowhow van de franchisegever. derge-

(76) B. SAinTOUrenS, “Actes de commerce, commerçants et fonds de commerce, chroni-
que”, R.T.D.com 2002, 457.
(77) Parijs, 12 november 1962, D. 1962, somm., p. 25; d. ferrier, Franchise, in Rep. Com. Dal-
loz maart 1996, randnr. 99, Parijs, dalloz, z.p.
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lijke niet-concurrentieclausules lijken dan ook voor kritiek vatbaar indien 
we aanvaarden dat de franchisenemer eigenaar is van zijn cliënteel (78)(cf. 
infra randnr. 668).

25. gezamenlijk cliënteel van De maten: – indien we de verhouding als een 
maatschap zouden kwalificeren zou de opgebouwde cliënteel per hypo-
these niet toebehoren aan één van de partijen maar aan het samenwerkings-
verband. Op dit doelgebonden vermogen zouden dan de regels van de vrij-
willige mede-eigendom van toepassing zijn (79), met uitzondering van het 
principe van de onoverdraagbaarheid van het aandeel en de onverdeeldheid 
van het vermogen voor het tijdstip van de ontbinding van de maatschap. 
dit impliceert dat bij de beëindiging van het samenwerkingsverband beide 
partijen hierop aanspraak zouden kunnen maken in verhouding tot de ge-
dane inbreng. er zal dan echter een onderscheid moeten gemaakt worden 
tussen twee hypothesen.
in een eerste hypothese is de franchisenemer/maat nieuw in de sector en 
heeft hij persoonlijk nog geen eigen handelszaak opgebouwd. in dat ge-
val zal de handelszaak uiteraard volledig in de maatschap vallen en bij-
gevolg zal ook de cliënteel in mede-eigendom zijn van beide partijen. Bij 
ontbinding van de maatschap zouden we zo komen tot een evenwichtige 
verdeling van de waarde van de handelszaak, in overeenstemming met de 
inbreng van beide partijen in de maatschap (80). indien een van de partijen 
de facto de handelszaak blijft exploiteren zou hij bijgevolg een vergoeding 
verschuldigd zijn aan de andere. Het probleem situeert zich dan vooral in 
de waardering van de inbreng van beide partijen. We zouden de elementen 
die door beide partijen werden ingebracht dus hoger kunnen gaan waar-
deren afhankelijk van hun min of meer geschiktheid tot het aantrekken en 
vasthouden van cliënteel. de discussie blijft dan bestaan welk element nu 
precies meest de cliënteel aantrekt, het merk dat eigendom is van de fran-
chisegever of de locatie, die eventueel eigendom is van de franchisenemer, 
of de arbeid.
in een tweede hypothese is de franchisenemer/maat eigenaar van een al 
bestaande handelszaak die hij in de maatschap inbrengt, ofwel in eigen-
dom ofwel in genot. indien hij de handelszaak in eigendom overdraagt zal 
het enige verschil met de eerste hypothese de waardering van zijn aandeel, 
en dus zijn inbreng, in de maatschap zijn (81). de handelszaak kan bij ont-

(78) M. gOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Perpignan, Presses uni-
versitaires, 1999, 72 e.v., 81 e.v.
(79) K. geenS en J. VAnAnrOYe, “de gradaties in de rechtspersoonlijkheid en het vennoot-
schappelijk vermogen”, in W. VAn eecKHOUTTe, Rechtspersonenrecht in Postuniversitaire 
cyclus Willy Delva 1998/1999, gent, Mys&Breesch, 1999, 461.
(80) Kh. leuven 29 november 2001, T.R.V. 2003, afl. 6, 548.
(81) Zie voor de problematiek van de waardering van de inbreng van een handelszaak: A. 
KileSSe, “les apports et les quasi-apports”, in B. TilleMAn, A. BenOiT-MOUrY, O. 
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binding aan diegene die haar heeft ingebracht toebedeeld worden. Maar 
dit moet gezien worden als zijn deel in de te verdelen winst en niet als zijn 
vergoeding voor de gedane inbreng. Het is niet duidelijk of de inbreng van 
de handelszaak kan vallen onder een inbreng die nog in natura aanwezig is 
bij ontbinding en dus bij voorkeur aan de inbrenger moet toebedeeld wor-
den. door de evolutie van de handelszaak, de uitbreiding van de cliënteel 
zou de ingebrachte handelszaak mogelijks niet meer in natura aanwezig 
zijn (82). indien de handelszaak in genot wordt overgedragen zal deze bij 
ontbinding van de maatschap door de franchisenemer/ maat kunnen te-
ruggenomen worden. 

26. louter verPlaatsen van Discussie: – Maar zoals hierboven uiteengezet 
lijkt het moeilijk het bestaan van een onafhankelijke franchisenemer aan 
te nemen indien deze door de franchiseovereenkomst niet meer vrij kan 
beschikken over de constitutieve bestanddelen van zijn handelszaak (83). 
een maatschapkwalificatie lijkt een overbodige omweg om tot bepaald 
evenwichtigere vergoeding van de franchisenemer te komen. de discussie 
lijkt zich dan enkel te verplaatsen naar de vraag wat het maatschapvermo-
gen is en wat individueel vermogen van de verschillende maten is. louter 
gezien vanuit het standpunt van een bescherming van de franchisenemer 
loopt deze overigens ook de kans om het voordeel van de uitbouw van zijn 
handelszaak deels te verliezen in een vereffening-verdeling van de maat-
schap. de handelszaak van de franchisenemer zal immers door de inbreng 
in de maatschap verder evolueren ten gevolge van het samenbrengen van 
de elementen van de handelszaak van de franchisenemer met elementen 
die de franchisegever inbrengt, zoals knowhow, merk, uithangbord en han-
delsnaam. deze inbreng van genotsrechten wordt bij vereffening verdeling 
van de maatschap immers teruggenomen door de franchisegever. Zo blijft 
opnieuw het probleem van de cliënteel over. is deze cliënteel verbonden 
aan de handelszaak van de franchisenemer of zal ze integendeel aangetrok-
ken blijven door het merk van de franchisegever.

B.  voor derden

27. bescherming DerDen Door hoofDelijkheiD maten: – Het enige voordeel 
van een dergelijke kwalificatie zou bestaan uit een bescherming van der-
den die met de franchisenemer contracteren. deze beschermingsvraag zal 

cAPrASSe en n. THiriOn (eds.) De oprichting van venootschappen en de opstartfase van onder-
nemingen in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2003; 234.
(82) J. MOnneT, “Apport d’un fonds de commerce en société”, Jurisclasseur commercial, fonds 
de commerce, ii, 2000, fasc. 4530, randnr. 32.
(83) B. SAinTOUrenS, “Actes de commerce, commerçants et fonds de commerce, chroni-
que”, R.T.D.com 2002, 457.
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vaak zeer legitiem zijn. Wat de derde naar de franchisenemer lokt is vaak 
het merk van de franchisegever. Tussen franchisegever en franchisenemer 
bestaat er een eenheid van voorstelling en van diensten. Zij zouden bij een 
kwalificatie als maatschap dan het maatschapvermogen en, gelet op de on-
beperkte aansprakelijkheid van de maten, ook het individuele vermogen 
van de individuele maten (geheel of gedeeltelijk) kunnen aanspreken. dit 
heeft als grote voordeel dat de derde een beroep zal kunnen doen op het ver-
mogen van de franchisegever. gezien een franchiseovereenkomst meestal 
een commerciële activiteit tot voorwerp zal hebben zouden de maten dan 
hoofdelijk aansprakelijk zijn. Maar deze aansprakelijkheid speelt, in over-
eenstemming met de regels van de lastgeving (art. 51, W.Venn., art. 1997, 
1998 B.W.), echter enkel wanneer de maat/franchisenemer opgetreden is 
binnen zijn bevoegdheid en in naam (84) van de maatschap of de verschil-
lende maten. dat optreden in naam van de maatschap kan ook impliciet ge-
beuren. in elk geval zullen er concrete omstandigheden moeten aangehaald 
worden waaruit het optreden in hoedanigheid van maat blijkt (85). Bij een 
franchiseverhouding zou dat de uniformiteit van de keten zijn. 

28. zijDelingse vorDering: – Het enige wat dan, behoudens bewijs van een 
impliciete vertegenwoordigingsbevoegdheid, zou kunnen spelen is de in-
terne aansprakelijkheid tussen de maten waarop een derde zich enkel nut-
tig zou kunnen beroep via het uitoefenen van een zijdelingse vordering. 
Maar hierbij dient te worden opgemerkt dat de derde de franchisegever 
in principe niet op basis van de maatschapovereenkomst zal kunnen aan-
spreken voor onrechtmatige daden begaan door de franchisenemer. de 
maatschapovereenkomst kan volgens een meerderheid in de rechtsleer 
de franchisenemer immers geen bevoegdheid hebben verleend voor een 
dergelijke onrechtmatige daad. Sommige auteurs lijken echter een aanspra-
kelijkheid voor onrechtmatige daad te aanvaarden indien deze zich in de 
‘formele bevoegdheidssfeer’ van de overeenkomst voordoet (86). de vraag 
is dan ook of de aansprakelijkheid van de maat/franchisegever in praktijk 

(84) J. VAnAnrOYe, “nieuwe aandacht voor de maatschap” in JAn rOnSe inSTiTUUT 
(ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, in Reeks rechtspersonen- en vennootschaps-
recht, Kalmthout, Biblo, 1999, 234; K. geenS en J. VAnAnrOYe, “de gradaties in de rechts-
persoonlijkheid en het vennootschappelijk vermogen”, in W. VAn eecKHOUTTe, Rechts-
personenrecht in Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1998/1999, gent, Mys&Breesch, 1999, 441 
en 449.
(85) J. VAnAnrOYe, “nieuwe aandacht voor de maatschap” in JAn rOnSe inSTiTUUT 
(ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, in Reeks rechtspersonen- en vennootschaps-
recht, Kalmthout, Biblo, 1999, 240.
(86) T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, t. 1, diegem, Kluwer, 1997, 107; W. VAn 
gerVen, Algemeen Deel, 502-503; J. VAnAnrOYe, “nieuwe aandacht voor de maatschap” 
in JAn rOnSe inSTiTUUT (ed.), Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, in Reeks rechts-
personen- en vennootschapsrecht, Kalmthout, Biblo, 1999, 270; f. PArrein, de toerekening van 
onrechtmatig handelen van de promotor aan de vennootschap na oprichting, T.R.V. 2007, 
afl. 5, 352-356.
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veel zal afwijken van wat voor distributiefranchise bijvoorbeeld al kan wor-
den bereikt via het gemeen recht, de wet productaansprakelijkheid (87) en 
de WHPc. 

29. aansPrakelijkheiD oP basis van verkochte zaak of geleverDe Dienst: – in de 
eerste plaats zou kunnen gedacht worden aan een aansprakelijkheid voor 
de verkochte zaak, die in België en frankrijk geacht wordt over te gaan met 
de verkochte zaak en dus contractueel van aard te zijn (88). de eindverbrui-
ker kan een rechtstreekse vordering instellen tegen vroegere verkopers in 
de verkoopketen (89). Het gaat eigenlijk om een kwalitatief recht dat mee 
wordt overgedragen met de verkochte zaak, aangezien voor een kwalifica-
tie als rechtstreekse vordering geen wettelijke basis bestaat (90). Bovendien 
zal de derde de franchisegever maar kunnen aanspreken in de mate dat zijn 
voorman, de franchisenemer, de franchisegever kon aanspreken, bijgevolg 
zijn excepties uit de contractuele relatie van de voorganger tegenwerpe-
lijk (91), wat niet zo evident is in het geval van een echte rechtstreekse vor-
dering. de rechtstreekse vordering staat meer los van de oorspronkelijke 
contractuele relatie en vindt haar oorsprong in een wet (92). Wanneer het 
niet gaat om een aansprakelijkheid op basis van een een kwalitatief recht 
aan een zaak verbonden, wat meest zal voorkomen bij andere dan distribu-
tiefranchises, waar geen, of slechts accessoir zaken worden verkocht, kan 
de franchisegever toch aansprakelijk zijn als aansteller van de franchisene-
mer (art. 1384 BW) (93). de zelfstandigheid van de franchisenemer staat er 
niet aan in de weg dat hij aangestelde zou zijn. indien de schade veroor-

(87) P. le TOUrneAU, Les contrats de franchisage, in Juris Classeur Affaires et finances, Parijs, 
litec, 2003, 136.
(88) cass. (fr.) 9 oktober 1979, D. 1980, info. rapide 221, noot c. lArrOUMeT, R.T.D.civ. 
1980, 354, noot g. dUrrY. nochtans wordt deze rechtstreekse vordering in het europees 
recht gezien als een buitencontractuele aansprakelijkheid ; H.v.J. 17 juni 1992, D. 1993, Som. 
com. 214, noot J. KUllMAn: Art. 5-1 van het verdrag van Brussel van 27 september 1968 
met betrekking tot de bevoegdheid in contractuele zaken is niet van toepassing op een geschil 
tussen een eindverbruiker en een fabrikant van een zaak.
(89) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, p. 299, nr. 1807; cass. 
5 december 1980, R.W. 1981-82, 886; A. cOUSY, Problemen van productaansprakelijkheid, Brussel, 
1978, p. 257, nr. 174 e.v.
(90) A. VerHOeVen, “de juridische grondslag van kwalitatieve rechten en plichten”, Jura 
Falc. 1988-89, 145. Het rechtstreeks recht van de bijzondere rechtsopvolger wordt in een aantal 
toepassingsgevallen, zoals bijvoorbeeld het recht van de latere verkrijger tegen de vroegere 
verkoper algemeen aanvaard. Het merendeel van de rechtspraak spreekt zich echter niet uit 
over de juridische legitimering. naar analogie met het nederlandse recht lijkt het om een 
kwalitatief recht te gaan. de achterliggende reden hiervoor is dat het om een vordering gaat 
met een zeer nauwe band met de zaak waarop die vordering betrekking heeft. (e. diriX, 
Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 1983, 30).
(91) A. VerHOeVen, “de juridische grondslag van kwalitatieve rechten en plichten”, Jura 
Falc. 1989-9988-89?, 152.
(92) e. diriX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 133.
(93) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, p. 300, nr. 1811.
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zaakt wordt door een activiteit of een zaak die de franchisegever aan de 
franchisenemer opdroeg, dan zou de franchisegever aansprakelijk kunnen 
zijn (94), indien de schadelijder kan aantonen dat de schade enkel ontstaat 
doordat de franchisenemer strikt de instructies uit de franchise handleiding 
volgt. de franchisegever zal zich kunnen bevrijden door aan te tonen dat de 
franchisenemer de knowhow niet heeft gerespecteerd en dat de franchise-
gever daar op het moment van de schadeveroorzakende handeling niet van 
op de hoogte kon zijn (95). 
Voor welke risico’s de franchisegever aansprakelijk zal kunnen gesteld 
worden is afhankelijk van de activiteit van de franchiseketen. 

30. ProDuctaansPrakelijkheiD: – Bij een distributiefranchise is de franchise-
gever aansprakelijk in zijn hoedanigheid van producent, ook al is hij slechts 
verantwoordelijk voor een deelaspect van de productie, bijvoorbeeld enkel 
voor de verpakking (96). 
Bij een productiefranchise is de franchisenemer zelf de producent, doch is 
de franchisegever mede aansprakelijk als schijnbare producent, in de mate 
dat zijn naam, merk of ander herkenningsteken op het door de franchise-
nemer gedistribueerde product is aangebracht. Het doel is immers om het 
de consument zo eenvoudig mogelijk te maken in zijn speurtocht naar aan-
spreekbare partijen. eigenlijk gaat het om een toepassing van de schijnleer. 
de schijnbare producent moet ten gevolge van de gewekte schijn dezelfde 
aansprakelijkheid dragen als de werkelijke producent en kan zich niet be-
vrijden door de echte producent aan te duiden: zijn ze beiden gekend, dan 
zijn ze immers hoofdelijk aansprakelijk (97). Men gaat bij het beoordelen 
van de schijn uit van een normaal zorgvuldige consument in gelijke om-
standigheden (98). de franchisegever kan vermijden als schijnbare produ-
cent aansprakelijk gesteld te worden door zich zo te presenteren dat het 
voor een normaal zorgvuldige consument duidelijk is wie wel de produ-

(94) e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 546, nr. 78.
(95) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, p. 303, nr. 1826.
(96) rb. namen 21 november 1996, J.L.M.B. 1997, 104; Antwerpen 10 januari 2000, R.W. 2004-
05, 794; het duitse recht maakt hier een onderscheid tussen constructieplichten, fabricatie-
plichten en instructieplichten. de constructie gaat over de algemene conceptuele deugdelijk-
heid van een product, de fabricatie over het in elkaar steken van één concreet product, de 
instructieplicht gaat over het informeren van de consument over het gebruik en de mogelijke 
gevaren hierbij van een product, bovendien draagt de producent ook een verantwoordelijk-
heid na het moment van het in verkeer brengen van het product. Hij dient ook in te staan voor 
eventuele ongewenste uitwerkingen van het product in de loop der tijd; e. PASderSKi, „die 
Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. nAUScHÜTT, Franchise-
recht, Köln, luchterhand, 2007, p. 535-536, nr. 47-51.
(97) l. dOMMering-VAn rOngen, Productaansprakelijkheid, een rechtsvergelijkend over-
zicht, deventer, Kluwer, 2000, 88.
(98) T. VAnSWeeVelT, “deWet van 25 februari 1991 inzake productenaansprakelijkheid”,T
.B.B.R. 1992, 195-196.
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cent is. dit kan bijvoorbeeld door de werkelijke producent duidelijk op de 
verpakking te vermelden (99). Ook een indirecte invloed op de productie 
is een element voor productaansprakelijkheid (100), zij het beperkt tot aan-
sprakelijkheid voor die schade die door de indirecte ingreep kan zijn ver-
oorzaakt (101). in dat opzicht zal de franchisegever van een productiefran-
chise niet altijd helemaal gevrijwaard blijven van een aansprakelijkheids-
vordering (102). Ook indien de franchisegever onderdelen levert voor het 
product kan hij aansprakelijk zijn. 
daarnaast kan de franchisegever, de masterfranchisenemer of de franchise-
nemer ook aansprakelijk zijn als e.g. invoerder van de producten (art. 3.2 
e.g. richtlijn van 25 juli 1985 betreffende de aansprakelijkheid voor pro-
ducten met gebreken (103)). 
Tenslotte kunnen franchisegever en franchisenemer ook subsidiair (104) 
aansprakelijk gesteld worden als leverancier van anonieme producten, in-
dien de producent ervan door de consument niet kan achterhaald worden 
en de leverancier de producent ook niet kan aanwijzen. 
Bij de dienstenfranchise heeft de franchisegever geen controle over de ma-
nier waarop de door hem uitgedachte dienst effectief aan de eindverbruiker 
wordt geleverd. dit zal uiteraard in rekening moeten gebracht worden bij de 
vraag naar zijn eventuele aansprakelijkheid. de duitse rechtsleer maakt daar-
om een onderscheid tussen het concept en de opvolging van het concept. de 
franchisenemer zal verantwoordelijk zijn voor de opvolging van het concept 
tijdens de effectieve dienstverlening. de franchisegever kan echter nog steeds 
aansprakelijk zijn voor het originele concept van de manier waarop de dienst 
verleend wordt (105). Hij dient er voor te zorgen dat het verlenen van de door 
hem uitgedachte dienst schadeloos kan gebeuren (106). daarnaast kan de 
dienstenfranchisegever ook instructieplichten hebben en dus aansprakelijk 
zijn ten aanzien van de eindverbruiker voor instructies over het verlenen van 
de dienst aan de franchisenemer die schade veroorzaakten aan de eindver-
bruiker. de instructies aan de franchisenemer in een dienstenfranchise zullen 
in elk geval strenger zijn dan deze bij een distributiefranchise (107).

(99) d. WUYTS, “Productaansprakelijkheid: een richtlijn voor (n)iets?”, T.B.B.R. 2008, 21-22.
(100) BgH 3 juni 1975 – Vi Zr 192/73, N.J.W. 1975, 1827.
(101) BgH 17 oktober 1967 Vi Zr 70/66, N.J.W. 1968, 274.
(102) e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 539-543.
(103) richtlijn van de raad nr. 85/374, 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid 
voor producten met gebreken, PB. l. 7 augustus 1985, afl. 210, 29.
(104) Kh. Hasselt 8 november 1999, R.W. 2001-02, 100.
(105) P. BrAUTigAM, “Ausserverträgliche Schadenersatzhaftung der Mitgleider von fran-
chise-Systemen, WM 1994, 1192.
(106) e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 538, nr. 55.
(107) e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 539, nr.57.
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31. aansPrakelijkheiD whPc: – daarnaast lijkt de rechtspraak ook geneigd 
een gedeelde aansprakelijkheid te aanvaarden van franchisenemer en fran-
chisegever wat een aantal aspecten uit de WHPc betreft. de zelfstandigheid 
van de franchisenemer betekent geen volledige immuniteit voor de fran-
chisegever die samen met de franchisenemer de commerciële activiteiten 
voorbereidt, samenstelt, coördineert en regelt, en daarin soms zelfs het voor-
touw neemt, denken we bijvoorbeeld aan de publiciteit (108). de franchise-
gever kan dan ook aansprakelijk gesteld worden voor oneerlijke mededin-
ging door de franchisenemer bij het voeren van zijn publiciteit (109).

32. schijnmanDaat: – Om de derde verder ter hulp te komen zouden we 
de franchisenemer als maat een vertegenwoordigingsmacht kunnen toede-
len op basis van de schijnleer. Maar is daar een kwalificatie als maatschap 
voor nodig? Hetzelfde kan immers makkelijker bereikt worden door zich 
rechtstreeks op de autonome rechtsfiguur van schijnvertegenwoordiging 
te beroepen (110). de derde krijgt dan de keuze om zich te keren tegen de 
franchisegever op basis van de schijn dan wel zich te baseren op de werke-
lijkheid en de franchisenemer aan te spreken. 

Van schijnvertegenwoordiging zal sprake kunnen zijn zodra de schijn ont-
staat dat de franchisenemer waarmee een derde contracteert geen onafhan-
kelijke onderneming is maar zich voordoet als vertegenwoordiger van de 
franchisegever. 
de derde zal dus moeten aantonen dat er een schijn van vertegenwoordi-
ging bestond, wat impliceert dat de franchisenemer schijnbaar optrad in 
naam van de franchisegever. dat zal gezien de uniformiteit van de keten 
en het optreden onder dezelfde merknaam of hetzelfde uithangbord of de-
zelfde handelsnaam niet erg moeilijk zijn (111).

(108) r. HendricKX, Franchising, in AdvocatenPraktijk – economisch recht, nr. 2. Kluwer, 
Antwerpen, 1996, 54.
(109) Voorz. Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991-92, 263, noot g. l. BAllOn; Voorz. 
Kh. luik 19 januari 1990, D.A.O.R. 1990, afl. 15, 63.
(110) cass. 20 juni 1988, T.R.V. 1989, noot S. STiJnS en P. cAllenS; cass. (fr.) 13 decem-
ber 1962, D. 1963, 27; f. PArrein, ”Het schijnmandaat: de toerekenbaarheid van de schijn 
aan de schijnlastgever”, T.R.V. 2007, 390; P. A. fOrierS, ”l’apparance, source autonome 
d’obligations, ou application du principe général de l’exécution de bonne foi”, noot onder 
cass. 20 juni 1988, J.T. 1989, 542; P. A. fOrierS, noot onder cass. 20 januari 2000, T.B.H. 2000, 
nr. 13, p. 488; P. VAn OMMeSlAgHe, ”l’apparence comme source autonome d’obligations 
en droit belge”, Rev. Dr. Int. Comp. 1983, 144; B. TilleMAn, Lastgeving, Antwerpen, Story-
Scientia, 1997, nr. 435, p. 225-227; A. VAn OeVelen, noot onder cass.  20 juni 1988, R.W. 
1989-90, nr. 8, p. 1426; P.A. fOrierS, ”Aspects de la représentation en matière contractuelle”, 
in Les obligations contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, 252-253; P.A. fOrierS, ”Actualités en 
matière de représentation”, in P.A. fOrierS (ed.) Actualité du droit des obligations, Brussel, 
Bruylant, 2005, nr. 12, p. 19.
(111) P. BrAUTigAM, “Haftung” in K. MeTZlAff (ed.) Praxishandbuch Franchising, Mün-
chen, Beck, 2003, p. 412; e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, 
in J. gieSler en J. nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 522-523, nr. 20.



AfliJning VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

39

Vervolgens moet de derde te goeder trouw zijn. de derde moet terecht kun-
nen vertrouwen op die schijn. in frankrijk zal dat gezien de publiciteits-
verplichting uit het besluit van 21 februari 1991 minder eenvoudig aan te 
tonen zijn. in duitsland is bij dagdagelijkse handelingen de verplichting 
kenbaar te maken in naam van wie men optreedt (§ 164 Abs. 1 BgB) niet 
van toepassing, zodat de derde ook hier niet altijd op de hoogte zal zijn dat 
hij handelt met een zelfstandige franchisenemer en soms terecht zal kun-
nen voortgaan op de schijn die de uniformiteit van de keten met zich mee-
brengt (112). Zodra de derde effectief wist of behoorde te weten dat hij met 
een franchisenemer contracteert kan zijn vertrouwen op de schijn niet meer 
rechtmatig zijn (113). in het dagdagelijkse rechtsverkeer is de vraag wie de 
medecontractant precies is voor de consument niet relevant. 
Tenslotte moet er een toerekenbaarheid (114) zijn aan de schijnvertegen-
woordigde. de schijn moet enkel teruggaan op een daarom niet foutief (115) 
handelen van de franchisegever. de opvatting dat de aansprakelijkheid 
voor de gewekte schijn gebaseerd is op de buitencontractuele aansprake-
lijkheid uit art. 1382 B.W. werd in de Belgische rechtspraak uiteindelijk, on-
der invloed van de veel vroegere franse rechtspraak (116) verlaten (117). 
Uiteindelijk werd het foutief karakter enkel en alleen afgeleid uit het be-
staan van de schijn (118). de schijnvertegenwoordigde moet niet door zijn 
foutief handelen of nalaten de schijn hebben doen ontstaan. Het volstaat 
dat hij het risico draagt voor het eventueel ontstaan van een schijn (119).

(112) e. PASderSKi, „die Aussenhaftungsrisiken bei franchisesysteme“, in J. gieSler en J. 
nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p. 520, nr. 12.
(113) cass. (fr.) 17 oktober 1995, P.A. 1996, nr. 51, p. 1351.
(114) f. PArrein, “Het schijnmandaat: de toerekenbaarheid van de schijn aan de schijnlast-
gever”, T.R.V. 2007, afl. 6, 394 e.v. (vooral 396)
(115) cass. 20 juli 1988, Pas. 1988, i, nr. 643, p. 1258, J.T. 1989, p. 547, noot P.A. fOrierS 
“l’Apparence, source autonome d’obligations, ou application du principe général de 
l’exécution de bonne foi”, J.T. 1989, p. 541, T.R.V. 1989, p. 540, noot P. cAllenS en S. STiJnS, 
R.W. 1989-1990, 1425, noot A. VAn OeVelen, R.C.J.B. 1991, p. 45, noot r. KrUiTHOf.
(116) cass. (fr.) 13 december 1962, D. 1963, Jur. 277, noot J. cAlAiS-AUlOY.
(117) P.A. fOrierS, noot onder cass. 20 januari 2000, T.B.H. 2000, p. 485, randnr. 7 e.v.
(118) X. dieUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, Brussel, Bruylant 1995, nr. 86, 
p. 206; P.A. fOrierS, “l’Apparence, source autonome d’obligations, ou application du prin-
cipe général de l’exécution de bonne foi”, J.T. 1989, p. 541 e.v.; P.A. fOrierS, “chronique 
de jurisprudence – les contrats commerciaux”, T.B.H. 1983, p. 143, nr.10; l. SiMOnT, J. de 
grAVe en P.A. fOrierS “examen de jurisprudence – les contrats spéciaux”, R.C.J.B. 1986, p. 
397, nr. 232; P. VAn OMMeSlAgHe, “l’apparence comme source autonome d’obligations et 
le droit belge”, Rev. dr. int. et dr. comp. 1983, p. 144 e.v.
(119) J.f. rOMAin, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruy-
lant 2000, nr. 409.3, p. 957; d. deVOS, “chronique de jurisprudence: 1980-1987 – les contrats”, 
J.T. 1993, p. 77 e. v.; r. KrUiTHOf, noot onder cass. 20 juli 1988., R.C.J.B. 1991, p. 69, nr. 17-19; 
A. VAn OeVelen, noot onder cass. 20 juli 1988, R.W. 1989-1990, p. 1429, nr. 8; i. VerOU-
gSTrAeTe, “Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten”, T.P.R. 1990, 
p. 1192, nr. 31; l. cOrneliS, “Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw?”, in Recht 
Halen uit Aansprakelijkheid, XiXe Post Universitaire cyclus Willy delva, 1992-1993, gent, Mys 
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de schijnvertegenwoordigde kan ook gehouden zijn in geval van een on-
rechtmatige daad, ook al maakt dit een misdrijf uit in hoofde van de schijn-
vertegenwoordiger (120). 

een treffende illustratie betrof de bouw van een zwembad door een (diensten)
franchisenemer (cgi). Het bestek en de publicitaire folders vermelden welis-
waar enkel de identiteit van de franchisegever (diffazur), zonder het bestaan 
van een franchisecontract te vermelden. Toen het geplaatste zwembad gebrek-
kig bleek te zijn dagvaardde de opdrachtgever in solidum de franchisenemer en 
de franchisegever. Het franse Hof van cassatie nam aan dat de franchisegever 
kon worden aangesproken voor de gebrekkige plaatsing van een zwembad door 
de franchisenemer. de opdrachtgever kon immers moeilijk als te kwader trouw 
worden beschouwd, omdat hij niet gelet had op de vermelding van de franchise-
nemer in minuscule letters op de tweede pagina van het bestek (121).
een tweede frans cassatiearrest betrof een dienstenfranchise, waarbij de fran-
chisegever (Uni-inter), een huwelijksmakelaar, aan de franchisenemer (M. Wyon) 
had toegelaten om binnen het arrondissement Valenciennes exclusief gebruik 
te maken van zijn naam. een onder voorlopig bewind geplaatst persoon had 
zonder bijstand van de voorlopig bewindsman een huwelijksbemiddelingcon-
tract en een lening afgesloten. Hierop dagvaardde de curator de franchisegever 
en vorderde hij nietigheid van het contract en teruggave van het betaalde. de 
franchisegever verweerde zich door te stellen dat hij zelf geen persoonlijke ver-
bintenis had aangegaan en dat een franchisegever in principe niet aansprakelijk 
is voor de verbintenissen aangegaan door de franchisenemer tenzij dat uitdruk-
kelijk bedongen is. gezien zowel het contract voor huwelijksbemiddeling als het 
voorafgaand kredietaanbod opgesteld zijn onder een hoofding die duidelijk de 
groep Uni-inter vermeldt en de franchisenemer Wyon slechts een keer op deze 
contracten voorkomt als medeondertekenaar en dan nog in de hoedanigheid van 
vertegenwoordiger van Uni-inter, kon daaruit niet de werkelijke verhouding tus-
sen de franchisenemer en de franchisegever worden afgeleid en kon men er te-
recht van uitgaan dat het contract gesloten werd met de franchisegever (122). 

iV.  BeSlUiT: frAncHiSeVerHOUding MAAKT geen MAATScHAP UiT

33. bePerkingen vanuit het vennootschaPsrecht: – Het is duidelijk dat een 
franchiseverhouding in principe geen vennootschapsverhouding uitmaakt. 

& Breesch 1993, p. 26, nr. 20; P.A. fOrierS, noot onder cass. 20 januari 2000, T.B.H. 2000, p. 
487, randnr.11.
(120) cass. 20 juni 1988, cass. 20 januari 2000, T.B.B.R. 2001, 407 f. PArrein, „Het schijnman-
daat: de toerekenbaarheid van de schijn aan de schijnlastgever“, T.R.V. 2007, afl. 6, 390-403; 
cass. 20 januari 2000, T.B.H. 2000, 485, noot P. A. fOrierS, randnr. 6, p. 486.
(121) cass. (fr.) 13 mei 1997, onuitg., nr. 95-12449.
(122) cass. (fr.) 17 oktober 1995, J.C.P. e 1996, nr. 39, p. 201, noot g. VirASSAMY. 
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nochtans zou een ‘franchisevennootschap’, waarin franchisenemer en 
franchisegever een franchiseonderneming exploiteren principieel mogelijk 
zijn (123). een franchiseverhouding bewust onderbrengen in een vennoo-
schapsverhouding is echter niet wenselijk (124). de zelfstandigheid van de 
partijen komt in het gedrang, zeker als de franchisegever een controleparti-
cipatie zou bezitten in de gezamenlijke vennootschap. indien er bovendien 
een band van ondergeschiktheid zou ontstaan kan dit een toepassing van 
het arbeidsrecht met zich mee brengen (125). door de verwantschap van 
de structuur van een franchisenetwerk en een vennootschapsstructuur zijn 
nochtans een aantal interferenties mogelijk. een franchisenemer of fran-
chisegever die op zichzelf een vennootschap uitmaakt dient bij het sluiten 
van de franchiseovereenkomst zijn statutair doel te respecteren. de manier 
waarop de onderneming van de franchisenemer gestructureerd wordt zal 
omgekeerd ook beïnvloed worden door de franchiseovereenkomst (126). 
in de mate dat de franchiseovereenkomst een intuitu personaecontract uit-
maakt, bevat de franchiseovereenkomst vaak een “change of control” clau-
sule (infra randnr. 608), aldus kan de wisseling van bestuur van onderne-
ming van de franchisenemer automatisch resulteren in de beëindiging van 
de franchiseovereenkomst. 

in de tweede plaats stelt het vennootschapsrecht ook grenzen aan de mate 
van inmenging van de franchisegever in de onderneming van de franchise-
gever. een al te bemoeizuchtige franchisegever dreigt een aansprakelijkheid 
als feitelijke bestuurder van de (onderneming van de) franchisenemer op 
te lopen. de zelfstandigheid van de franchisenemer is trouwens een onder-
scheidend kenmerk van de franchiseovereenkomst zelf. indien deze zelf-
standigheid niet voorhanden is, kan dit trouwens in ieder geval leiden tot 
een herkwalificatie van de contractuele verhouding tussen de zogenaamde 
franchisenemer en franchisegever. 

(123) r. HOUBen, “de toepasselijkheid van de wet van 19 december 2005 betreffende de 
precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten op de oprichting 
van vennootschappen”, T.R.V. 2007, 36.
(124) AdAMS, J., HicKeY, J. en PricHArd JOneS, K., Franchising, Practice and precedents in 
business format franchising, West Sussex, Tottel, 2006, 3-4; r. HOUBen, “de toepasselijkheid 
van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten op de oprichting van vennootschappen”, T.R.V. 2007, 35.
(125) r. HOUBen, “de toepasselijkheid van de wet van 19 december 2005 betreffende de 
precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten op de oprichting 
van vennootschappen”, T.R.V. 2007, 36.
(126) Voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek verwijs ik graag naar de 
franse thesis van K., TOrBeY, Les contrats de franchise et de management à l’épreuve du droit des 
sociétés, étude de droit français et de droit libanais, in gHeSTin, J. (ed.), Bibliothèque de droit privé, 
Parijs, l.g.d.J., 2002, 191-239.
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§ 2.  Kwalificatie van franchisegever als feitelijk bestuurder van de 
vennootschap van de franchisenemer.

i.  inleiding: BegriP feiTeliJK BeSTUUrder

a.  Begrip feitelijk bestuurder is niet eenduidig 

34. Wat houdt het begrip feitelijk bestuur nu in en wanneer kan een fran-
chisegever als feitelijk bestuurder gekwalificeerd worden en wat zijn de 
gevolgen daarvan?

1.  Wettelijke bepalingen waar het begrip feitelijk bestuurder in voorkomt 

a.  Bijzondere burgerrechtelijke aansprakelijkheidsvordering artt. 530, 
265 en 409 W.Venn.

35. bestuurDersaansPrakelijkheiD: – de artikelen (oud artt. 63ter en 133bis 
Venn.W.), ingevoerd door de wet tot economische heroriëntering van 4 au-
gustus 1978 stellen dat bij faillissement van een nV, BVBA, cVBA en comm.
VA niet enkel de bestuurders/zaakvoerders van de vennootschap maar ook 
de feitelijke bestuurders/zaakvoerders van de vennootschap persoonlijk en 
al dan niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het geheel 
of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het 
tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove 
fout heeft bijgedragen tot het faillissement (530, 265 en 409 W.Venn. (oud 
artt. 63ter en 133bis Venn. W.) (127). Voor BVBA’s is wel een uitzondering 
voorzien voor vennootschappen die in de drie boekjaren voor het faillisse-
ment een gemiddelde omzet verwezenlijkten van minder dan 620.000 euro 
en wanneer het totaal van de balans bij het einde van het laatste boekjaar 
niet hoger was dan 370.000 euro. 

b.  Strafrechtelijk beroepsverbod

36. beroePsverboD: – Het K.B. nr. 22 van 24 oktober 1934 geeft de moge-
lijkheid om aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden een verbod op te 
leggen om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, 
zoals het (feitelijk) bestuur, vertegenwoordiging van een nV, BVBA of cV. 
dit beroepsverbod kan ook worden opgelegd aan (feitelijke) bestuurders 
in de mate dat zij met de gefailleerde worden gelijkgesteld door kennelijke 
grove fouten die bijgedragen hebben tot het faillissement (128). 

(127) A. deWilde, “reparatiewet faillissement”, R.W. 2002-03, nr. 48, p. 578.
(128) H. cOUSY en B. WindeY, “de nieuwe wetgeving inzake faillissement en gerechtelijk 
akkoord”, in Themis, insolventierecht, Brugge, die Keure, 2000-01, 5.
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c.  Toerekening van misdrijven

37. vennootschaPsmisDrijven: – Ook in het strafrecht vinden we het be-
grip feitelijk bestuurder terug. de strafrechter heeft de soevereiniteit om 
te oordelen aan wie hij een strafbare handeling aanrekent, aan de juridi-
sche bestuurder of aan diegene die in feite de handeling heeft bevolen, en 
dat is dan eventueel de feitelijk bestuurder. (nu wordt dit probleem echter 
grotendeels opgevangen door de wet van 4 mei 1999 (129) met betrekking 
tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen waardoor 
vaak niet meer moet gezocht worden naar een natuurlijk persoon die de 
verantwoordelijkheid voor het misdrijf moet dragen, maar dat misdrijf in-
tegendeel rechtstreeks kan worden toegerekend aan de rechtspersoon (130). 
Uiteraard doet dit feit niets af aan de mogelijkheid om indien de toepas-
singsvoorwaarden daartoe vervuld zijn nog steeds de feitelijk bestuurder te 
veroordelen). een aantal specifieke faillissements- en vennootschapsrech-
telijke misdrijven worden ook expressis verbis toepasselijk verklaard op 
de feitelijk bestuurder, vb. het misbruik van vennootschapsgoederen (art. 
492bis Sw.)  (131). 

d.  fiscaal recht

38. fiscale gelijkschakeling: – Ook fiscaalrechtelijk worden feitelijke be-
stuurders gelijkgesteld met juridische bestuurders, en vooral de vergoedin-
gen die deze zich rechtstreeks of onrechtstreeks toe eigenen worden gelijk-
gesteld met de lonen van juridische bestuurders en zij worden er navenant 
op belast (in de rechtspraak wordt die gelijkstelling gekoppeld aan art. 32 
W.i.B.).

(129) B.S. 22 juni 1999.
(130)H. BrAecKMAnS, “de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen: de 
onderneming strafbaar (deel 1)”,Or. 1999, 186-194. g. STeSSenS, “Wanneer kan een misdrijf 
aan een rechtspersoon worden toegerekend?”, in Bestendig handboek vennootschappen en aan-
sprakelijkheid, Mechelen, Kluwer, losbladig, nr. 18000; H. VAn BAVel, “de Wet van 4 mei 1999 
tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen”,A.J.T. 1999-
00, 209-229; S. VAn dYcK, “de (privaatrechtelijke) rechtspersoon als strafbare dader van een 
misdrijf. Het toepassingsgebied ratione societatis privati iuris van de Wet van 4 mei 1999”, T. 
Strafr.2001, 227-260; J. cATTArUZZA en M. BAUdOncQ, “Wet van 4 mei 1999 tot invoering 
van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (in voege getreden op 2 juli 
1999)”,Bull. Fisc. Fin. R. 1999, afl. 7, 2-9.
(131) Voor een behandeling van deze problematiek zie o.a. l. BiHAin, “le délit d’abus de 
biens sociaux” T.B.H. 1998, 93; A. de nAUW, “Misbruik van goederen of krediet van de 
rechtspersoon” in Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, 141 en R.W. 1997-98, 521; P. ernST, 
“Misbruik van vennootschapsgoederen, enkele bedenkingen vanuit het vennootschaps-
recht”, T.R.V. 1998, 63; B. TilleMAn en P. TrAeST, “ een nieuw misdrijf: misbruik van ven-
nootschapsgoederen” in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, 1998, 412-472; P. 
HAMer en S. rOMAniellO, La responsabilité pénale des personnes morales, loi du 4 mai 1999, 
in Lois actuelles 1999, p. 4.
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39. eenvormig begriP: – Kunnen we hier telkens eenzelfde invulling ge-
ven aan het begrip feitelijk bestuur? in theorie kennen zowel strafrecht als 
fiscaal recht een autonome interpretatie. Op die manier is het mogelijk dat 
feitelijk bestuur een meerduidig begrip wordt. er wordt dan ook soms ge-
steld dat zelfs binnen een rechtstak het begrip “feitelijk bestuurder”, gege-
ven twee identiek feitelijke toestanden, anders kan worden geïnterpreteerd 
naargelang het gestoeld is op verschillende wetsbepalingen. Het begrip 
feitelijk bestuurder is een “feitelijk door de rechter soeverein te beoordelen 
begrip” (132). Het zou dus niet gaan om een rechtsvraag die kan worden 
voorgelegd aan het Hof van cassatie. Het Hof kan enkel een marginale con-
trole uitoefenen door na te gaan of het niet manifest onmogelijk is om uit de 
feiten een feitelijk bestuur af te leiden. in België werd dergelijke betwisting 
nog nooit voorgelegd aan het Hof van cassatie, in frankrijk oordeelde het 
Hof er al op 8 januari 1975 (133) zo over en heeft sindsdien consequent deze 
rechtspraak aangehouden (134). Het valt af te wachten of ook het Belgische 
Hof van cassatie zijn handen van deze netelige kwestie zal willen afhou-
den. nochtans lijkt het logischer en is het wenselijk dat het niet wettelijk 
omschreven begrip feitelijk bestuurder aan de controle van het Hof van 
cassatie wordt onderworpen. Ook in de franse rechtsleer werd er gehoopt 
dat het Hof van cassatie controle zou uitoefenen op dat vage begrip (135), 
dat echter grote gevolgen kan hebben.
in de franse maar ook in de Belgische rechtsleer (136) wordt vaak terecht 
gepleit voor een eenduidig concept van feitelijk bestuur. Het lijkt inderdaad 
niet wenselijk om in verschillende rechtstakken een verschillend begrip 
van feitelijk bestuur te hanteren. dat zou het bijvoorbeeld mogelijk maken 
dat iemand fiscaalrechtelijk op bepaalde inkomsten belast wordt als feite-
lijk bestuurder, maar later in het kader van een vordering van de curator 
tot tenlastelegging van een deel van het passief niet als feitelijk bestuurder 
wordt aangezien. Op zich is dat niet echt een probleem maar het komt de 
duidelijkheid zeker niet ten goede. Het is inderdaad zo dat verschillende 
begrippen worden gehanteerd, maar de vraag is of ze niet allemaal dezelfde 
lading dekken. We moeten voorbijgaan aan de verschillen in redactie tus-
sen de diverse wettelijke verwijzingen naar het concept feitelijk bestuur en 
komen tot een eenvormig concept. Uiteraard moeten we daarin niet zo ver 

(132) J. TiMP, “de feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht”, Jura Falc. 1995-96, 196.
(133) cass. (fr.) 8 januari 1975, Bull.Civ. 1975, p. 4, nr. 5 en 8.
(134) cass.com (fr.). 9 november 1993, J. C.P. 1994, ii, p.309, nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot 
P. le TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.
(135) J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens”, D. 1975, 44: La notion 
de «dirigeant de fait», nous apparaît comme une notion juridique soumise au contrôle de la Cour de 
Cassation et non pas comme une notion de pur fait laissée à la décision souveraine des juges du fond. 
(136) J. TiMP, “de feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht”, Jura Falc.1995-96, 197; J.-l. 
JASPAr en A. de SMeTH, “la notion de gérant de fait”, J.T. 1984, 645.
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gaan dat we het gezag van gewijsde van niet-strafrechtelijke beslissingen 
zouden kunnen inroepen om een strafrechtelijke veroordeling als feitelijk 
bestuurder te bekomen. Voor misdrijven verwant aan het feitelijk bestuur 
dringt een nieuw en onafhankelijk strafrechtelijk onderzoek zich immers 
op. Maar dat onderzoek kan wel verlopen aan de hand van eenvormige 
criteria, aan de hand van een eenduidig begrip van feitelijk bestuur.

de franse rechtspraak lijkt in elk geval wel een uniforme notie van feitelijk 
bestuur te hanteren (137). Het franse Hof van cassatie besliste op 2 mei 
1977 dat een aandeelhouder die in een strafzaak niet als feitelijk bestuur-
der werd beschouwd ook geen feitelijk bestuurder kan zijn in een latere 
commerciële vordering (138). Bijgevolg kon de persoon in kwestie door het 
Hof van Beroep te Montpellier geen deel van het passief ten laste gelegd 
worden. er moet echter op gewezen worden dat het arrest ook gewoon kan 
gelezen worden als een uiting van het adagium “le criminel tient le civil en 
état”. de conclusies die notté uit dit arrest trekt zijn daarom misschien een 
beetje voorbarig. 

B.  theoretische onderbouwing van het concept feitelijk bestuur

40. feitelijke situatie: – feitelijk bestuur refereert aan de situatie, waarbij 
een persoon, zonder op rechtsgeldige wijze te zijn aangesteld als bestuurder 
van een vennootschap met volkomen rechtspersoonlijkheid, dit mandaat in 
werkelijkheid uitoefent. Het gebrek aan de rechtsgeldigheid van de aanstel-
ling kan het gevolg zijn van het niet in acht nemen van bepaalde vorm-, 
openbaarmakings-, of benoemingsvereisten. Kwade trouw is hiertoe niet 
vereist. feitelijk bestuur kan zowel resulteren uit een onwettig karakter van 
een aanstelling als uit het feit dat een (rechts)persoon officieel vreemd aan 
de vennootschap, de facto toch een feitelijke invloed uitoefent binnen de 
vennootschap.

41. rechtsgevolgen: – feitelijk bestuur is in wezen een feitelijke situ-
atie (139) die echter niet zonder rechtsgevolgen blijft. Het erkennen van 
deze feitelijke situatie gebeurt vooral in functie van het erkennen van en-
kele legitieme belangen van derden bij de feitelijke situatie. daarom wordt 
feitelijk bestuur bijvoorbeeld in geval van collectieve procedures gelijkge-
steld met het wettelijke bestuur en kan de feitelijk bestuurder op die manier 

(137) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thesis voor het 
doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1978, 101; l. leVeneUr, 
Situations de fait et droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1990, 48.
(138) cass. (fr.) 22 mei 1977, Bull. Civ. iV, n. 119, p. 103, D. 1977, inf. rap. 448, Rev. Soc. 1977, 
736.
(139) J. TiMP, “de feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht”, Jura Falc. 1995-96, 196.
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(mede)aansprakelijk worden gesteld (140) voor kennelijk grove fouten die 
bijvoorbeeld hebben bijgedragen tot het faillissement, in dezelfde mate als 
de wettelijk bestuurder. de feitelijk bestuurder kan zich op die manier niet 
beroepen op de onregelmatigheid van zijn positie om bepaalde gevolgen 
van zijn handelingen als feitelijk bestuurder niet te moeten dragen.

ii.  Wie WOrdT AlS feiTeliJK BeSTUUrder AAnZien?

42. Wie in aanmerking komt voor de kwalificatie als feitelijk bestuurder 
wordt in de wet niet verder bepaald. Voor een concretere invulling van het 
begrip feitelijk bestuur kunnen (141) we ons gezien het feit dat artt. 530, 409 
en 265 W.Venn. geïnspireerd zijn op de franse “action en comblement de 
passif” (art 624-3 code de commerce), baseren op de theorie van rives-lan-
ge (142). er moet sprake zijn van een positieve daad van bestuur gesteld in 
alle onafhankelijkheid en soevereiniteit (143). 

a.  vereiste van positieve handeling

43. Positieve hanDeling: – er moet dus ten eerste een positieve activiteit 
plaats hebben gevonden (144). een louter nalaten volstaat niet (145), zelfs 

(140) B. winDey, “Over weggemaakte gelden, feitelijke zaakvoerders en het vorderingsrecht 
van de curatoren” (noot onder Antwerpen 10 september 2004), Limb. Rechtsl. 2005, 48.
(141)Zie o.a. luik 13 februari 2007, Rev.Rég.Dr. 2007, 145; rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 
951; Brussel 14 september 1988, T.R.V. 1989, 49; Kh. Brussel 3 april 1984, Rev.Prat.Soc. 1984, 
184; Brussel 30 maart 1981, J.T. 1981, 524; J. rOnSe, “la responsabilité facultative des admi-
nistrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance d’actif”, Rev.Prat.Soc. 1979, nr. 6049, 
p. 292; c. leMPereUr, noot onder luik 1 december 1969, R.P.S 1971, 280; Y. MercHierS, 
“Aansprakelijkheid van bestuurders in n.V. en B.V.B.A.”, T.P.R. 1986, 419; J. TiMP, “de fei-
telijke bestuurder in het vennootschapsrecht”, Jura Falc.1995-96, 198; J.-l. JASPAr en A. de 
SMeTH, “la notion de gérant de fait”, J.T. 1984, 645; P. cOlle, “Kritische bemerkingen no-
pens een aantal problemen rond artikel 63ter Venn. W.”, T.B.H. 1985, 163; J. lieVenS, Recente 
tendensen inzake aansprakelijkheid van beheerders en zaak- voerders van vennootschappen in Eclec-
tica, Brussel, K. de rooms, 1980, 34.
(142) J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens”, D. 1975, chron., 41.
(143) l. giMAlAc, “le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et extensi-
on du passif”, R.T.D. Com. 1999, 601; B. WindeY, “Over weggemaakte gelden, feitelijke zaak-
voerders en het vorderingsrecht van de curatoren”, noot onder Antwerpen 10 september 2004, 
Limb. Rechtsl. 2005, 48; Bergen 13 januari 2003, D.A.O.R. 2002, afl. 64, 377; rb. gent 26 maart 
1993, T.B.H. 1993, 935; Antwerpen 10 september 2004, Limb. Rechtsl. 2005, 41; Kh. Tongeren 
30 januari 2007, T.B.H. 2007, 916; l. BiHAin, “responsabilités des dirigeants de sociétés à 
l’égard des tiers”, J.T. 2006, 421 e.v., 422.
(144) Kh. luik 17 mei 1983, Jur. Liège 1983, 451; Kh Brussel 3 april 1984, Rev. Prat. Soc. 1984, 195; 
J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant de fait” D. 1975, chron, 42; P. cOlle, “Kritische 
bemerkingen nopens een aantal problemen rond art. 63ter Venn. W., T.B.H. 1985, 167; J. TiMP, 
“ de feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht, Jura Falc. 1995-96, 198.
(145) luik 1 december 1969, Rev.Prat.Soc. 1971, 280, noot c. leMPereUr; rb. nîmes 12 juni 
1974, onuitg., samenvatting zoals opgenomen in J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant 
de fait au sens de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquida-
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een nalaten dat strafbaar zou zijn, kan de kwalificatie van feitelijk bestuurder 
niet teweeg brengen. Voorbeelden hiervan zijn de vennoot die hoewel hij op 
de hoogte is van het verlies van een aanzienlijk deel van het kapitaal toch de 
bestuurders niet aanspoort om de procedure van art. 633 W. Venn. toe te pas-
sen; de commissaris die geen melding maakt van hem bekende overtredin-
gen van het wetboek vennootschappen of de statuten; de kredietverlener die 
geen toezicht uitoefent op de aanwending van de verstrekte kredieten (146). 
een positieve handeling is daarentegen niet vereist bij de wettelijk bestuur-
der, die wel voor bepaalde grove nalatigheden aansprakelijk kan gesteld 
worden op basis van artt. 530, 409 en 265 W. Venn. wanneer die zouden heb-
ben bijgedragen tot het faillissement. dit verschil doet de conclusie uit de in-
leiding dat de feitelijk bestuurder met de wettelijk bestuurder moet worden 
gelijkgesteld niet teniet. Het verschil zit in de toepassingsvoorwaarden voor 
het begrip feitelijk bestuurder en niet in een gevolg van de toepassing van 
het begrip feitelijk bestuurder. Het concept feitelijk bestuurder impliceert im-
mers a priori een positieve activiteit, zonder positieve activiteit kan men niet 
van feitelijk bestuurder spreken, en bijgevolg de persoon in kwestie ook niet 
gelijk behandelen als een wettelijk bestuurder. Zo kunnen noch de leden van 
de raad van toezicht noch de commissaris, belast met het signaleren van be-
paalde onregelmatigheden, noch de leden van een consultatieve commissie 
of een controlecommissie als feitelijk bestuurder worden aangesproken voor 
hun loutere stilzwijgen (147). dit doet uiteraard geen afbreuk aan eventuele 
aansprakelijkheidsvorderingen op basis van het gemeen recht, bv. op basis 
van artikel 1382 B.W. Het moet dus gaan om een positieve handeling, eind-
beslissing genomen door de persoon in kwestie. raadgevingen en allerhande 
vormen van advies of suggesties zijn geen positieve handelingen (148). 

B.  Bestuurshandeling

44. bestuurshanDeling: – Vervolgens moet het gaan om een bestuurshan-
deling (149). een misdrijf kan in dit opzicht niet worden beschouwd als een 

tion des biens”, D. 1975, chron., 42 en door g, nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales 
de droit privé, onuitg., thesis voor het doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-
Sorbonne, 1978, 18; colmar 13 januari 1976, D. 1977, inf. rap. 54.
(146) J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens”, D. 1975, chron., 42; g. 
nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thesis voor het docto-
raat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1978, 18.
(147)luik 1 december 1969, Rev.Prat.Soc. 1971, 280, noot c. leMPereUr; J. rOnSe, «la 
responsabilité facultative des administrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance 
d’actif», Rev.Prat.Soc. 1979, nr. 6049, 297.
(148) Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe; Kh. luik 20 december 1983, Rev Prat. 
Soc. 1984, 183; Kh. Brussel 3 april 1984, Rev.Prat.Soc. 1984, 184.
(149) in frankrijk ontstond er een zeer academische discussie over het begrip bestuur. in de 
oorspronkelijke tekst stond “gestion” maar dit werd later vervangen door “direction”. Het 
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bestuurshandeling. Zo kan niemand de hoedanigheid van feitelijk bestuur-
der verwerven wegens verduistering of misbruik van vennootschapsgoede-
ren of wegens andere vormen van oplichting van de vennootschap omdat 
dit klaarblijkelijk geen daden van bestuur van de vennootschap zijn (150). 
Het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen kan wel worden 
toegerekend aan een persoon die op basis van andere handelingen die wel 
bestuurshandelingen uitmaken, de hoedanigheid van feitelijk bestuurder 
heeft verworven. Beslissingen over puur technische aangelegenheden zijn 
evenmin daden van bestuur (151). deelname aan algemene vergadering of 
consultatieve organen of het verlenen van financiële hulp maken in se geen 
daden van bestuur uit (152). Het moet gaan om beslissingen over het com-
merciële of financiële lot van de onderneming. Het mag dus niet gaan om 
vrijblijvende beslissingen (153). Het mag ook geen loutere daad van con-
trole zijn. controle is het goed recht van bijvoorbeeld de aandeelhouders, 
de investeerders (154), maar ook van de franchisegever of concessiehouder. 
Het begeleiden van de franchisenemer door de franchisegever, zal meestal 
louter bestaan uit dergelijke raadgevingen en maakt dus geen positieve be-
stuurshandeling uit. 

dit werd nog bevestigd in een recent arrest (155) waar men van oordeel was dat 
de franchisegever zijn contractuele controlebevoegdheid niet te buiten ging door 
de schulden van zijn franchisenemer te beheren en een krediet te verlenen, bezoe-
ken te brengen aan de onderneming van de franchisenemer, door samen met de 
franchisenemer de selectie van nieuw personeel te maken, door toezicht te hou-
den op de werkomstandigheden van de werknemers, op de winkelinrichting, op 
de rekeningen en op de financiële en commerciële politiek van de onderneming 
met inbegrip van de investeringskeuzes. Ook het toezicht op het publiciteitsbe-
leid werd door het Hof van Beroep als conform het franchisecontract gezien.

Het onderscheid tussen technische taken en economische taken is in dit 
opzicht voorbijgestreefd en niet altijd strikt te maken. Bestuurshandelin-
gen houden niet enkel economische taken in. niet alle economische taken 
zijn ook bestuurshandelingen. Beter maken we een onderscheid tussen be-

overgrote deel van de rechtsleer en de rechtspraak was het er echter over eens dat het hier 
equivalente termen betreft. 
(150) Parijs 5 juni 1969, D. 1969, somm. 119.
(151) Brussel 3 april 1984, Rev. Prat. Soc. 1984, 184.
(152) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Paris i-Pantheon-Sorbonne, 1978, 122.
(153) Kh. Brussel 30 maart 1981, J.T. 1981, 524.
(154) Brussel 12 februari 1992, R.P.C. 1993, 267, noot f. T’KinT; Kh. Brussel 3 april 2001, T.B.H. 
2003, 21, noot. l. leVeneUr, Situations de fait et droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, 
l.g.d.J., 1990, 56.
(155) Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe. 
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leidstaken en uitvoerende taken. indien een bepaalde beslissing het econo-
misch, commercieel of financieel beleid van de rechtspersoon uitstippelt 
gaat het om een bestuurshandeling. Handelingen die louter dat beleid uit-
voeren kunnen niet gezien worden als bestuurshandelingen. Het zal aan 
de rechter zijn dit onderscheid op de feiten toe te passen en een feitelijk 
bestuur uit de gegevens van een concrete zaak af te leiden. 

45. grens tussen interventie vennoot en ongeoorloofDe inmenging: – Vaak 
wordt gebruik gemaakt van het begrip ongeoorloofde inmenging in het 
bestuur van de vennootschap (156). Maar dan mag uiteraard niet vergeten 
worden dat elke vennoot in de vennootschap een recht van tussenkomst 
heeft. elke vennoot heeft het recht deel te nemen aan het vennootschapsleven 
en kan in die hoedanigheid bepaalde handelingen stellen. Het zal dus niet 
altijd eenvoudig zijn de grens te trekken tussen een dergelijke interventie en 
een ongeoorloofde inmenging. Uiteindelijk zijn de termen daad van bestuur 
en inmenging twee kanten van dezelfde medaille. inmenging is de actieve 
kant van een ongeoorloofde deelname aan het bestuur, de term daad van be-
stuur is het passieve resultaat van die inmenging. elke inmenging leidt dus 
met andere woorden tot het stellen van een daad van bestuur. een andere 
vraag die bij deze term kan worden gesteld is of de inmenging ongeoorloofd 
moet zijn. indien de feitelijk bestuurder tussenkomt in de vennootschap en 
daar een wettelijke of contractuele basis voor heeft, zou zijn optreden niet 
als feitelijk bestuur kunnen worden gezien (157). dit zou concreet voor een 
franchiseverhouding kunnen betekenen dat een handeling die kan worden 
verantwoord op basis van de franchiseovereenkomst geen ongeoorloofde 
inmenging of daad van feitelijk bestuur kan uitmaken. Het lijkt mij dat de 
contractuele of wettelijke basis eerder zal spelen bij de vraag of de bestuurs-
handeling in alle onafhankelijkheid en soevereiniteit is gesteld, en misschien 
nog meer bij het onderzoek naar de kennelijke grove fout van de feitelijk be-
heerder indien het gaat om een vordering tot (gedeeltelijke) tenlastelegging 
van het passief van de vennootschap op de feitelijk bestuurder (cf. infra).

46. kwantitatief criterium: – Om te kunnen spreken van een daad van be-
stuur moet naast het kwalitatief criterium ook een kwantitatief criterium 

(156) luik 1 december 1969, Rev.Prat.Soc. 1971, 280; J.-f. gOffin, tweede editie van O. rA-
leT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 2004, 86; f. T’KinT, «la respon-
sabilité des dirigeants des sociétés anonymes et de sociétés de personnes à responsabilité 
limitée», R.R.D. 1980, 115; f. T’KinT, «les responsabilités en cas de faillite et de liquidation 
volontaire», DAOR 1995, nr. 34, p. 22.
(157)Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe; rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 
935. Y. MercHierS, “Aansprakelijkheid van bestuurders in n.V. en B.V.B.A.”, T.P.R. 1986, 
418; a contrario Kh Brussel 22 oktober 1982, B.R.H. 1982, 574 en Rev.Prat.Soc. 1982, 244;  J.-f. 
gOffin, tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 
2004, 88.
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vervuld zijn. net zoals om te kunnen spreken van een juridisch bestuurder 
er een zekere continuïteit nodig is, is dat ook zo voor het feitelijk bestuur. 
niemand kan als feitelijk bestuurder beschouwd worden als zijn activiteit 
slechts incidenteel is geweest (158). Maar de rechtspraak en rechtsleer lijkt 
niet erg consequent om te springen met dit kwantitatief criterium. rives-
lange maakt bijvoorbeeld geen melding van een kwantitatief criterium. 
Zeker is dat een inmenging in een element van het bestuur van de vennoot-
schap al volstaat, het is niet noodzakelijk dat de feitelijk bestuurder het hele 
bestuur beïnvloedde (159). Ook is het geen vereiste dat de feitelijk bestuur-
der zich volledig in de plaats stelde van de wettelijke bestuurder(s) (160).

47. bestuurshanDeling in ruime zin: – Verder moet worden opgemerkt dat 
bestuursdaden hier zeker niet mogen beperkt worden tot de bestuursdaden 
zoals beschreven in artikel 522 W.Venn. in artikel 522 worden alle daden die 
nodig of dienstig zijn voor het maatschappelijk doel gezien als daden van 
bestuur. in de rechtspraak wordt dat criterium verduidelijkt door te spre-
ken van een objectieve en een subjectieve mogelijke overschrijding van het 
doel. Als de handeling duidelijk niet in overeenstemming is met het statutair 
doel dan is er een objectieve overschrijding van het doel. Maar een daad die 
objectief misschien wel in overeenstemming met het statutair doel is kan 
toch op subjectieve wijze het doel te buiten gaan indien de intentie van de 
bestuurder die de handeling stelde duidelijk niet het dienen van het ven-
nootschapsbelang was (161). de feitelijk bestuurder die dergelijke objectieve 
bestuursdaden zou stellen zonder de intentie de vennootschapsbelangen te 
dienen zou volgens de definitie van artikel 522 W.Venn. dus geen daad van 
bestuur stellen en zou er bijgevolg niet als feitelijk bestuurder voor gesancti-
oneerd kunnen worden. dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

c.  soeverein en onafhankelijk

48. onafhankelijk gestelDe bestuurshanDeling: – Tenslotte moet de posi-
tieve bestuurshandeling in alle soevereiniteit en onafhankelijkheid worden 
gesteld (162). de handeling moet dus zoals gezegd worden gesteld zon-

(158) l. giMAlAc, “le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et exten-
sion du passif”, R.T.D. Com. 1999, p. 601, nr. 20.
(159) P. cOlle, “Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.”, T.B.H. 1985, 167.
(160) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Paris i-Pantheon-Sorbonne, 1978, 150.
(161) J. TiMP, “de feitelijke bestuurder in het vennootschapsrecht”, Jura Falc.1995-96, 199.
(162) J.-l. riVeS-lAngeS, “la notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens”, D. chron., Viii, 41; l. le-
VeneUr, Situations de fait et droit privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1990, 57.
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der enige contractuele (163) of wettelijke (164) grondslag. Zodra er sprake 
is van een dienstverband, van een opdracht of bevoegdheid door de ven-
nootschap verleend kunnen handelingen in het kader daarvan gesteld geen 
aanleiding geven tot een kwalificatie als feitelijk bestuurder. de handeling 
is dan niet soeverein gesteld maar onder gezag en controle van de vennoot-
schapsorganen. Het is uiteraard de effectieve mogelijkheid van de controle 
die de vennootschap heeft waarmee rekening moet gehouden worden. de 
band van ondergeschiktheid kan immers vals zijn. een arbeidsovereen-
komst sluit zeker een kwalificatie als feitelijk bestuurder uit. 
Ook andere wettelijke redenen kunnen een inmenging in het bestuur legi-
timeren. een vereffenaar kan in principe niet als feitelijk bestuurder gezien 
worden (165).

iii.  frAncHiSegeVer AlS feiTeliJK BeSTUUrder?

49. inmenging franchisegever meestal contractueel te verklaren vanuit het 
behoren tot franchiseketen: – Ofschoon de feitelijk bestuurder ook een rechts-
persoon kan zijn lijkt het toch relatief moeilijk om de notie toe te passen 
van zodra er sprake is van een groep (166). Meestal zal het binnen een fran-
chisenetwerk dan ook nog eens gaan om een vennootschap die optreedt 
als feitelijk bestuurder van een andere vennootschap. Het gaat dus om een 
vrijwillige, doelbewuste vorm van feitelijk bestuur die niet occult is, tenzij 
de franchisegever zich van een andere persoon bedient en deze laat optre-
den als feitelijk bestuurder van de vennootschap van de franchisenemer, 
maar deze hypothese laten we buiten beschouwing. Het in frankrijk (167) 
iets meer dan in België erkende (168) fenomeen van vennootschapsgroe-
pen zorgt ervoor dat vennootschappen (on)rechtstreeks participeren in het 
kapitaal van andere vennootschappen, onderling overeenkomsten sluiten, 
tijdelijke belangengemeenschappen ontstaan, enz. nochtans heeft de groep 
geen aanleiding gegeven tot een juridische erkenning. Sociaal economisch 
echter zouden we de groep kunnen omschrijven als een verzameling van 

(163)Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe; P. cOlle, «Kritische bemerkingen no-
pens een aantal problemen rond artikel 63ter Venn. W., T.B.H. 1985, 166; J.-f. gOffin, tweede 
editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 2004, 88.
(164) Kh. Turnhout 10 december 2007, R.A.B.G. 2008, 492, noot B. HUYleBrOUcK, “Veref-
fenaar is geen feitelijke bestuurder van een failliete vennootschap”.
(165) Kh. Turnhout 10 december 2007, R.A.B.G. 2008, 492, noot B. HUYleBrOUcK, “Veref-
fenaar is geen feitelijke bestuurder van een failliete vennootschap”.
(166) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Paris i-Pantheon-Sorbonne, 1978, 226.
(167) Zie Y. cHAlArOn, «comité de groupe», Jurisclasseur.travail 1986, fasc. 1580.
(168) naar Belgisch recht is een vennootschapsgroep een vennootschap en haar dochterven-
nootschappen, naar frans recht is deze term veel ruimer. 
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vennootschappen die functioneren onder een gezamenlijke leiding of als 
een geheel van vennootschappen die economisch zowel als op het vlak van 
bestuur als een geïntegreerde entiteit functioneren. een groep kan het ge-
volg zijn van juridische controle van de ene vennootschap op de anderen, 
maar deze controle kan ook feitelijk zijn (169). Het franse recht lijkt naast 
de controle ook nog een minimaal gezamenlijk economisch, financieel of 
sociaal belang te vereisen om van een groep te kunnen spreken (170).

Uiteindelijk is de controle van de ene onderneming op de andere het gevolg 
van een integratieovereenkomst (cf. infra randnr. 349 e.v.). de franse recht-
spraak heeft het potentieel van de figuur van feitelijk bestuur ingezien om 
onevenwichten bij integratieovereenkomsten aan te pakken (171).

50. Om van een feitelijk bestuurder te kunnen spreken moet de franchi-
segever soeverein, in alle vrijheid en onafhankelijkheid een positieve (172) 
bestuursdaad stellen (173) in de onderneming van de franchisenemer. een 
gebrek aan bijstand vanwege de franchisegever kan nooit een kwalifica-
tie van feitelijk bestuurder uitlokken en dus ook nooit een tenlastelegging 
van een deel van het passief bij faillissement tot gevolg hebben omdat er 
een positieve handeling nodig is. die positieve bestuursdaad moet door 
de franchisegever bovendien in alle vrijheid en onafhankelijkheid worden 
gesteld, dus zonder onder controle van de franchisenemer te staan, zonder 
opdracht vanwege die franchisenemer, het mag dus niet gaan om een van 
de elementen die onder de contractuele opsomming van de bijstandsplicht 
van de franchisegever vallen. Probleem bij franchise, maar ook bij andere 

(169) J. PeeTerS, Het vennootschapsbelang en de verhouding ervan met het groepsbelang, een studie 
naar Belgisch en Frans recht, in ADVO., afl. 65, Vennootschappenrecht, nr.1, maart 2002, Ant-
werpen, Kluwer, 2002, p. 38, nr. 24.
(170) P. MArini, Rapport au premier ministre. La modernisation du droit des sociétés, Parijs, 1996, 
79-83; e. WYMeerScH, “Het recht van de vennootschapsgroepen”, in W. VAn eecKHOUT-
Te (ed.) Rechtspersonenrecht, gent, Mys&Breesch 1999, 400, nr. 9 en 402, nr. 10.
(171) Voor een overzicht zie l. giMAlAc, “le contrat d’intégration révélé par les actions en 
comblement et en extension du passif”, RTD Com. 1999 p. 601.
(172) P. cOlle, “ Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.”, T.B.H., 1985, 163; B. SAinTOUrenS, noot onder Parijs 8 maart 1994, Bull. Joly 
1994, 687.
(173) J.-l. riVeS-lAnge, “la notion de dirigeant de fait”, D. 1975, chron., Viii, 41-44; be-
vestigd door: rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935; Brussel 12 feb. 1992, T.B.H. 1993, 1041; 
Kh. Brussel 30 maart 1981, J.T. 1981, 524; Montpellier 10 september 1996, opgenomen in Juris 
Data, nr 1998-850014; K. TOrBeY,  Les contrats de franchise et du management à l’épreuve du droit 
des sociétés, Parijs, l.g.d.J., 2002, 363,  290; P. cOlle, «Kritische bemerkingen nopens een 
aantal problemen rond artikel 36ter Venn. W.» T.B.H. 1985, 166-167; J.-l. JASPAr,  en A. de 
SMeTH, «la notion de gérant de fait», J.T. 1984, 645; J. TiMP, « de feitelijke bestuurder in het 
vennootschapsrecht», Jura.Falc. 1995-1996, 198-202; S. HAdJi-ArTiniAn, La faute de gestion 
en droit des sociétés, in Jurisclasseur affaires finances, Parijs, litec, 2003, 7-17. B. TilleMAn en 
P. TrAeST, « Misbruik van vennootschapsgoederen» in H. BrAecKMAnS, e. diriX en e. 
WYMeerScH, Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 1998, 458.
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distributieverhoudingen, is dat er meestal wel een contractuele grondslag is 
voor de tussenkomst van de zogezegde feitelijk bestuurder. de figuur van 
distributienetwerken kan de hele notie van feitelijk bestuurder op de hel-
ling zetten (174). Zo stelde een franse franchisegever in zijn hoger beroep 
dat het vonnis in eerste aanleg dat hem als feitelijk bestuurder veroordeelde 
tot een deel van het passief van de failliete franchisenemer, art. 1134 B.W. 
schendt door een miskenning van de definitie zelf van een franchisecon-
tract, dat noodzakelijkerwijs een controlerecht inhoudt op het beheer van 
de franchisenemer. Het hof van Beroep verwierp dit argument op feitelij-
ke basis door te stellen dat de inmenging verder ging dan de contractuele 
verplichtingen die de franchisegever kon afleiden uit het contract. Zolang 
dus de handelingen van de franchisegever kunnen gekaderd worden in het 
contractuele controlerecht heeft de franchisegever niets te vrezen (175). Pas 
wanneer hij zoals in dit geval zijn contractuele bevoegdheden te buiten ging 
kan de franchisegever als feitelijk bestuurder gezien worden (176). Uiter-
aard kan de contractueel voorziene bijstandverplichting zo ruim zijn dat ze 
de zelfstandigheid van de franchisenemer miskent. in dat geval moet men 
eerder gaan naar een herkwalificatie van de overeenkomst in een arbeids- 
of maatschapverhouding. de theorie van feitelijk bestuur kan dus helpen 
de bijstandsplicht en het controlerecht van de franchisegever af te lijnen.

51. restrictieve houDing rechtsPraak: – Op het niveau van distributienet-
werken is een restrictieve houding ter zake te merken in de rechtspraak. 
Bepaalde franse rechtspraak is van oordeel dat een concessieovereenkomst 
bepaalde interventies in de activiteit kan legitimeren, maar de interventie 
mag geen permanente indeplaatsstelling worden (177). er blijft dus een mo-
gelijkheid om allerlei inmengingen contractueel te voorzien en toe te laten. 
enkel de franchisegever die zijn contractuele controlerechten te buiten gaat 
zou dan kunnen gekwalificeerd worden als feitelijk bestuurder (178). de 
concessienemer/franchisenemer behoudt immers controle op de inmengin-
gen die hij contractueel toelaat. We moeten hier echter voor ogen houden dat 

(174) P. le cAnnU, “direction de fait et contrat avec la société dirigée”, Bull. Joly 1998, 5; g. 
VirASSAMY, noot onder cass.(fr.) 9 november 1993, J.C.P. 1994, ii, p.309, nr. 22304. 
(175) J. MeSTre, “Obligations et contrats spéciaux” in “Jurisprudence française en matière 
de droit civil”, R.T.D. civ 1995, 105.
(176) Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe; naar frans recht: rouen 23 mei 1978, 
J.C.P. 1979, ii, nr. 19235, noot g. nOTTe; cass.(fr.). 9 november 1993, J.C.P. 1994, ii, p.309, 
nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot P. le TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.
(177) Toulouse 30 juni 1997, Bull. Joly 1998, 53.
(178) cass. (fr.). 9 november 1993, J. C.P. 1994, ii, p.309, nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot 
P. le TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79; Y. cHAPUT, A. dAVid, B grelOn, , J.-P. 
HAeHl, A. MArTin-Serf en g. PAiSAnT, «Prevention-règlement, amiable-redressement 
et liquidation judiciaires, surendettements de particuliers» in «chroniques de législation et de 
jurisprudence françaises», R.T.D.Comm. 1996, 525.
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het vaak om toetredingscontracten zal gaan en de franchisenemer of conces-
siehouder dus niet altijd gebruik maakt van zijn mogelijkheid om de bijstand 
mooi af te lijnen in de overeenkomst. Het is ook niet altijd duidelijk wat pre-
cies de draagwijdte is van het contractueel bedongen recht van de franchise-
gever om zich in het bestuur van de vennootschap van de franchisenemer 
te mengen. Mocht de bijstandsverplichting van de franchisegever wettelijk 
precies omlijnd zijn, zou het duidelijk zijn wanneer een inmenging te ver 
gaat en kan resulteren in een herkwalificatie van de franchiseovereenkomst 
gelet op een gebrek aan zelfstandigheid van de franchisenemer.

52. Dunne lijn tussen bijstanD en inmenging: – Waar ligt in franchiseverhou-
dingen nu de grens tussen bijstand en inmenging? de juridische onafhan-
kelijkheid van de franchisenemer ten aanzien van de franchisegever is een 
essentieel kenmerk van de franchiseovereenkomsten en kan als grens die-
nen voor de bijstand en controle van de franchisegever (179). in functie van 
het in stand houden van het merkimago heeft de franchisegever een ruime 
controlebevoegdheid. Het bezitten van een blokkeringminderheid van aan-
delen bijvoorbeeld is geen aanwijzing van feitelijk bestuur maar kadert in 
het controlerecht van de franchisegever  (180). in de Belgische rechtspraak 
zijn weinig beslissingen terug te vinden waar een inmenging wordt aange-
nomen, in de franse rechtspraak zijn wel een aantal gevallen bekend. in een 
baanbrekend arrest besliste het Hof van Beroep van rouen voor het eerst 
dat een franchisegever als feitelijk bestuurder kon worden aanzien omdat 
hij zich ten aanzien van het personeel als werkgever gedroeg. Hij hield ver-
gaderingen met het personeel, zegde een arbeidsovereenkomst op en be-
paalde de arbeidsvoorwaarden van een aantal nieuwe werknemers (181). 
Het gaat in volgende rechtspraak meestal om:

- Ondertekening van cheques in naam van de franchisenemer.
- Het aangaan van leningen in naam van de franchisenemer.
- Het onderhouden van relaties met de bank door de franchisegever 

in naam van de franchisenemer; het hebben van een volmacht op 
de bankrekeningen en die ook daadwerkelijk gebruiken (182).

- Het houden van de documenten van de boekhouding, het recht-
streeks aanstellen van een boekhouder (183). 

(179) Parijs 10 maart 1989, Gaz. Pal. 1989, 544, noot c. JAMin. 
(180) cass. (fr.) 12 mei 1998, R.T.D.com. 1998, 862.
(181) rouen 23 mei 1978, J.C.P. 1979, 19235, noot g., nOTTe, gecit. in J.-P. cleMenT, La fran-
chise 20 ans de jurisprudence, Parijs, iref, 1994, 55 (gecasseerd wegens het niet antwoorden op 
de middelen van geïntimeerde cass. (fr.) 9 juli 1980, J.C.P. 1980 iV, 361).
(182) Parijs 25 januari 2000, gecit. in “chronique de législation et de jurisprudence françaises”, 
R.T.D.com. 2001, 242.
(183) Parijs 13 nov. 1984, gecit. in J.-P. cleMenT, La franchise 20, vingt ans de jurisprudence, 
Parijs, iref, 1994, 63; cass. (fr.) 9 november 1993, J. C.P. 1994, ii, p. 309, nr. 22304; Rev. Soc. 
1994, 321, noot P. le TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.
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- Het opmaken van de belastingsaangiftes (184). 
- Het aanwerven of ontslaan van personeel van de franchisenemer door 

de franchisegever (185), het bepalen van het salaris en het organiseren 
van vormingsactiviteiten voor het personeel (het louter organiseren 
van die vorming zal in een franchiseverhouding echter klaarblijkelijk 
te verantwoorden zijn vanuit de franchiseovereenkomst) (186). Ook 
het toezicht op de activiteit van het personeel door het vastleggen 
van de uurroosters en verder het uitbetalen van het personeel van 
de franchisenemer door de franchisegever zijn aanwijzingen van een 
feitelijk bestuur van de franchisegever (187).

- Het ondertekenen van briefwisseling en contracten in het kader 
van strategische oriëntatie van de onderneming (188).

- Het vastleggen van de commerciële politiek, het onderhandelen 
van de contracten in naam van de franchisenemer (189).

- de aankoop van materiaal.
- de deelname aan het technisch en administratief en financieel be-

heer (190). 
- Het quasi exclusief onderhouden van de relaties van de vennoot-

schap met klanten en leveranciers (191).
- Het voorbereiden van alle administratieve documenten en betalin-

gen (192).

(184)cass.(fr.) 9 november 1993, J.C.P. 1994, ii, p. 309, nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot P. le 
TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.
(185) Zie onder andere rouen 23 mei 1978, J.C.P. 1979, ii, 19235, noot g. nOTTe. Zie evenwel 
Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, J.L.M.B. 
2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe. (daar wordt het advies bij het selecteren van 
werknemers en het toezicht op de werkomstandigheden van werknemers in een geheel van 
andere feiten aangehaald om aan te tonen dat de franchisegever zich niet in het bestuur van 
de onderneming van de franchisenemer inmengt en dus niet kan gezien worden als feitelijk 
bestuurder van de onderneming van de franchisenemer).
(186) cass (fr.) 28 juni 1993, Bull. Joly. 1993, 1111, verkort, noot A. cUiSAnce.
(187) Kh. Valenciennes 8 juni 1993, Rev. proc. coll. 1993, 582, nr. 5, noot J. BlAncHArd. Zie 
evenwel Bergen 13 januari 2003, DAOR 2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, 
J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT en P. KileSTe. (daar wordt het advies bij het selecteren 
van werknemers en het toezicht op de werkomstandigheden van werknemers in een geheel 
van andere feiten aangehaald om aan te tonen dat de franchisegever zich niet in het bestuur 
van de onderneming van de franchisenemer inmengt en dus niet kan gezien worden als fei-
telijk bestuurder van de onderneming van de franchisenemer).
(188) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, encyclopédie delmas, 2000, 235.
(189) cass. (fr.) 19 december 1995, Rev. Soc. 1996, 347, noot P. le TOUrneAU, “de l’action 
en responsabilité d’un dirigeant de fait pour insuffisance d’actif, dans un pseudo-franchisage 
financier”.
(190) Brussel 14 sept. 1988, T.R.V. 1989, 49; cass. (fr.) 19 december 1995, Rev. Soc. 1996, 347, 
noot P. le TOUrneAU, “de l’action en responsabilité d’un dirigeant de fait pour insuffi-
sance d’actif, dans un pseudo-franchisage financier”.
(191) Parijs 28 januari 2000, gecit. in “chronique de législation et de jurisprudence françaises”, 
R.T.D.com. 2001, 242.
(192) cass. (fr.) 9 november 1993, J.C.P. 1994, ii, p.309, nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot P. le 
TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

56

53. eenmalige inmenging volstaat niet: – Het moet gaan om een regelma-
tige inmenging, een eenmalig feit volstaat niet. Alle opgesomde elementen 
kunnen een aanwijzing zijn dat de franchisegever optreedt als feitelijk be-
stuurder maar moéten dat niet zijn. Het zal vaak om een combinatie van 
elementen gaan die dan een geheel van overeenstemmende feiten vormen 
waaruit het feitelijk bestuur kan worden afgeleid (193). 

54. ongeoorloofDe inmenging als contractueel controlerecht worDt over-
schreDen: – Het begrip feitelijk bestuurder zal door de rechter moeten wor-
den ingevuld rekening houdende met wat contractueel is overeengekomen. 
er bestaat een bepaald niveau van voor franchisegevers toegelaten controle, 
maar er kan op voorhand geen duidelijke grens worden getrokken tussen 
toegelaten controle en een inmenging (194). Wel zijn bepaalde zaken dui-
delijk geen element van de toegestane controle. Het aanwerven en ontslaan 
van personeel lijkt in de rechtspraak het meest zekere voorbeeld (195). Uit-
eindelijk wordt dus voor de concrete invulling van het begrip feitelijk be-
stuurder, dat de afbakening moet zijn van het controlerecht, verwezen naar 
precies de (contractuele) inhoud van dat controlerecht. Kan een bepaalde 
handeling van de franchisegever gezien worden als een element van zijn 
controlerecht, zijn bijstandsplicht dan is dergelijke handeling geen inmen-
ging en is de franchisegever niet aansprakelijk te stellen als feitelijk bestuur-
der indien dergelijke inmenging zou hebben bijgedragen tot het faillisse-
ment. Binnen distributienetwerken kan er dus enkel sprake zijn van een 
aansprakelijkheid als feitelijk bestuurder wanneer de franchisegever ook 
zijn contractueel controlerecht heeft overschreden (196), of de contractuele 
invulling van dat controlerecht de definitie van een franchiseovereenkomst 
schendt en de overeenkomst bijgevolg dient te worden geherkwalificeerd. 
Als het netwerk dus in feite een frauduleuze constructie is (197) om juist 

(193) B. SAinTOUrenS, “la qualification de l’associé unique de SArl en gérant de fait.”, 
noot onder Parijs 15 januari 1999, Bull. Joly 1999, 631. daardoor kan een bepaald feit in één 
beslissing wel aanleiding geven tot een kwalificatie als feitelijk bestuurder, terwijl dit in een 
andere beslissing niet zo is. Zo is het zich bemoeien met de aanstelling van werknemers nu 
eens wel dan weer niet een aanwijzing van feitelijk bestuur. indien dit éénmalig is en nog te 
zien is als advies is het geen aanwijzing voor feitelijk bestuur (Bergen 13 januari 2003, DAOR 
2002/64, 377, J.D.S.C. 2004, 264, noot M. delVAUX, J.L.M.B. 2004, ii, 54, noot c. STAUdT 
en P. KileSTe), gaat het om een quasi permanent gedrag als werkgever ten aanzien van de 
werknemers van de franchisenemer zal dit wel aanleiding geven tot een kwalificatie als fei-
telijk bestuurder (rouen 23 mei 1978, J.C.P. 1979, ii, 19235, noot g. nOTTe; Kh. Valenciennes 
8 juni 1993, Rev. proc. coll. 1993, 582, nr. 5, noot J. BlAncHArd).
(194) P. le cAnnU, “ direction de fait et contrat avec la société dirigée”, Bull. Joly 1998, 7-8.
(195) rouen 14 maart 1992, zoals geciteerd in P. le cAnnU, “ direction de fait et contrat avec 
la société dirigée”, Bull. Joly 1998, 7-8; Parijs 29 juni 1995, onuitg. opgenomen in Juris Data, 
nr. 1995-021899; B. TilleMAn en P. TrAeST, “ Misbruik van vennootschapsgoederen” in H. 
BrAecKMAnS, e. diriX en e. WYMeerScH, Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwer-
pen, Kluwer, 1998, 458.
(196) P. le cAnnU, “ direction de fait et contrat avec la société dirigée”, Bull. Joly 1998, 6-7.
(197) com. 12 mei 1998, R.T.D.com. 1998, 862.
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een feitelijk bestuur van de vennootschap van de zogezegde franchisene-
mer te verbergen.

Het is ook niet omdat franchisenemer blindelings de raad van franchise-
gever volgt dat franchisegever ook moet worden aanzien als een feitelijk 
bestuurder. Zolang de gemaakte suggesties maar te verantwoorden zijn 
vanuit het franchisecontract. 

55. feitenkwestie: – Het moge dus duidelijk zijn dat telkens op basis van 
het geheel van de feiten zal moeten beslist worden of er sprake is van een 
ongeoorloofde inmenging en dat telkens rekening moet worden gehouden 
met de specifieke contractuele relatie (198) en vooral de daarin voorziene 
bijstandsverplichtingen. Wat in bepaalde contractuele verhoudingen dui-
delijk een inmenging is, is dat daarom niet automatisch ook in een andere 
franchiseverhouding. Het is dus aan de rechter om met de nodige voorzich-
tigheid te oordelen over de fijne grens tussen inmenging en bijstand (199). 
de aangehaalde voorbeelden kunnen dus enkel met de grootste omzichtig-
heid per analogie worden toegepast. 

56. uiteinDelijke grens: De onafhankelijkheiD van De franchisenemer: – Het 
uiteindelijke criterium is dus de zelfstandigheid van de franchisenemer. 
Zolang de handeling van de franchisegever niet kan gezien worden als een 
begrenzing van de zelfstandigheid van de franchisenemer is er geen pro-
bleem. de aangehaalde voorbeelden uit de rechtspraak wijzen allen in de 
richting van een toetsing van de door de franchisegever gestelde handelin-
gen aan de juridische onafhankelijkheid van de (onderneming van) de fran-
chisenemer. Kan de franchisenemer nog een eigen beleid voeren of niet? 

57. financiële franchise is geen franchise: – de overeenkomst van finan-
ciële franchise kan eigenlijk niet meer als franchiseovereenkomst worden 
gezien. Het gaat om een financiële techniek die vaak in de hotelsector wordt 
gebruikt, waar de investeringen uiteraard zeer hoog zijn. de zogezegde 
franchisenemer investeert dan in het gebouw en alle inrichting en is dus 
eigenaar van het hotel. Het bestuur en beheer van de hotelonderneming 
wordt echter niet door hem waargenomen, maar door de franchisegever, 
de onderneming die de hotelketen uitbaat. de overeenkomst kent twee 
varianten. de eerste variant, waar de ‘franchisenemer’ enkel eigenaar is 
van het gebouw en het geheel van de onderneming maar de onderneming 
niet zelf exploiteert, is geen franchiseovereenkomst. Het gaat eenvoudig 
om een huuruitbating van een handelszaak, of om een handelshuur. in de 

(198) Versailles 6 april 1998, R.T.D.com. 1998, 560.
(199) cass.(fr.) 9 november 1993, J.C.P. 1994, ii, p. 309, nr. 22304; Rev. Soc. 1994, 321, noot P. le 
TOUrneAU; D. 1995, somm. comm., 79.
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tweede variant is de franchisenemer eigenaar van de onderneming maar 
laat het beheer ervan over aan een lasthebber, vaak de franchisegever zelf. 
indien de franchisegever de lasthebber is van de franchisenemer is er geen 
sprake van een franchiseovereenkomst, aangezien er geen knowhow wordt 
overgedragen en geen bijstand is. in feite zouden we de overeenkomst dus 
eenvoudig kunnen herkwalificeren als een soort handelshuur van de zo-
gezegde franchisenemer aan de franchisegever. een alternatieve oplossing 
wordt bereikt door de franchisegever te kwalificeren als feitelijk bestuurder 
van de onderneming van de franchisenemer. Zo vermijdt de rechter een 
moeilijke vergelijking van deze overeenkomst met de eenvoudige handels-
huur. Zelfs indien de investerende partij dan toch een deel van het beheer 
van het hotel op zich neemt, kan de franchisegever verantwoordelijk wor-
den gesteld voor het bestuur van het hotel (200). 

§ 3.  Aflijning ten opzichte van de arbeidsovereenkomst

i.  frAncHiSe en indiVidUeel ArBeidSrecHT.

a.  Inleiding

58. onafhankelijkheiD: – door onafhankelijk te blijven kan de franchisene-
mer ten volle genieten van de opbrengsten van zijn commerciële onderne-
ming. de franchisegever van zijn kant kan zijn commerciële succesformule 
laten renderen op een tot nog toe onontgonnen territorium en dit zonder eigen 
investering, door een overeenkomst met een onafhankelijke handelaar, die 
economisch toch aan hem is verbonden (cf. infra integratieovereenkomsten).

1.  Geen classificatie van de franchiseovereenkomst als arbeidsovereenkomst

59. geen cumulatieve kwalificatie als arbeiDsovereenkomst: – Kan een fran-
chiseovereenkomst onder omstandigheden (cumulatief) gekwalificeerd 
worden als een arbeidsovereenkomst? in de Belgische en franse rechts-
leer wordt deze vraag meestal zonder veel motivering negatief beant-
woord (201). indien de franchisenemer een rechtspersoon is, is een kwali-
ficatie als werknemer uiteraard uitgesloten. Maar ook een franchisenemer, 
natuurlijk persoon kan niet gezien worden als een werknemer van de fran-
chisegever. de franchisenemer is immers onafhankelijk wat moeilijk ver-

(200) cass. (fr.) 19 december 1995, Rev. Soc. 1996, 347, noot P. le TOUrneAU, “de l’action 
en responsabilité d’un dirigeant de fait pour insuffisance d’actif, dans un pseudo-franchisage 
financier”.
(201) Zie o.a. bij J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 228.
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zoenbaar is met het ondergeschikt verband dat een constitutief bestanddeel 
is van de arbeidsovereenkomst. in de duitse rechtsleer (202) kwam ech-
ter de vraag aan bod of een franchiseovereenkomst niet wordt gebruikt ter 
ontwijking (ontduiking) van de dwingende regels van het arbeidsrecht en 
sociaal zekerheidsrecht. Wordt uiteindelijk geen nieuwe soort van (schijn-) 
zelfstandigheid gecreëerd? gaat het niet om een toevertrouwen van be-
paalde prestaties die vroeger door een werknemer in het kader van een 
arbeidsovereenkomst werden vervuld aan een economisch noch sociaal be-
schermde schijn- zelfstandige? 

60. franchiseovereenkomst en arbeiDsovereenkomsten zijn Dienstenovereen-
komsten: – Zowel de franchiseovereenkomst als de arbeidsovereenkomst 
behoren tot de ruimere categorie van de dienstenovereenkomst, waarbij 
een persoon zich ertoe verbindt een bepaalde materiële prestatie te ver-
richten (203). de rechten en plichten van de franchisenemer en de werk-
nemer zijn ook in zekere mate gelijklopend. Bij een franchiseovereenkomst 
verbindt de franchisenemer zich ertoe om een bepaalde prestatie te leve-
ren voor een franchisegever onder diens (min of meer beperkte) controle. 
gelet op het intuitu personaekarakter van de franchiseovereenkomst is de 
franchisenemer, net zoals de werknemer in een arbeidsovereenkomst, per-
soonlijk tot deze prestatie gehouden (204). indien de franchisenemer niet 
persoonlijk tot de prestatie kan gehouden worden kunnen we een arbeids-
verhouding in elk geval uitsluiten (205). Zowel franchisenemer als werk-

(202) d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–
dissertation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischen friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, 1996, 2; A. BAUMgArTen, Das Franchising als Gesellschaftsverhältnis, 
eine Studie zur spezifischen zivilrechtlichen Qualität des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber 
und Franchise-Nehmer, onuitg., dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristischen 
fakultät, georg-August-Universität göttingen, 1993; e. flOHr, «Arbeitsrecht-Sozialrecht» 
in, MeTZlAff, K (ed.)., Praxishandbuch Franchising, München, Verlag, c.H. Beck, 2003, 439; 
SKAUPY, W., franchising, Handbuch für die Betriebs-und rechtspraxis, Verlag Vahlen, 1995, 
127; J. gieSler, „franchising und Arbeitsrecht“, in J. gieSler, en J. nAUScHÜTT, Franchise-
recht, Köln, luchterhand, 2007, 732; W. BAUder, “Zur Selbständigkeit der franchise-neh-
mers”, N.J.W. 1989, ii, 79. Y. HASHiMOTO, Der Begriff der arbeitnehmer-ähnlichen Personen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung des Handelsvertreters und des Franchisenehmers- 
zugleich mit einem Seitenblick auf die Rechtslage in Japan, Aachen, Shaker Verlag, 2004, 33.
(203) A. BAUMgArTen, Das Franchising als Gesellschaftsverhältnis, eine Studie zur spezifischen 
zivilrechtlichen Qualität des Rechtsverhältnisses zwischen Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, 
onuitg., dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristischen fakultät, georg-Au-
gust-Universität göttingen, 1993, 95.
(204) J. BillieT, “ franchising”, B.R.H. 1982, i, 112; .J. de lAT en B. MAeS, Franchising, 
een juridische schets van een succesformule, in A. VAndePlAS en J. SPreUTelS, Prolegomena, 
Brussel, Swinnen, 1985, 219; c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des 
tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 21; SHer en c. SMeTS-gArY, «le contrat de franchise en 
droit belge (1987-1996)», J.T. 1997, 492.
(205) d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–
dissertation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischen friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, 1996, 134.
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nemer heeft recht op een zekere opleiding en op de ter beschikking stelling 
van de nodige middelen om de bedongen prestaties uit te voeren. Beiden 
zijn gehouden tot een discretieplicht en moeten zich onthouden van eender 
welke nevenactiviteit die in het kader van de overeenkomst verantwoord 
kan worden. Bij de beëindiging van de overeenkomst dienen alle ter be-
schikking gestelde hulpmiddelen zoals bedrijfshandboek, reclamepanelen, 
bedrijfsinrichting … terug te worden gegeven. 

61. maar met een verschillenDe inhouD: – Maar de inhoud en de omvang 
van die rechten en plichten zijn allerminst te vergelijken. daar waar bij een 
arbeidsovereenkomst de te verlenen prestatie tot in detail bepaald wordt 
door de overeenkomst en door de richtlijnen van de werkgever zal de be-
drijvigheid van de franchisenemer enkel voor sommige aspecten bepaald 
worden door de specifieke noden van de commerciële succesformule van 
de franchiseketen. Voor de rest zal de franchisenemer zelf invulling aan 
de commerciële prestatie kunnen geven. de controle van de werkgever zal 
ook veel stringenter en algemener van aard zijn dan de controle van de 
franchisegever, die zich zal beperken tot een controle op de activiteiten van 
de franchisenemer in functie van het merkimago en de uniformiteit binnen 
het franchisenetwerk. de hoofdprestatie van de werknemer in een arbeids-
overeenkomst beperkt zich dan ook tot de arbeidsprestatie, daar waar de 
franchisenemer verder gehouden is tot een vergoeding voor het gebruik 
van het merk en voor de overgedragen knowhow.

a.  exhaustieve kwalificatie

62. finaal onDerscheiD in De onafhankelijkheiD: – een dergelijke vergelijking 
van rechten en plichten kan echter niet volstaan om beide overeenkom-
sten definitief van elkaar te onderscheiden. We moeten dus op zoek gaan 
naar een essentieel onderscheidend kenmerk van de arbeidsovereenkomst, 
dat onverenigbaar is met een essentieel kenmerk van de franchiseovereen-
komst. dat kenmerk is de juridische onafhankelijkheid van de partijen bij 
een franchiseovereenkomst. een kwalificatie als arbeidsovereenkomst sluit 
naar frans en Belgisch recht een kwalificatie als franchiseovereenkomst 
dus uit (206). Bepaalde duitse rechtspraak en rechtsleer (207) lijken wel 
geneigd om een cumulatieve kwalificatie toe te staan. Zij onderscheiden 

(206) P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000, 
in Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 55; J.-M. .lelOUP, La franchise, 
droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 229; W. SKAUPY, Franchising, Handbuch für die 
Betriebs-und Rechtspraxis, Verlag Vahlen, 1995, 127.
(207) J. ScHAcHerreiTer, Das Franchise-Paradox, Hybride Arrangements zwischen Markt und 
Hierarchie im materiellen und im Koolisionsrecht, Tübingen, Mhor Siebeck, 2006, 40; J. gieS-
ler, „franchising und Arbeitsrecht“, in J. gieSler, en J. nAUScHÜTT, Franchiserecht, Köln, 
luchterhand, 2007, nr. 57.
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ten eerste zelfstandigen en werknemers en vervolgens arbeidsrechtelijk be-
schermde zelfstandigen en onafhankelijke zelfstandigen (208). Het Bundes-
gerichtshof en het Bundesarbeitsgericht hebben zich in twee beslissingen 
telkens met betrekking tot een ijsverkoper gebonden door een zogeheten 
franchiseovereenkomst, de eismann-entscheidungen (209), uitgesproken 
voor een toegang van franchisenemers tot de arbeidsgerechten. Bijgevolg 
verklaarden ze de arbeidsrechtelijke bescherming mogelijks van toepassing 
op de franchisenemer indien hij aan de criteria voldoet die ervoor zorgen 
dat hij een persoonlijk afhankelijke wordt. in casu gaf het Bundesarbeitsge-
richt doorslaggevende betekenis aan de economische afhankelijkheid van 
de ijsverkopers. indicaties daarvoor waren een verbod aan nevenactivitei-
ten, de betalingspraktijk en het opleggen van een limitatief aan te bieden 
assortiment. Bij het tweede eissmann arrest van het Bundesgerichtshof was 
ook het feit dat de franchisenemer over geen andere bron van inkomsten 
beschikte, de praktisch onmogelijke, doch contractueel niet uitgesloten ne-
venactiviteit, en de minimum te bereiken omzet doorslaggevend. dezelfde 
criteria werden dus gebruikt als deze die ook de werknemer van de zelf-
standige onderscheiden. Werkt de persoon in kwestie ten eerste enkel voor 
de opdrachtgever, levert hij vervolgens de prestatie zonder hulp van eigen 
werknemers of aangestelden, ontbreekt hem bovendien elke discretionaire 
beslissingsruimte met betrekking tot de inhoud of de materiële voorwaar-
den van de prestatie en draagt hij ten slotte geen enkel risico waaraan reële 
winstkansen verbonden zijn (210). Het duitse recht voert dus een tussenca-
tegorie van “arbeitnehmerähnliche Personen” in, personen die zich in een 
situatie van economische ondergeschiktheid bevinden die gelijkaardig is 
aan die van een werknemer. naar Belgisch recht kennen we dergelijke al-
gemene categorie niet. er zijn echter parallellen te trekken met het statuut 
van de handelsagent en we zullen deze duitse figuur van op werknemer 
gelijkende handelaars dan ook daar behandelen (cf. infra randnr. 176-177).

63. zelfstanDigheiD sluit arbeiDsovereenkomst uit; geen tussencategorie: – 
naar Belgisch recht bestaat een tussencategorie van arbeidsrechtelijk be-
schermde zelfstandigen niet. een cumulatieve kwalificatie als arbeidsover-
eenkomst en franchiseovereenkomst is dus uitgesloten. Verder heeft de 
duitse rechtspraak zich enkel uitgesproken over een toepassing van het for-
mele arbeidsrecht, namelijk de toegang tot de arbeidsgerechten. Materieel 

(208) Zie U. WASSer, Franchising zwischen Arbetisrecht und Handelsrecht, Zugleich ein Beitrag 
zum Arbeitnehmerbegriff, Baden-Baden, nomos, 1999, 77 e.v.; M. MArTineK, “franchising” in 
M. MArTineK, f.-J. SeMler en S. HABerMeier, (eds.), Handbuch des Vertriebsrecht, Mün-
chen, Verlag c.H. Beck, 2003, 231-424.
(209) BgH. 4 november 1998, N.J.W.1999,218 en BAg 16 juli 1997, N.J.W. 1998, 2953.
(210) r. WAnK, “franchisenehmer als Artbeitnehmer oder als Selbständige”, in M. MArTi-
neK, f.-J. SeMler, en S. HABerMeier, (eds.), Handbuch des Vertriebsrecht, München, Verlag 
c.H. Beck, 2003, 233.
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arbeidsrecht zou enkel toegepast worden op overeenkomst die de franchise-
formule misbruiken (211), dus wanneer er sprake is van een herkwalificatie 
van de overeenkomst. een deel van de duitse rechtsleer maakt echter een 
onderscheid tussen ondergeschikte franchise en coöperatie franchise (212) 
en zou dan arbeidsrechtelijke regels toepassen op de ondergeschikte (213). 
Het onderscheid tussen beide soorten franchiseovereenkomsten lijkt mij 
naar Belgisch recht echter, gezien het belang van de onafhankelijkheid van 
de franchisenemer voor een kwalificatie als franchiseovereenkomst (214), 
van geen belang en kunstmatig. 

64. naar frans recht doet art. l 781-1, 2° twijfel zaaien. Zeker nu het arrest 
van het Hof van cassatie van 4 december 2001 (215) dit artikel aangrijpt om 
een franchisenemer als werknemer te kwalificeren. Het Hof interpreteert 
art. l 781-1, 2° als een onweerlegbaar vermoeden voor een werknemers-
statuut. indien iemands hoofdzakelijke professionele activiteit eruit bestaat 
om goederen te verkopen die (bijna) exclusief geleverd worden door één 
onderneming, of indien de hoofdzakelijke professionele activiteit eruit be-
staat om bestellingen of voorwerpen te ontvangen om te behandelen, ver-
werken of transporteren voor één enkele onderneming in een lokaal dat 
wordt verschaft, of goedgekeurd door diezelfde onderneming, en dit alles 
aan prijzen door diezelfde onderneming opgelegd, is er een onweerlegbaar 
vermoeden dat het om een werknemer gaat. 
Strikt genomen zijn er dus geen redenen om bepaalde franchiseovereen-
komsten niet onder de toepassing van het arbeidsrecht te brengen. een 
band van ondergeschiktheid wordt hiertoe door het franse recht niet ver-
eist. Het zou echter niet gaan om een herkwalificatie van de overeenkomst 
in een arbeidsovereenkomst, maar louter om een toepassing van arbeids-
rechtelijke regels op een overeenkomst die geen arbeidsovereenkomst 
is (216). Het blijft uiteraard de vraag of een dergelijk vaag artikel in een 

(211)J. gieSler, „franchising und Arbeitsrecht“, in J. gieSler, en J. nAUScHÜTT, Fran-
chiserecht, Köln, luchterhand, 2007, p751, nr. 54.
(212) M. MArTineK, Franchising, dissertation zur erlangung des doktorsgrades der Juristi-
schen fakultät, Heidelberg, 1987, 387.
(213) e. flOHr, «Arbeitsrecht-Sozialrecht» in, K. MeTZlAff, (ed.)., Praxishandbuch Franchi-
sing, München, Verlag, c.H. Beck, 2003, 439 ; r. WAnK, “franchisenehmer als Artbeitnehmer 
oder als Selbständige”, in M. MArTineK, f.-J. SeMler, en S. HABerMeier, (eds.), Hand-
buch des Vertriebsrecht, München, Verlag c.H. Beck, 2003, 233.
(214) P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000, 
in Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 55; J.-M. lelOUP, La franchise, 
droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 229.
(215) cass. (fr.) 4 december 2001, J.C.P., e, 2002, nr. 25, p. 1054, noot, l. leVeneUr, D. 2002, 
nr. 24, p. 1934, noot H. KenfAcK, verkort in A. cOnSTAnTin, “droits et obligations”, J.C.P., 
g, 2002, chronique, nr. 27, i148, p. 1237. 
(216) H. KenfAcK, “le prix de la dépendance, l’application des dispositions du code du 
travail à une relation commercial”, noot onder cass. (fr.) 4 december 2001, D. 2002, nr. 24, 
p. 1935.
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ruime interpretatie niet al te veel de distributiesector aantast. Vaak wordt 
het verkoopspunt immers of goedgekeurd of ter beschikking gesteld, en 
wat betreft het opleggen van prijzen lijkt de bewoording van art. l 781-1, 
2° ook ruimer opgevat dan de strafrechtelijk gesanctioneerde prijsbepaling 
uit het mededingingsrecht. Het gaat veeleer om elke situatie waar de dis-
tributeur zich in feite in een onmogelijkheid bevindt om een persoonlijke 
prijzenpolitiek te voeren. Quasi alle distributieovereenkomsten zouden 
dus onder het toepassingsgebied van l. 781-1, 2° vallen, met alle nefaste 
gevolgen vandien (217). 

2.  Enkel herkwalificatie van de franchiseovereenkomst in een arbeidsovereen-
komst

65. herkwalificatie (218) in arbeiDsovereenkomst: – Ook al zijn de franchise-
overeenkomst en de arbeidsovereenkomst theoretisch goed te onderschei-
den, dit belet een oneigenlijk gebruik van de franchiseovereenkomst niet. 
de franchiseovereenkomst is vaak een middel om de beperkingen van het 
arbeidsrecht en de sociale lasten te omzeilen. Het conflict zal meestal pas 
ontstaan eens de franchisenemer een eventuele mislukking van de onder-
neming wil afwentelen op de franchisegever of retroactief arbeidsrechte-
lijke bescherming claimt. Uiteraard zal een herkwalificatie in werknemer 
uitgesloten zijn in het geval de franchisenemer een vennootschap is. rechts-
personen kunnen immers geen partij zijn bij een arbeidsovereenkomst. 
Zelfs wanneer er tussen de partijen geen betwisting rijst kan de rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid nog menen dat er een arbeidsovereenkomst voor-
ligt (219). Het praktische belang ligt dus in de onderwerping aan de be-
scherming van het arbeidsrecht en aan de sociale zekerheid van de werk-
nemer. Theoretisch kan de aflijning tussen de franchiseovereenkomst en de 
arbeidsovereenkomst een beter inzicht verschaffen in de essentiële kenmer-
ken van de franchiseovereenkomst.

66. onafhankelijkheiD versus onDergeschiktheiD: – Het beslissend kwalifi-
catiecriterium om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken is de 
band van ondergeschiktheid. de zelfstandigheid van de beide partijen, en 
dus ook van de franchisenemer, is een essentieel element van de franchi-
seovereenkomst. Bijgevolg kan de zelfstandigheid van de franchisenemer 
negatief gedefinieerd worden als het ontbreken van een band van onderge-

(217) A. cOnSTAnTin, “droits et obligations”, J.C.P., g, 2002, chronique, nr. 27, i 148, p. 
1242.
(218) W. VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatierechtspraak”, N.j.W. 2005, 12.
(219) K. de BOcK “ de franchiseovereenkomst”, in X., Bestendig handboek distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, Vi.3-7, nr 17350.
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schiktheid. Maar voor de kwalificatie van de overeenkomst moet rekening 
worden gehouden met de werkelijke wil van partijen niet enkel met de 
geuite wil (220). Het is de feitelijke uitvoering van een overeenkomst die 
doorslaggevend is voor de kwalificatie van die overeenkomst (221). Sinds 
de wijziging in de cassatierechtspraak zal echter meer belang gehecht wor-
den aan de eigen kwalificatie van de partijen. Om deze naast zich neer te 
leggen moeten er dus feitelijke gegevens aangehaald worden die onver-
enigbaar (222) zijn met de kwalificatie door partijen of in de franstalige ar-
resten de kwalificatie van partijen uitsluiten (223). de onafhankelijkheids-
clausules (224) die in de meeste franchiseovereenkomsten ingeschreven 
staan binden de rechter dus in geen geval indien ze niet ook aan de realiteit 
beantwoorden (225). naar frans recht is het afficheren van de zelfstandig-

(220) Arbh. Bergen 30 juni 1988, J.T.T. 1988, 376, Arbh. Brussel 20 januari 1987, Soc. Kron. 1987, 
249, noot c. engelS.
(221) cass. 7 mei 1979, Pas. 1979, i, 1048; cass. 15 februari 1982, Arr. Cass. 1981-82, 772; cass. 
10 december 1984, J.T.T. 1985, 244; cass. 7 september 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1077, Pas. 1992, i, 
999, J.T.T. 1993, 317, Soc. Kron. 1993, noot; W. VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatierecht-
spraak”, N.j.W. 2005, 3-6; Montpellier 6 januari 1999, D. 2001, somm. 296, noot d. ferrier.
(222) cass. 3 mei 2004, N.j.W. 2005, 15, R.W. 2004-05, 1220, noot K. neVenS, “Kwalificatie, 
bewijslast en bewijsrisico”, T.B.B.R. 2005, 271, noot f. VAn reMOOrTel.
(223) cass. 23 december 2002, J.T.T. 2003, 271; cass. 28 april 2003, J.T.T. 2003, 261, N.j.W. 2003, 
886, noot M. de VOS, R.A.B.G. 2003, 1093, noot M. deMedTS, “enkele kanttekeningen in 
de marge van het arrest van het Hof van cassatie van 28 april 2003 over de benadering van 
de kwalifcatie van de overeenkomst”; cass. 8 december 2003, J.T.T. 2004, 122, R.A.B.G. 2003, 
1093, noot; W. VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatierechtspraak”, N.j.W. 2005, 6; W. 
rAUWS, “de kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst”, J.T.T. 2006, 93.
(224) M. KAHn, Franchise et partenariat, Développer ou intégrer un réseau d’enseignes en commerce 
associé, Parijs, dalloz-dunnod, 2002, annexe i, cadre type d’un contrat de franchise; .vb: De 
franchisenemer zal alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst uitvoeren als 
een zelfstandig uitbater. Hij handelt met derden steeds in eigen naam, voor rekening en op risico en 
kan noch in naam van, noch voor rekening van de franchisegever verbintenissen aangaan. De fran-
chisenemer kan uitsluitend beschouwd worden als zelfstandig uitbater van het in franchising gegeven 
verkooppunt, met uitsluiting van iedere band van ondergeschiktheid ten aanzien van de franchisegever. 
of nog: De franchisenemer verbindt zich als zelfstandig handelaar. Hij zal met derden handelen in ei-
gen naam en voor eigen rekening. Hij kan geen verplichtingen aangaan, in naam of voor rekening van 
de franchisegever. De franchisenemer kan niet aanzien worden als mandataris, de concessiehouder, de 
agent of de bediende van de franchisegever, maar uitsluitend als uitbater onder franchising. of nog: De 
franchisenemer verbindt zich door deze overeenkomst en zal deze laatste uitvoeren in zijn hoedanigheid 
van zelfstandig handelaar, hij zal de rechten en plichten voortvloeiend uit deze overeenkomst naleven, 
met uitsluiting van elke ondergeschiktheid
vb uit frankrijk: le franchisé demeurant seul responsable de la bonne marche de son entre-
prise, en conserve seul les risques et avantages et ne saurait prétendre à une participation 
du franchiseur aux frais et dépenses engagés pour son fonctionnement (d. eTienne, “la 
franchise” in c. JASSOgne (ed.) Traité de droit commercial, t. 2 Antwerpen, Story Scientia, 
1992, 739).
vb uit duitsland: Der Franchise-nehmer ist selbständiger Unternehmer. Im Rahmen seines eigenständi-
gen Unternehmens wird er eine nach aussen hin eigenständig auftretende Abteilung für den Vertrieb der 
Vertragprodukte und die Erbringung der Reparaturleistungen einrichten.(K. MÜHlHAUS, Franchi-
sing, Die andere Art der Selbständigkeit, Munchen, Willem Heyne Verlag, 1997, Anhang p.119).
(225)in de duitse rechtspraak en rechtsleer werd deze theorie van de automatische zelfstan-
digheid van de franchisenemer in het eismann arrest expressis verbis veroordeeld: lAg düs-
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heid van de franchisenemer zelfs vereist door een besluit van 21 februa-
ri 1991(l’arrêté neiertz (226)) (227). Ook deze eigen affirmatie kan geen 
doorslaggevend belang toegedeeld worden. Ook de aard van de activiteit 
die met een franchiseovereenkomst wordt beoogd kan een ondergeschikt 
verband niet uitsluiten, elke arbeid kan in principe zowel op zelfstandige 
als niet-zelfstandige basis uitgevoerd worden (228). 

a.  exclusieve kwalificatie in arbeidsovereenkomst (“arbeitsrechtlicher 
rechtsformzwang”)

67. exclusiviteit van kwalificatie als arbeiDsovereenkomst: – in de duitse 
rechtsleer wordt de herkwalificatie van overeenkomsten in arbeidsover-
eenkomsten beheerst door de wettelijke verplichting een dienstprestatie 
verleend in ondergeschikt verband te organiseren als een arbeidsovereen-
komst met toepassing van een aantal dwingende arbeids- en sociaalrech-
telijke regels (“arbeitsrechtlichen rechtsformzwang”). Het principe is dat 
een onredelijk verschil in juridische behandeling van gelijke dienstpresta-
ties moet worden vermeden. een dogmatische onderbouwing hiervoor zou 
onbestaand zijn en het idee is dus louter gebaseerd op de wil om gevolg te 
geven aan dwingende arbeidsrechtelijke bepalingen (229). Ook naar Bel-
gisch recht wordt voor de kwalificatie van de overeenkomst gekeken naar 
de realiteit van de arbeidsverhouding, die primeert op de bedoeling van 
de partijen. We moeten dus op zoek gaan naar het criterium dat van een 
bepaalde prestatie een arbeidsprestatie maakt. Zodra we kunnen spreken 
van een arbeidsprestatie zou die overeenkomst beheerst worden door het 
arbeidsrecht.

B.  criteria voor herkwalificatie

68.  afgelijnDe Prestatie oP oPgelegD tijDstiP: – een arbeidsovereenkomst 
legt de uitvoering op van een vooropgestelde prestatie op een door de 
werkgever opgelegde plaats en tijdstip (230). Het criterium voor een kwa-

seldorf, 20 oktober 1987, N.J.W. 1988, 725, bevestigd door BAg 21 februari 1990, AP nr 57; 
d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–disser-
tation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischen friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn, 1996, 61. 
(226) Arrêté 21 februari 1991, nOr: ecOc9100026A, J.O. 1 maart 1991, 2963.
(227) d. legeAiS, Franchise in Jurisclasseur Commercial, 2001, fasc. 333, nr. 52, p. 15
(228) f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Straatsburg, 
litec, 2002, 129.
(229) d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–
dissertation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischen friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, 1996, 28.
(230) B. TeYSSie, Droit du travail, i, Les relations individuelles de travail, Parijs, litec, 1992, 223.
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lificatie als arbeidsovereenkomst is het ondergeschikt verband en dus het 
gezag (231). nochtans behelst de juridische ondergeschiktheid een waai-
er van zeer uiteenlopende situaties, afhankelijk van de sector en het type 
werk, alsook van het niveau van de werknemer binnen de onderneming. 
er is een evolutie merkbaar naar een grotere autonomie voor een groot deel 
werknemers. daarnaast worden we geconfronteerd met gevallen van een 
eerder feitelijke ondergeschiktheid van op papier onafhankelijke spelers, 
die echter economisch afhankelijk zijn. Sommigen willen dan ook vanuit 
die optiek de bescherming uit het arbeidsrecht tot deze gevallen uitbrei-
den (232). de uitbreiding van de juridische ondergeschiktheid naar vormen 
van meer economische ondergeschiktheid werd een halt toegebracht door 
de rechtspraak. Het ondergeschikt verband werd strikt geïnterpreteerd als 
juridisch gezag en dus leiding en toezicht met de bijhorende controle en mo-
gelijkheid om te sanctioneren (233). Het moet duidelijk zijn dat de werkge-
ver eenzijdig de voorwaarden bepaalt, of minstens kan bepalen waaronder 
het werk wordt uitgevoerd. de band van ondergeschiktheid kan dus niet 
voortvloeien uit een indirect bewijs van de integratie in een georganiseerd 
systeem van de onderneming van de zogezegde werkgever.

1.  Ondergeschikt verband

a.  Traditionele werknemersbegrip: juridisch gezag

69. juriDische mogelijkheiD gezag: – Wanneer een bepaalde persoon voor 
een andere persoon taken uitoefent tegen betaling van een loon, onder diens 
gezag en zonder dat het gaat om de uitvoering van een concrete afgelijnde 
prestatie, dan spreekt men van een arbeidsovereenkomst (234). de werkne-
mer stelt zijn arbeidskracht ter beschikking (235) en het is aan de werkge-

(231) W. VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatierechtspraak”, N.j.W. 2005, 12.
(232) Zie bijvoorbeeld f. rUel, Le choix du type de contrat, Parijs, Septentrion, 1998, 79.
(233) cass. (fr.) 13 november 1996, Dr. Soc. 1996, 1067, noot J.-J. dUPeYrOUX, D. 1996, info. 
rapide, 268; cass. (fr.) 1 juli 1997, Bull. Civ. V, nr. 242, D. 1997, info rapide, 175; cass. (fr.) 
4 december 1997, R.J.S. 1998, 130, D. 1998, somm. 247, noot i VAcArie, J.C.P. g. 1998, i, 114, 
noot J. BArTHeleMY; cass. (fr.) 15 oktober 1998, R.J.S. 1998, 813; cass. (fr.) 18 juli 2000, D. 
2000, info. rapide, 229, R.J.S. 2000, 719; cass. (fr.) 29 januari 2002, Bull. Civ. V, nr. 38, D. 2002, 
info. rapide, 938, Dr. Soc.2002, 499, noot J. SAVATier, R.J.S. 2002, 315, J.C.P. e. 2002, 52, noot 
BOUlMier, J.S.L. 2002, nr. 96-4.
(234) naar duits recht wordt de arbeidsovereenkomst ingedeeld als een bijzondere vorm van 
het “Dienstvertrag”. de arbeidsovereenkomst onderscheidt zich van het autonoom “Dienst-
vertrag” door de persoonlijke afhankelijkheid van de werknemer. Omdat het om een huur 
van diensten gaat is het voorwerp van de overeenkomst dus de activiteit zelf en niet een 
specifiek resultaat.
(235) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, ed. 3, deel ii, nr 1827: Le travail comme 
tel, comme source d’activité, la force de travail qui est prestée indépendamment de toute affectation 
déterminée. Il en résulte nécessairement que le travail sera exécuté sous l’autorité et la direction de 
celui qui en bénéficie.
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ver om aan te duiden hoe deze zal aangewend worden. de onbepaaldheid 
van het werk in de arbeidsovereenkomst heeft als noodzakelijk gevolg het 
juridisch recht van de werkgever om bindend over de aanwending van die 
arbeid te beslissen (236).
de werkgever beschikt over een juridische (237) mogelijkheid (238) om ge-
zag uit te oefenen. de werknemer staat in een ondergeschikt verband ten 
aanzien van de werkgever (239). Het gaat dus fundamenteel om een juridi-
sche afhankelijkheid (240). Ook bij franchiseverhouding zal er een feitelijke 
ongelijkheid kunnen bestaan tussen de franchisenemer en de franchisege-
ver, maar juridisch gezien moet het gaan om een samenwerking van twee 
onafhankelijke en evenwaardige partners. de richtlijnen die de franchise-
gever aan de franchisenemer geeft mogen dus geen uiting zijn van juridisch 
gezag. dit is uiteraard een feitenkwestie (241).

70. de belangrijkste veruitwendigingen van het gezag (242) zijn het ge-
ven van leiding, door concrete richtlijnen en een controle a posteriori op de 
naleving van die richtlijnen (243), dus het houden van toezicht.

i)  leiding

71. leiDing is aanwijzingen geven: – leiding geven betekent concrete aan-
wijzingen geven over tijd, plaats en wijze van uitoefenen van de arbeid. 
dit veronderstelt dus een zekere onbepaaldheid van het uit te voeren 
werk (244). Maar de onbepaaldheid van de te leveren prestatie op zich geeft 

(236) H. VAn PAriJS, “la subordination dans le louage de service”, J.T. 1961, 310.
(237) H. lenAerTS, Inleiding tot het sociaal recht, diegem, Kluwer, 1995, p. 192, nr. 139; W. 
VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatierechtspraak”, N.j.W. 2005, 3.
(238) M. JAMOUlle, Le contrat de travail, luik, 1982, i, 151: ondergeschikt verband is een juri-
dische notie die louter een mogelijkheid tot leiding, gezag en toezicht inhoudt. de notie moet 
op die manier onderscheiden worden van een reële afhankelijkheid. W. VAn eecKHOUTTe, 
“gezag in de cassatierechtspraak”, N.j.W. 2005, 3: men moet dus niet werkelijk en ononderbro-
ken het gezag uitoefenen (cass. 13 juni 1968, Arr. Cass. 1968, 1239; cass. 15 februari 1962, T.S.R. 
1962, 357; cass. 26 september 1973, J.T.T. 1974, 11; cass. 19 december 1977, Arr. Cass. 1978, 479; 
cass. 7 mei 1979, Arr. cass. 1978-79, 1059; cass. 18 mei 1981, Arr. cass. 1980-81, 1080; dat het 
gezag niet wordt uitgeoefend betekent niet dat er geen gezagsverhouding is: cass. 5 december 
1994, J.T.T. 1995, 80), er zijn geen preciese richtlijnen nodig (cass. 14 januari 2002, Pas.,i, 2002, 
120). Men moet echter wel het gezag hebben en niet louter kunnen hebben.
(239) cass. 3 december 1965, Pas. 1966, i, 434.
(240) cass. 3 maart 1997, Arr. Cass; 1997, 441; W. VAn eecKHOUTTe, “gezag in de cassatie-
rechtspraak”, N.j.W. 2005, 5.
(241) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, 77.
(242) Voor een uitgebreide bespreking van de theorie omtrent gezag, leiding en toezicht mo-
gen we verwijzen naar   M. JAMOUlle, Le contrat de travail, luik, 1982, i, 152-167.
(243)cass. 26 september 1973, Pas. 1974, i, 84; cass. 18 mei 1981, Arr. Cass. 1980-81, 1080; c. 
engelS, Ondergeschikt verband naar Belgisch arbeidsrecht; Brugge, die Keure, 1989, 212; M. 
JAMOUlle, Le contrat de travail, luik, 1982, i, 164.
(244) H. VAn PAriJS, “la subordination dans le louage de service”, J.T. 1961, 310.
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niet automatisch het recht aan de tegenpartij om bindende richtlijnen te 
geven om de prestatie verder te bepalen. Pas indien er een juridisch recht 
bestaat om leiding te geven is er sprake van een ondergeschikt verband en 
dus van een arbeidsovereenkomst.

72. DwingenDe, eenzijDige en volDoenDe Precieze aanwijzingen: – We zullen 
pas van leiding in de arbeidsrechtelijke zin spreken indien die concrete aan-
wijzingen ten eerste op dwingende wijze worden gegeven door de werkge-
ver. loutere suggesties volstaan niet. Vervolgens moeten die aanwijzingen 
eenzijdig van de werkgever uitgaan. Ze mogen met andere woorden niet het 
resultaat zijn van een samenwerking, een afspraak om samen te werken. dit 
zal bijvoorbeeld vaak het geval zijn binnen distributienetwerken. Hier zal 
moeten onderzocht worden of die samenwerking werkelijk een samenwer-
king is, en niet louter op schijn berust. Maar anderzijds is het niet omdat een 
samenwerkingsakkoord voornamelijk beperkingen inhoudt voor één partij 
dat we daar een ondergeschikt verband zouden kunnen uit afleiden. Bin-
nen een franchiseverhouding bijvoorbeeld zal de overeenkomst vaak veel 
beperkingen inhouden voor de franchisenemer. Hij zal bij het uitoefenen 
van zijn beroepsactiviteit rekening moeten houden met allerlei beperkingen 
in functie van het merk, het imago van het netwerk waarin hij zich heeft in-
geschakeld. Maar dit alleen volstaat niet om van leiding te kunnen spreken. 
dergelijke richtlijnen wijzen immers niet op een volledige afhankelijkheid 
van de franchisenemer maar zijn integendeel uitingen van zijn onafhanke-
lijke beslissing tot samenwerking met de keten van de franchisegever (zie 
randnr. 233 e.v.). Ze vinden meestal hun rechtvaardiging in het vereiste een 
netwerk, een keten uit te bouwen. Tenslotte moeten de concrete aanwijzin-
gen die door de werkgever worden gegeven voldoende precies zijn. Vele 
zelfstandige distributeurs, commissiehouders, zelfstandige handelsagenten 
en zelfstandige medewerkers krijgen immers ook vaak aanwijzingen. Maar 
hier gaat het om richtlijnen om de conformiteit van de uit te voeren prestatie 
met wat gestipuleerd is in de overeenkomst te betrachten. Het gaat in dat ge-
val dan louter om het vragen van een correcte uitvoering van de zakelijke in-
houd van de overeenkomst en niet om een precieze bepaling van de manier 
waarop de arbeid moet worden ter beschikking gesteld van de werkgever. 

73. over De taak zelf: – een ondergeschiktheid kan zich uiten in richt-
lijnen over het organiseren van de taak zelf. Het gaat dan over de wijze 
waarop de opdracht moet worden vervuld. Maar een ondergeschiktheid 
kan ook gaan om de loutere materiële organisatie, dus louter het beslissen 
over de uitwendige uitvoeringsmodaliteiten van de arbeidsopdracht (245). 

(245) c. engelS, Ondergeschikt verband naar Belgisch arbeidsrecht; Brugge, die Keure, 1989, 48; 
M. JAMOUlle, Le contrat de travail, luik, 1982, i, 153.
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deze beide gevallen zijn een uiting van wat men noemt technische en juri-
dische ondergeschiktheid.

commerciële onDergeschiktheiD of economische afhankelijkheiD: – Maar een on-
dergeschiktheid kan ook van een commerciële aard zijn. Het gaat dan om 
een inschakeling binnen een commerciële organisatie. dit is wat gebeurt bij 
een franchiseovereenkomst. Uiteindelijk wordt dan niet de arbeid als geheel 
ten dienste gesteld van de franchisegever maar wordt enkel een bepaalde 
prestatie beloofd, namelijk het inschakelen van de eigen onderneming in de 
keten van de franchisegever met het respect van alle daaruit voortvloeiende 
instructies om het imago van het netwerk hoog te houden. dit zal echter 
niet noodzakelijk ook wijzen op een juridische ondergeschiktheid (246) (zie 
randnr.233). We zullen hier verder op in gaan wanneer we de franchiseover-
eenkomst kwalificeren als integratieovereenkomst (cf. infra randnr. 349) .

74. verPlichting aanwijzingen te volgen in anDere Dan arbeiDsovereenkom-
sten: – Het onderscheidende criterium van de effectieve leiding over de 
prestaties moet dus gerelativeerd worden. er bestaan immers naast de ar-
beidsovereenkomst tal van andere contracten waar de ene contractant aan 
de andere richtlijnen over de uitvoering van diens prestatie geeft. Ook bij 
het mandaat, het aannemingscontract, de agentuur… Het lijkt eerder om een 
gradueel (247) verschil in intensiteit van de leiding te gaan. de franchise-
overeenkomst kunnen we eerder doen aansluiten bij overeenkomsten die tot 
doel hebben de belangen te behartigen van de medecontractant. Het is dan 
ook niet meer dan normaal dat de franchisegever richtlijnen kan geven aan 
de franchisenemer die voor een stuk ook zijn belangen behartigt, of op zijn 
minst de belangen van de keten. Met betrekking tot bijvoorbeeld de aanne-
mingsovereenkomst wordt algemeen aanvaard dat de opdrachtgever alge-
mene richtlijnen kan geven met betrekking tot het te bereiken resultaat (248). 
deze richtlijnen en de eventueel daaraan gekoppelde controle zijn dan niets 
anders dan een streven naar een correcte uitvoering van de opdracht. Het 

(246) Zo kan een franchisovereenkomst niet geherkwalificeerd worden louter door een band 
van economische ondergeschiktheid. daaruit vloeit niet voort dat er sprake zou zijn van een 
gezag, in de zin van de mogelijkheid om bevelen en instructies te geven, er de uitvoering van te 
controleren en sanctioneren, noch dat de arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden opgelegd door 
de franchisegever. cass. (fr.) 22 maart 2007, Cont. Conc. Consomm. 2007, nr. 7, comm. 170.
(247) Het graduele karakter van het onderscheid tussen de richtlijnen gegeven door een 
franchisegever en de uitoefening van werkgevergezag wordt perfect geïllustreerd door het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel van 10 maart 2000: Ook de marge tussen advies geven 
(franchiseovereenkomst) en instructies geven (arbeidsovereenkomst) is klein. Zolang de marges geres-
pecteerd worden zijn de franchisenemers zelfstandige ondernemers. Arbrb. Brussel 10 maart 2000, 
DA/OR 2000, 376, noot O.VAeS.
(248) cass. 9 juni 1995, R.W. 1995-96, 383; cass. 16 januari 1962, Pas. 1962, i, 574, zie voor een uit-
gebreide bespreking: W. gOOSSenS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, in 
Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2003, 212; c. engelS, Ondergeschikt verband naar Belgisch 
arbeidsrecht; Brugge, die Keure, 1989,58; M. JAMOUlle, Le contrat de travail, luik, 1982, i, 194.
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gaat dus om een opeisen van een conforme levering. de richtlijnen mogen 
dan ook enkel gericht zijn op perfecte naleving van de contractuele bepalin-
gen (249). Ook bij een franchiseovereenkomst zullen vaak strenge richtlijnen 
worden gegeven met betrekking tot de door de franchisenemer te verlenen 
prestatie. in verband met de essentie van de opdracht moet de franchisene-
mer echter meester zijn over de te gebruiken middelen (250).

ii). Toezicht

75. toezicht Dat verDer gaat Dan controle oP conforme uitvoering: – Toezicht 
of controle kan een uiterlijk teken zijn van gezag en dus van een ondergeschikt 
verband, maar hoeft dat niet noodzakelijk te zijn. controle kan immers ook 
louter gebeuren in functie van een nastreven van een conforme uitvoering van 
de zakelijke inhoud van de overeenkomst zonder daarom de zelfstandigheid 
van de medecontractant te moeten fnuiken. Het zal wel een uiting van gezag 
zijn indien de controle tot doel heeft de precieze bevelen te doen naleven. 
leiding en toezicht zijn dus twee zijden van dezelfde medaille. 
We kunnen dus ook hier een onderscheid maken tussen een controle die 
enkel toeziet op de conforme uitvoering van de overeenkomst en dus niet 
ingrijpt op de wijze waarop een prestatie wordt geleverd en strikte controle 
op alle aspecten van de uit te voeren taak. die strikte controle ziet dan ei-
genlijk toe op de naleving van de concrete richtlijnen. concreet zal er dus 
moeten worden onderzocht of de controle door de franchisegever nog kan 
beantwoorden aan een toezicht op een conforme uitvoering van de ver-
plichtingen van de franchisenemer uit de franchiseovereenkomst. Of is de 
controle integendeel een uiting van juridisch gezag? 

76. onaangePastheiD van klassieke criteria aan nieuwe vormen van commerciële 
samenwerking: – Het begrip ondergeschikt verband als kenmerk om arbeids-
overeenkomsten van andere gelijksoortige overeenkomsten af te scheiden 
en de hierna opgesomde verschillende concrete aanwijzingen hiervan zijn 
dus gezien het ontstaan van nieuwe evoluties in de arbeidswereld, steeds 
minder adequaat en bieden met betrekking tot distributieovereenkomsten 
en nieuwe vormen van samenwerking weinig rechtszekerheid. Vooral de 
hogere kwalificaties van de werknemer, de toenemende specialisatie, de 
flexibele arbeidsvoorwaarden, de territoriale uitbreiding van de werkplaats 
en moderne communicatietechnologie spelen daarin een rol (251).

(249) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: Het gemeenrechtelijk dienstencontract, in Recht en 
onderneming, Brugge, die Keure, 2003, 213; f. HendricKX, “Het ondergeschikt verband, 
overzicht van rechtspraak (1990-1998), T.S.R. 1999, 16; H. VAn PAriJS, “ la subordination 
dans le louage de service”, J.T. 1961, 312.
(250) f.-X. licAri, la protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Straats-
burg, litec, 2002, 130.
(251) d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–
dissertation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischer friedrich-Wil-
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b.  Teleologische invulling van het werknemersbegrip

77. ratio legis bescherming werknemer: – Omdat de noties leiding, gezag 
en toezicht door het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en 
distributietechnieken als onderscheidend criterium aan belang inboeten en 
niet meer geschikt zijn is het van belang terug aandacht te gaan besteden 
aan de onderliggende reden waarom personen die een beroepsactiviteit in 
ondergeschikt verband uitoefenen bescherming verdienen. de werknemers 
hebben die bescherming nodig omdat ze persoonlijk afhankelijk worden 
van de werkgever (252). door de algemene overdracht van hun arbeid aan 
de werkgever geven ze, althans in de optiek van de arbeidswetgever, een 
deel van hun mogelijkheid op om zelf in te staan voor hun sociale zekerheid 
door persoonlijke arbeidsorganisatie. de arbeidsovereenkomst verhoogt de 
kansen van de werkgever op succes op de markt, wat hem in staat zal stel-
len ook in te staan voor een stuk sociale zekerheid van zijn werknemer. 
de arbeidsrechtelijke bescherming is dus een soort vergoeding voor de 
afstand van potentieel door de werknemer. de werkgever heeft dus een 
verplichting om de werknemer een zekere bestaanszekerheid te geven. de 
werknemer doet in ruil voor deze arbeidsrechtelijke bescherming van de 
werkgever, afstand van zijn zelfstandigheid en de in die zelfstandigheid lig-
gende kans op winst. Hij stelt zijn arbeid, zijn manier om bestaanszekerheid 
te verwerven ten dienste van de werkgever en krijgt in ruil daarvoor de 
arbeidsrechtelijke bescherming. Het onderscheidende criterium komt dus 
neer op de sociale beschermingsnood. en deze bestaat door de volledige 
economische afhankelijkheid. deze afhankelijkheid alleen volstaat echter 
niet om van een arbeidsverhouding te kunnen spreken (253).

78. bescherming tegen vormen van afhankelijkheiD Die onDergeschiktheiD Doen 
ontstaan: – de bescherming van de werknemers vindt haar oorzaak in een 
streven van de wetgever om de mogelijke gevolgen van de afhankelijkheid 
van de werknemer van zijn werkgever op te vangen door beschermende 
maatregelen. Maar niet elke afhankelijkheidsverhouding wordt beoogd. er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten met betrekking 
tot de huur van diensten die niet gepaard gaan met enige ondergeschikt-
heid aan het gezag van de opdrachtgever en de overeenkomsten waar er 
wel een dergelijke ondergeschiktheid bestaat. Het uiteindelijke criterium 
om te bepalen of een bepaalde overeenkomst van huur van diensten onder 
de bescherming van het arbeidsrecht valt wordt dus het criterium van het 

helms-Universität Bonn, 1996, 110.
(252) in het duitse recht wordt de persoonlijke afhankelijkheid onderstreept als criterium voor 
een arbeidsovereenkomst (Y. HASHiMOTO, Der Begriff der arbeitnehmer-ähnlichen Personen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Rechtsstellung des Handelsvertreters und des Franchisenehmers- 
zugleich mit einem Seitenblick auf die Rechtslage in Japan, Aachen, Shaker Verlag, 2004, 32).
(253) Arbh. Bergen 30 juni 1988, J.T.T. 1988, 376.
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ondergeschikt verband. dat criterium werd in de rechtspraak eigenlijk los-
gekoppeld van de ratio legis van de arbeidsrechtelijke bescherming, de on-
gelijkheid, de persoonlijke afhankelijkheid van de werknemer ten opzichte 
van de werkgever. Het ondergeschikt verband is dus maar een deel van 
de ‘arbeidsverhouding’, de verhouding van volledige persoonlijke afhan-
kelijkheid (254). Het vermoeden dat indien er sprake is van ondergeschikt 
verband er ook sprake is van afhankelijkheid en er dus een nood aan ar-
beidsrechtelijke bescherming bestaat is geëvolueerd naar een theorie dat er 
enkel sprake is van een arbeidsovereenkomst indien er een ondergeschikt 
verband bestaat zonder rekening te houden met de vraag of er wel een nood 
is aan die bescherming vanuit een situatie van afhankelijkheid.

79. Het loskoppelen van beide criteria en het louter focussen op de band 
van ondergeschiktheid doet twijfel rijzen bij de geïntegreerde distributiever-
houdingen zoals franchiseverhoudingen. de band van ondergeschiktheid als 
onweerlegbaar vermoeden van volledige afhankelijkheid die bescherming 
van het arbeidsrecht behoeft, lijkt niet altijd houdbaar. door de inschakeling 
van de onderneming van de franchisenemer in de keten van de franchise-
gever krijgt deze laatste een controlerecht over de franchisenemer. Het on-
derscheid tussen deze controle uit de arbeidsovereenkomst en richtlijnen in 
functie van de conforme levering indien een prestatie geleverd wordt op ba-
sis van een dienstenovereenkomst is niet altijd gemakkelijk te maken. Moet 
de rechtspraak niet minder belang hechten aan dergelijke richtlijnen en con-
trole? eigenlijk zijn die niet meer dan het uitstippelen van een gezamenlijke 
commerciële politiek en ontstaat daardoor geen arbeidsrechtelijk onderge-
schikt verband (255)? dit zou in elk geval van een zeker realisme getuigen. 
Voor franchiseovereenkomsten zou dan enkel een herkwalificatie naar een 
arbeidsovereenkomst mogelijk zijn indien er sprake is van een band van on-
dergeschiktheid die niet te verantwoorden valt vanuit de noodzaak om een 
eenvormig merkimago te presenteren naar de buitenwereld (256).

80. enge invulling afhankelijkheiD Die onDergeschikt verbanD tot gevolg 
heeft: – Uiteindelijk moet er een enge invulling komen van het begrip afhan-
kelijkheid in combinatie met het ondergeschikt verband dat aanleiding kan 
geven tot de bescherming van het arbeidsrecht. indien we deze begrippen 
ruim interpreteren dan zullen zowat alle overeenkomsten er kunnen onder 
vallen. de franchisenemer zal altijd wel op een of andere wijze economisch 

(254) K. neVenS, “Schijnzelfstandigen in het offensief: analyse van de toepasselijke rege-
len inzake bewijs, interpretatie en kwalificatie van de arbeidsovereenkomst”, R.W. 2004-05, 
1201.
(255) M. TAQUeT en c. WAnTieZ, “ indices de l’autorité en matière de représentation com-
merciale”, J.T.T. 1971, 197.
(256) in die zin l. AMiel-cOSMe, “requalification d’un contrat de franchise en contrat de 
gérance salariée par application de l’article l. 781-1,2° du code du travail”, D. 1997, jur. 10.
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afhankelijk en een ondergeschikte zijn van de franchisegever (257). de 
duitse rechtsleer maakt duidelijk een onderscheid tussen de persoonlijke 
afhankelijkheid nodig voor een kwalificatie als arbeidsovereenkomst en een 
louter economische afhankelijkheid die ook in andere overeenkomsten kan 
aanwezig zijn (258). We moeten die begrippen dus invullen met het teleo-
logisch werknemersbegrip in het achterhoofd. Zolang de franchisenemer 
het risico van zijn onderneming blijft dragen en ook de onafhankelijkheid 
bewaart om een beleid in functie van dat risico te voeren, de factoren die 
invloed hebben op dat risico kan beïnvloeden, lijkt het niet mogelijk hem 
als werknemer van de franchisegever te kwalificeren. Hij heeft dan immers 
de arbeidsrechtelijke bescherming niet nodig omdat hij in grote mate zijn 
eigen kansen in eigen handen heeft. 

81. economische ongelijkheiD bij contractsluiting: – Als van bij de contract-
sluiting de partijen in een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar staan 
door de economische zwakte van één der partijen dan zal die ongelijkheid 
in het contract vertaald worden door een juridische ondergeschikte band. 
We kunnen ons echter afvragen of dit geen kringredenering inhoudt: de 
overeenkomst die een economische afhankelijkheid installeert wordt ge-
kenmerkt door een ondergeschiktheid die ook juridisch is omdat de eco-
nomisch afhankelijke partij ab initio afhankelijk was. Maar waarin zou de 
positie van een toekomstige franchisenemer dan fundamenteel verschillen 
van de positie van een werknemer? Mijns inziens zal de initiële onafhanke-
lijkheid afhangen van de mogelijkheid tot het dragen van risico. nochtans 
zien we in, bij gebrek aan Belgische rechtspraak, vooral franse rechtspraak 
dat criterium niet vaak terugkeren (259). Uiteraard wordt terecht de beden-
king gemaakt dat het nemen van risico alleen niet voldoende kan zijn om 
een arbeidsrechtelijke ondergeschiktheid uit te sluiten. er moet uiteraard 
ook de mogelijkheid zijn dat risico zelf te beïnvloeden. Het enige criterium 
zou dan het vrijwillig dragen van risico zijn, in die zin van een evenwicht 
tussen de kansen en risico’s van de onderneming. een arbeidsrechtelijk on-
dergeschikte werknemer is dan hij die onderworpen is aan richtlijnen die 
het voor hem onmogelijk maken om zijn eigen situatie als marktspeler te 

(257) in duitsland waar het criterium voor een arbeidsrechtelijke kwalificatie de persoonlijke 
afhankelijkheid is, stelde het BAg duidelijk dat een economische afhankelijkheid niet vol-
staat: BAg 9 juni 1993, AP. nr. 66 zu § 611 BgB Abhängigkeit.
(258) Y. HASHiMOTO, Der Begriff der arbeitnehmer-ähnlichen Personen unter besonderer Berück-
sichtigung der Rechtsstellung des Handelsvertreters und des Franchisenehmers- zugleich mit einem 
Seitenblick auf die Rechtslage in Japan, Aachen, Shaker Verlag, 2004, 33.
(259) f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Straatsburg, 
litec, 2002, 135; de duitse rechtsleer en rechspraak lijkt het criterium van het risico wel meer 
te omarmen, zie bvb lAg nürnberg 31 juli 1996, ezA nr. 57 zu § 611BgB Arbeitnehmerbegriff; 
r. WAnK, “franchisenehmer als Artbeitnehmer oder als Selbständige”, in MArTineK, M., 
SeMler, f.-J. en HABerMeier, S., (eds.), Handbuch des Vertriebsrecht, München, Verlag c.H. 
Beck, 2003, 233.
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beïnvloeden. Wie dus geen enkel risico kan dragen staat in een positie die 
zowel een feitelijke als juridische afhankelijkheid met zich meebrengt en die 
leidt tot een volledige juridische ondergeschiktheid. dit heeft het gezag, lei-
ding en toezicht van de andere partij tot gevolg. de ondergeschiktheid aan 
de richtlijnen van de werkgever is hier dan ook niet het gevolg van contrac-
tuele clausules maar vloeit voor uit de aard van de overeenkomst zelf. der-
gelijke overeenkomsten waarvan de arbeidsovereenkomst het prototype is 
zijn dus overeenkomsten waarbij de afhankelijkheid totaal is (260).

82. bereiDheiD risico te Dragen: – Bij een franchiseovereenkomst is de fran-
chisenemer in theorie wel bereid een economisch risico te dragen en het 
daaraan gekoppelde deel van de eventuele winst te genieten. Ab initio gaat 
het daar wel over een overeenkomst tussen gelijkwaardige partners en is 
de ondergeschiktheid die voortvloeit uit de door de overeenkomst ontstane 
onafhankelijkheid geen juridische ondergeschiktheid maar een louter pro-
fessionele ondergeschiktheid. de franchisenemer wordt op commercieel 
vlak enkel ingeschakeld in het systeem, het netwerk van de franchisegever, 
maar blijft voor de rest, dus in de mate dat hij zich niet contractueel heeft 
verbonden aan de franchisegever juridisch volledig onafhankelijk.

83. vrijwillige economische afhankelijkheiD met bewust Dragen van commer-
cieel risico: – Het gaat bij een franchiseovereenkomst dus over een juri-
disch onafhankelijke economische speler die zich door zijn economische 
afhankelijkheid van de franchisegever verplicht ziet een aantal richtlijnen 
te aanvaarden die zijn professionele ondergeschiktheid aan de franchisege-
ver tot gevolg hebben. Het grote verschil met de juridische afhankelijkheid 
van bijvoorbeeld de werknemer bestaat erin dat de professionele onderge-
schiktheid volledig moet geregeld worden bij het door twee onafhankelijke 
partners aangegane contract. de economische afhankelijke heeft dus de ju-
ridische mogelijkheid om hierover bij de sluiting van de overeenkomst te 
onderhandelen en een dergelijke mate van ondergeschiktheid te weigeren. 
de noodzaak deze te beschermen, zoals de werknemer door het arbeids-
recht wordt beschermd, is dus in theorie niet aanwezig.

2.  Concrete aanwijzingen om te spreken van een ondergeschikt verband in een 
franchiseverhouding

84. aanwijzingen onDergeschikt verbanD: – Verschillende feitelijke elemen-
ten kunnen wijzen op een ondergeschikt verband, wat de kwalificatie als 
franchiseovereenkomst uitsluit. de vraag of die feitelijke elementen ook 

(260) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essai sur les activités professionnelles dans une 
dépendance économique, Parijs, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1986, 154.
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daadwerkelijk een ondergeschikt verband doen ontstaan, kan enkel be-
antwoord worden na een globaal onderzoek van de concrete contractuele 
verhouding tussen beiden partijen (261). Zo zullen bepaalde zaken in een 
arbeidsverhouding wijzen op een ondergeschikt verband terwijl diezelfde 
zaken ook kunnen voorkomen binnen een franchiseverhouding zonder dat 
ze een herkwalificatie van de franchiseverhouding in een arbeidsverhou-
ding kunnen verantwoorden. 

85. criteria rechtsPraak, klassiek werknemersbegriP aangePast in functie van 
onafhankelijkheiD franchisenemer: – de Belgische rechtspraak over deze pro-
blematiek is zeer schaars. de franse rechtspraak is iets uitgebreider. daar 
vinden we de onder b.1) opgesomde voorbeelden terug waarvan we kun-
nen uitgaan dat ze ook naar Belgisch recht opgaan. 

Uiteindelijk houdt men in de Belgische en franse rechtspraak ogenschijn-
lijk vast aan een klassiek werknemersbegrip en focust men dus op de cri-
teria van gezag, leiding en toezicht. gezagsuitoefening is uiteindelijk een 
feitelijk gegeven. de rechtspraak heeft een aantal vermoedens van gezag 
ontwikkeld. Samen genomen moeten ze gewichtig, nauwkeurig en over-
eenstemmend zijn (262). in de invulling daarvan merken we echter een 
aanpassing van die criteria om toch te pogen de franchisecontracten uit 
het toepassingsgebied van het arbeidsrecht te houden, zolang de franchise-
overeenkomst niet op schijn berust. door een consequente toepassing van 
een eerder teleologisch ingevuld begrip van ondergeschikt verband zou dit 
op een meer systematische wijze kunnen gebeuren. de duitse rechtspraak 
is op dat vlak veel uitgebreider en meer gemotiveerd dan de franse en Bel-
gische rechtspraak. in wezen merken we dat de duitse rechtspraak op meer 
systematische wijze (263) de persoonlijke afhankelijkheid van de werk-
nemer of de onafhankelijkheid van de franchisenemer beoordeelt aan de 
hand van een viertal soorten kenmerken, die we eigenlijk ook in de franse 
en Belgische rechtspraak kunnen vinden.

a.  Persoonlijke gehoudenheid tot de contractsprestatie

86. mogelijkheiD aanstelling DerDen: – Uit de mogelijkheid om de te leveren 
prestaties door derden aangestelden te laten uitvoeren wordt vaak afgeleid 

(261) cass. (fr.) 17 april 1991, C.S.B.P. 1991, 159; J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, 
Parijs, delmas dalloz, 2000, 229.
(262) K. neVenS, “Schijnzelfstandigen in het offensief: analyse van de toepasselijke rege-
len inzake bewijs, interpretatie en kwalificatie van de arbeidsovereenkomst”, R.W. 2004-05, 
1209. 
(263) d. HOlling, Arbeitsrechtlicher Rechtsformzwang und Franchising, onuitg., inaugural–
dissertation zur erlangung des grades eines doktors der rechte, rheinischer friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, 1996, 60.
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dat de contractant niet persoonlijk afhankelijk is van de opdrachtgever en 
dat er bijgevolg geen sprake is van een arbeidsovereenkomst (264). enkel 
een onafhankelijke ondernemer kan de arbeid van derden exploiteren (265). 
in wezen is de franchiseovereenkomst een intuitu personaecontract (cf. in-
fra randnr. 598-603). dit houdt echter niet noodzakelijk in dat de franchise-
nemer ook daadwerkelijk alle commerciële prestaties persoonlijk uitvoert, 
het zorgt er enkel voor dat de franchisegever een bepaalde persoon kan kie-
zen omwille van zijn persoonlijke commerciële geschiktheid de knowhow 
van de franchisegever in praktijk uit te voeren en om een verkooppunt in 
overeenstemming met de commerciële politiek van de groep met succes uit 
te baten (266). Het bestaan van een arbeidsverhouding zou dus in elk geval 
uitgesloten zijn indien de franchisenemer de mogelijkheid krijgt om zich 
door een derde te doen vervangen om de exploitatie te verzekeren (267). 
Verder wordt soms gesteld dat de franchisenemer minstens eigenaar moet 
blijven van zijn eigen handelszaak (268). Het zal anders moeilijk zijn om de 
franchisenemer nog te onderscheiden van de handelsagent, handelsverte-
genwoordiger of de klassieke werknemer.

b.  Verplichting richtlijnen na te leven

87. intensiteit na te leven richtlijnen: – Zoals hierboven uiteengezet zijn 
ook franchisenemers gehouden richtlijnen van de franchisegever te aan-
vaarden. in se kan daarin dus geen indicatie van een persoonlijke afhanke-
lijkheid gezien worden. Toch zal de rechtspraak veelal uit de intensiteit en 
de inhoud van die richtlijnen, instructies of conclusies trekken met betrek-
king tot het al dan niet bestaan van een persoonlijke afhankelijkheid en 
dus van een ondergeschikt verband en bijgevolg besluiten tot het al of niet 
bestaan van een arbeidsovereenkomst. 
de richtlijnen kunnen slaan op de inhoud van de te leveren prestatie of 
op de organisatie van de prestatie, meer bepaald op plaats en tijd van de 
uitvoering van de verschuldigde prestaties. Wanneer de franchisenemer 
geen enkele bestuursvrijheid heeft, verplicht is om een strikt uurrooster 
te volgen en zijn aanwezigheden moet rechtvaardigen ten overstaan van 
de franchisegever wijst dit op een ondergeschikt verband. Men zal vooral 
strikte richtlijnen over de modaliteiten van de uit te voeren activiteit in aan-

(264) cass. (fr.) 28 april 1960, Dr. Soc. 1961, 107, noot J. SAVATier.
(265) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, 77.
(266) K. de BOcK, “ de franchiseovereenkomst”, in X., Bestendig handboek distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, Vi.3-3, nr. 16850.
(267) Brussel 23 oktober 1986, R.W. 1987, 540; Olg düsseldorf 30 januari 1998, N.J.W. 1998, 
2980; r. BUMiller, “der franchisenehmer zwischen Zivil und Arbeitsgerichtsbarkeit”, 
N.J.W. 1998, 2953.
(268) O. VAeS, “franchising en arbeidsrecht: vijanden of bondgenoten”, noot onder Arbrb. 
Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 384.
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merking nemen omdat die makkelijker wijzen op een volledig gebrek aan 
onafhankelijkheid (269), zoals het opleggen van een specifiek uniform, op 
voorwaarde dat dit niet te verantwoorden is op basis van de commerciële 
formule en het uniforme imago van de keten (270). Algemene richtlijnen 
over de inhoud van de activiteit, met het doel precieze doelstellingen te 
bereiken en het toezicht op de naleving ervan zullen minder snel leiden tot 
het aannemen van een ondergeschikt verband omdat deze het gevolg kun-
nen zijn van de franchiseovereenkomst zelf. dit is dan precies een uiting 
van de noodzakelijke samenwerking tussen de partijen in functie van een 
gemeenschappelijk doel (271). Meestal zal één aanwijzing ook niet volstaan 
maar zal er een combinatie van overeenstemmende aanwijzingen moeten 
zijn (272).

88. algemene richtlijnen: – Algemene richtlijnen over de inhoud van de te 
leveren prestatie, zoals de richtlijnen in de franchisehandboeken, en kwali-
teitsrichtlijnen kunnen verklaard worden vanuit de overeenkomst en wor-
den dan ook meestal gezien als een uiting van de contractsvrijheid van de 
zelfstandige koopman om zijn eigen handelsvrijheid op die manier te be-
spreken. Maar erg veel duidelijkheid kan dit niet scheppen aangezien vele 
moderne arbeidsovereenkomsten zich ook tot algemene richtlijnen beper-
ken. Algemene richtlijnen worden meestal dus niet gezien als aanwijzing 
voor een persoonlijke afhankelijkheid, sporadisch echter wel. 

89. sPecifieke richtlijnen over aan te bieDen ProDucten: – Specifieke richt-
lijnen kunnen betrekking hebben op de aan te bieden producten. Over 
het algemeen worden dergelijke richtlijnen in de duitse rechtspraak niet 
in aanmerking genomen om tot een ondergeschikt verband te besluiten. 
de franchisegever krijgt over het algemeen het recht om te bepalen welke 
waren worden verkocht en om te bepalen of de franchisenemer naast het 
opgelegde assortiment nog andere waren mag aanbieden. een verplichting 
om bepaalde hoeveelheden af te nemen wordt wel beschouwd als een aan-

(269) P. deMOlin, le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 
1995-2000, in les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 55.
(270) Arbh. Antwerpen 15 oktober 1993, Soc. Kron 1996, 285.
(271) P. BeSSiS, Le contrat de franchisage, in Droit des affaires, Parijs, l.g.d.J., 1992, 37; c. MA-
TrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 110, 
17; c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution commer-
ciale, diegem, Kluwer, 1997, 170; P. le TOUrneAU, Le Franchisage, Parijs, economica, 1994, 
64-66; d. ferrier, Franchise, in Encyclopédie Dalloz, Parijs, dalloz, 5; P.deMOlin, le contrat 
de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000, in les dossiers du 
journal des tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 55; gent 12 oktober 1994, T.B.H. 1995, 501-506; 
Kh. charleroi 22 nov. 1995, J.L.M.B. 1997, 1668; Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991-92, 
263, noot g. l. BAllOn.
(272) Arbh. Bergen 5 december 1997, J.L.M.B. 1999, 156; Arbh. Bergen 29 maart 1999, J.T.T. 
1999, 459; P. deMOlin, le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 
1995-2000, in les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 55.
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wijzing van persoonlijke afhankelijkheid (273). Het zelf mogen samenstel-
len van het aangeboden assortiment en het naast een verplicht assortiment 
ook andere producten mogen aanbieden kunnen dan weer wel aanwijzin-
gen zijn tegen een persoonlijke afhankelijkheid (274). Het feit dat de pro-
ducten eigendom blijven van franchisegever tot aan de verkoop en dat de 
verkoopsprijs hem rechtstreeks toekomt en dat de producten aan franchise-
nemer maar worden gefactureerd na verkoop aan verkoopsprijs min een 
bepaald percentage (in casu 27%) is een sterke aanwijzing voor zijn gebrek 
aan zelfstandigheid (275).

90. over verkooPsPrijzen: – Het bindend opleggen van verkoopsprijzen 
wordt wel gezien als een bewijs van ondergeschikt verband in de Belgi-
sche (276) en franse (277) rechtspraak. Ook de europese verordening 
nr. 2790/1999 van de commissie van 22 december 1999 betreffende de toe-
passing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen verticale overeen-
komsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen stelt een dergelijke 
clausule niet vrij. Hetzelfde geldt overigens in de Belgische wet van 5 augus-
tus 1991 op de mededinging. richtlijnen die neerkomen op een prijsbinding 
worden door een deel van de duitse rechtspraak wel als een aanduiding van 
persoonlijke afhankelijkheid gezien (278), maar door een ander deel ook 
niet omdat ook zelfstandige handelsagenten door bepaalde prijsafspraken 
kunnen gebonden zijn (279). Over het algemeen kunnen we toch besluiten 
dat de mogelijkheid een eigen prijspolitiek te voeren in theorie essentieel 
wordt geacht. de franchisegever kan door zijn commerciële ervaring en 
knowhow wel inschatten welke prijs economisch het meest rendabel is. Hij 

(273) Arbg. Hamburg 29 oktober 1990, 21 ca 184/90 en Arbg. Hamburg 28 april 1989, 3 ca 
401/88.
(274) BAg 21 februari 1990, AP nr. 57 en lAg Baden-Württemberg 26 maart 1992, 13 Ta 
25/91.
(275) cass. (fr.) 3 mei 1995, D. 1997, 10, noot l. AMiel-cOSMe; J.C.P., e., 1995, 237, noot 
l.leVeneUr.
(276) Arbh. Antwerpen 16 juni 1995, Soc. Kron. 1996, 261.
(277) Parijs 19 november 1997, R.J.S. 1998, nr. 265; Parijs 2 maart 1999, J.C.P. e. 1999, 792; Mont-
pellier 6 januari 1999, D. 2001, Somm., 296, noot d. ferrier; H. BenSOUSSAn, Le droit de la 
Franchise, Vendôme, editions Apogée, 1999, 20. in frankrijk brengt artikel l.781-1 code du travail 
personen van wie het beroep eruit bestaat producten, geleverd door één enkele onderneming, 
te verkopen in een lokaal dat goedgekeurd is door die onderneming tegen een prijs en onder 
voorwaarden opgelegd door hen, onder het toepassingsgebied van het arbeidsrecht. de afhan-
kelijkheid van de verkoopprijs opgelegd door de leverancier speelt hierin een grote rol; l. leVe-
neUr, «requalification d’un contrat de franchisage en gérance salariée», J.C.P. e., 1995, nr. 47, p. 
748; l. AMiel-cOSMe, «requalification d’un contrat de franchsie en contrat de gérance salariée 
par l’application de l’article l. 781-1, 2°, du code du Travail», D. 1997, 10. 
(278) lAg Baden-Württemberg 26 maart 1992, 13 Ta 25/91; wanneer de franchisenemer zelf 
het economisch risico van zijn onderneming draagt geldt een verbod van prijsbinding BgH 
2 februari 1999, N.J.W. 1999, 36, p. 2671.
(279) Olg Bremen 12 juni 1984, 1 U 48/84 en Arbg Wilhelmshaven 25 juli 1985, 1ca 406/85.
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kan dan ook een doorverkoopprijs aanraden (280). Maximumprijzen wor-
den over het algemeen wel getolereerd (281), tenzij die maximumprijzen zo 
laag liggen dat ze de facto elke eigen prijszetting uitsluiten (282). deze clau-
sules zullen echter streng worden beoordeeld en mogen de vrije prijszetting 
door de franchisenemer niet onmogelijk maken (283). Maar voorgedrukte 
prijzen op de door franchisegever geleverde producten tonen niet aan dat 
het de franchisenemer niet toegestaan was om aan verminderde prijzen te 
verkopen. dit wordt enkel gezien als het opleggen van een maximumprijs, 
wat geoorloofd is (284). door de franchisegever voorgedrukte contracten 
en een rechtstreekse betaling aan de franchisegever kunnen uiteraard enkel 
wijzen op een ondergeschiktheid (285). 

91. PersoneelsbeleiD: – een eigen personeelsbeleid voor het vervullen van 
de eigen ondernemingsactiviteit van de franchisenemer (286) wordt wel als 
een aanwijzing gezien voor de zelfstandigheid van de franchisenemer (287). 
inperkingen van dat recht zijn dan weer aanwijzingen van een persoonlijke 
afhankelijkheid. 

92. Plaats hanDelsactiviteit: – richtlijnen over de plaats van de handels-
activiteit spelen in de duitse rechtspraak geen rol met betrekking tot de 
afgrenzing van de franchiseovereenkomst ten opzichte van de arbeidsover-
eenkomst. de toewijzing van een bepaald handelsgebied en het aanbieden 
van een handelspand voor het verkooppunt zijn eigen aan de knowhow 
en het commerciële concept van de franchisegever en kunnen dus niet wij-
zen op een persoonlijke afhankelijkheid van de franchisenemer daar deze 
zich juist omwille van die knowhow vrijwillig tot de franchisenemer ver-
bindt (288). in frankrijk zorgt l. 781-1, 2°, van de code du Travail ervoor 
dat wie goederen, geleverd door één enkele leverancier, verkoopt in een 

(280) Parijs 16 juni 1993, D. 1995, somm. 79, noot d. ferrier.
(281) Ook expliciet toegelaten in de eg Verordening nr. 2790/1999 van de commissie van 
22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het verdrag op groepen 
verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, art. 4 lid 1 a.
(282) cass. (fr.) 3 mei 1995, D. 1997, 10, noot l. AMiel-cOSMe; J.C.P., e., 1995, 237, noot 
l.leVeneUr (in casu had franchisenemer franchisegever meermaals gewezen op het feit 
dat door de opgelegde maximumprijzen de winstmarge voor franchisenemer te klein was en 
had hij dan ook een verhoging gevraagd) en Poitiers 2 juni 1976, J.-P. cleMenT, Vingt ans de 
jurisprudence en deux cents décisions commentées 1973-1993, (verkort), 52.
(283) d. ferrier, “le franchisé ne peut être tenu de respecter les prix de revente fixés par le 
franchiseur et de s’approvisionner auprès de lui en produits non spécifiques de la franchise”, 
D. 2003, 2430.
(284) douai 5 december 1991, J.-P. cleMenT, Vingt ans de jurisprudence en deux cents décisions 
commentées 1973-1993, (verkort), 214.
(285) Montpellier 6 januari 1999, D. 2001, somm. 296, noot d. ferrier.
(286) lAg düsseldorf 20 oktober 1987, dB 1988, 293.
(287) Olg düsseldorf 30 januari 1998, N.J.W. 1998, 2980.
(288) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568.
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door die leverancier gekozen verkooppunt, tegen door hem opgelegde prijs 
en onder door hem bepaalde voorwaarden, ook onder de toepassing van de 
arbeidswetgeving valt (289). 

93. tijDstiP: – richtlijnen met betrekking tot het tijdstip waarop de handels-
activiteit wordt uitgeoefend kunnen enkel wijzen op een persoonlijke afhan-
kelijkheid van de franchisenemer als die richtlijnen niet om andere redenen te 
verklaren zijn. Meestal zijn ze echter te verklaren vanuit organisatorische en 
commerciële redenen die een invloed hebben op de uniformiteit van de keten 
of vanuit juist de commerciële succesformule. Het verplicht bijwonen van 
een directievergadering buiten de normale werkuren kan een aanwijzing zijn 
maar hoeft dit niet te zijn indien dit kan gerechtvaardigd worden om econo-
mische commerciële redenen (290). de beslissing van het landesgericht dus-
seldorf verklaart verplichte openingstijden bijvoorbeeld vanuit de uniforme 
voorgedrukte formulieren en brochures van de franchisegever (291). Het op-
leggen van vaste en beperkte verlofperiodes wordt als aanwijzing voor een 
persoonlijke afhankelijkheid gezien (292), het zelf kunnen bepalen van de 
verlofperiodes kan dan weer een aanwijzing zijn van zelfstandigheid (293) 
net zoals de afwezigheid van elk uurrooster en verantwoording over tijdsbe-
steding (294) in een overeenkomst met een zelfstandig vervoerder.

94. boekhouDing: – richtlijnen over de boekhouding en controle op de 
rekening zullen indien ze dermate streng zijn dat een dagelijks rapport over 
de activiteit wordt geëist, een herkwalificatie in arbeidsovereenkomst uit-
lokken (295). Het ontbreken van een eigen boekhouding geldt in de duitse 
rechtspraak als aanwijzing van een ondergeschiktheid (296).

c.  dragen van ondernemingsrisico

95. Dragen van risico: – Zoals al hierboven uiteengezet zal het kenmerk 
van het al dan niet dragen van ondernemingsrisico aan belang winnen. Het 
dragen van risico is ontegensprekelijk een aanwijzing voor de zelfstandig-
heid van de franchisenemer (297). Maar het dragen van risico alleen kan 

(289) l. leVeneUr, «requalification d’un contrat de franchisage en gérance salariée», 
J.C.P. e., 1995, nr. 47, p. 748; l. AMiel-cOSMe, «requalification d’un contrat de franchise 
en contrat de gérance salariée par l’application de l’article l. 781-1, 2°, du code du Travail», 
D. 1997, 10.
(290) Arbh. Antwerpen 16 juni 1995, Soc. Kron. 1996, 261.
(291) lAg düsseldorf 20 oktober 1987, DB 1988, 293.
(292) lAg düsseldorf 20 oktober 1987, DB 1988, 293.
(293) Olg Schleswig 27 augustus 1986, NJW-RR 1987, 220.
(294) Arbrb. Bergen 16 januari 1995, onuitg, A.r. 76.492.
(295) cass. (fr.) 21 oktober 1970, J.C.P. 1971, ed. c.i., ii, 10131, noot P. leVel.
(296) lAg düsseldorf 20 oktober 1987, DB 1988, 293.
(297) Olg Schleswig 27 augustus 1986, NJW-RR 1987, 220.
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niet volstaan, de franchisenemer moet ook dat risico kunnen beïnvloeden, 
hij moet een invloed kunnen uitoefenen op verliesposten en winstkansen. 

d.  Het hebben van een eigen cliënteel

96. onDergeschikte heeft geen eigen cliënteel: – een werknemer kan geen ei-
gen cliënteel opbouwen. de cliënteel die aangetrokken wordt door de inspan-
ningen van een werknemer komt toe aan de onderneming waarvoor hij werk-
zaam is. Hij gebruikt immers voor de aantrekking van de cliënteel in principe 
de materialen en producten van zijn werkgever (298). Wie daartoe eigen ma-
teriaal gebruikt zal eerder aanzien worden als een verschaffer van diensten. 
Beiden opereren echter in naam en voor rekening van hun aansteller.

e.  economische afhankelijkheid

97. Zowel franchisenemer als werknemer zijn economisch afhankelijk: 
Vaak wordt door partijen de economische afhankelijkheid aangehaald om 
een band van ondergeschiktheid, een persoonlijke afhankelijkheid aan te 
tonen. de duitse rechtspraak wijst dit echter terecht af. Hierboven is al uit-
voerig uiteengezet waarom een economische afhankelijkheid op zich niet 
volstaat om van een ondergeschikt verband te spreken. de vraag blijft ech-
ter of economische afhankelijkheid belang kan hebben met betrekking tot 
de afgrenzing van de franchiseovereenkomst ten opzichte van de arbeids-
overeenkomst indien die economische afhankelijkheid ook zorgt voor een 
invloed op een eventuele persoonlijke afhankelijkheid. een economische 
zwakke positie kan ertoe leiden dat de franchisenemer niet kan weerstaan 
aan een puur economische dwang (299). een te sterke economische afhan-
kelijkheid zal dus kunnen leiden tot een overschrijden van de grens van een 
normale bijstand en dus tot een schending van de onafhankelijkheid van de 
franchisenemer. dit is echter louter de oorzaak, de schending van de onaf-
hankelijkheid zal door concrete handelingen moeten aangetoond worden.
Zo herkwalificeert de rechtspraak terecht een franchiseovereenkomst waar 
elke vorm van overdracht van knowhow ontbreekt omdat de franchisene-
mer eigenlijk louter chauffeur is in dienst van de franchisegever, als ar-
beidsovereenkomst. de franchisegever blijft meester van het volledig com-
mercieel en technisch bestuur van de operatie, geeft alle richtlijnen, factu-
reert en vooral heeft het monopolie van de relaties met de klant, hij brengt 
alle klanten aan (300). 

(298) cass. (fr.) 4 december 1959, Inf. Chef entr. 1960, 1201.
(299) Olg Schleswig 27 augustus 1986, NJW-RR 1987, 220; lAg Hamburg 26 september 1991, 
7 Sa 10/91.
(300) Parijs 28 april 1978, J.-P. cleMenT, Vingt ans de jurisprudence en deux cents décisions com-
mentées 1973-1993, (verkort), 53.
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f.  Aanwijzingen die voortvloeien uit de partijwil

98. contractuele clausules Die wijzen oP onDergeschiktheiD of juist wijzen oP 
onafhankelijkheiD: – Sommige contractueel voorziene omstandigheden die 
de partijen nochtans zelf in de hand hebben kunnen onder bepaalde om-
standigheden een aanwijzing zijn voor het bestaan of het ontbreken van 
ondergeschikt verband. Het ter beschikking stellen van eigen kapitaal door 
de franchisenemer in zijn onderneming is atypisch voor een arbeidsverhou-
ding (301). Ook een contractuele clausule die de rechtsopvolging binnen de 
overeenkomst regelt geldt als aanwijzing voor de zelfstandigheid (302).

3.  Conclusie

99. casuïstische rechtsPraak: – de aanwijzingen die in de beperkte recht-
spraak te vinden zijn spreken elkaar vaak tegen en zijn nauwelijks eenduidig 
te noemen. Het uiteindelijke criterium van onderscheid tussen een arbeids-
overeenkomst en de franchiseovereenkomst lijkt dus de onafhankelijkheid 
van de partijen, vooral van de franchisenemer, te zijn. Zolang er geen sprake 
is van ondergeschikt verband is er geen gevaar voor herkwalificatie in een 
arbeidsovereenkomst. Maar hoe we die onafhankelijkheid concreet moeten 
invullen is niet zo duidelijk. er kan geen vast objectief overzicht worden 
gegeven van kenmerken die wijzen op een persoonlijke afhankelijkheid. Wel 
kan men aan de hand van een analyse van de contractsinhoud en de feitelij-
ke uitvoering van het contract pogen te bepalen of de overeenkomst aanwij-
zingen bevat van een persoonlijke afhankelijkheid die zich uit in een band 
van ondergeschiktheid die bescherming van het arbeidsrecht rechtvaardigt. 
Maar uiteindelijk wordt de moeilijke afgrenzing doorgeschoven naar de 
rechter (303). Het dragen van ondernemersrisico en de gebondenheid aan 
richtlijnen zullen bij dit onderzoek meer en meer doorslaggevende betekenis 
krijgen. Aan de hand van die kenmerken en het teleologische werknemers-
begrip is het mogelijk de zelfstandige franchisenemer van de werknemer af 
te lijnen. Het uiteindelijke afscheidingscriterium zal dan ook de onafhan-
kelijkheid van de franchisenemer zijn. de aangehaalde kenmerken van de 
arbeidsovereenkomst kunnen nu een negatieve omschrijving vormen van 
dat begrip onafhankelijkheid. Onafhankelijkheid kan worden gedefinieerd 
als het beschikken over een zekere vorm van restautonomie met betrekking 
tot de factoren die het risico van de handelsactiviteit kunnen beïnvloeden. 
Zolang de franchisenemer dat risico draagt en het op voldoende wijze kan 

(301) lAg düsseldorf 20 oktober 1987, DB 1988, 294; Olg Schleswig 27 augustus 1986, nJW-
rr 1987, 220.
(302) Olg Schleswig 27 augustus 1986, NJW-RR 1987, 223.
(303) gent 5 maart 2007, D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 498.
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beïnvloeden doordat hij invloed heeft op een aantal uiterlijke kenmerken, 
die we hierboven genoemd hebben en conform de duitse rechtspraak heb-
ben ingedeeld in een viertal categorieën, is hij een onafhankelijk onderne-
mer en heeft hij geen arbeidsrechtelijke bescherming nodig.

ii.  cOllecTief ArBeidSrecHT

100. is franchiseketen een technische beDrijfseenheiD?: – naast een eventuele 
individuele herkwalificatie van de franchiseovereenkomst in een arbeids-
overeenkomst stelt zich de vraag naar de eventuele toepassing van de regels 
uit het collectief arbeidsrecht op het netwerk van de franchisegever. Kan de 
hele keten voor deze regels als één geheel beschouwd worden of moeten de 
onderneming van de franchisegever en van de verschillende franchisene-
mers als afzonderlijke entiteiten worden beschouwd?

in de rechtspraak rijst dit probleem eerder sporadisch (304) en dan vooral 
met betrekking tot de verplichting tot het oprichten van een ondernemings-
raad en een comité voor preventie en bescherming op het werk. 

101. economisch criterium: – de vraag is eigenlijk of het netwerk kan be-
schouwd worden als een technische bedrijfseenheid in de zin van art. 14 
van de wet op de ondernemingsraad. dit wordt bepaald aan de hand van 
een economisch en sociaal criterium. 
Het economisch criterium wordt vervuld indien de juridische entiteiten 
tot eenzelfde economische groep behoren of beheerd worden door eenzelf-
de persoon of door personen die een economische band met elkaar heb-
ben (305). Verder zal dit economisch element ook aanwezig zijn wanneer 
de juridische entiteiten eenzelfde activiteit uitoefenen of hun activiteiten 
afgestemd zijn op elkaar. de opgesomde elementen moeten limitatief geïn-
terpreteerd worden. 
Vooralsnog kent het Belgisch recht geen systematische behandeling van de 
keten of vennootschapsgroepen (cf. supra randnr. 49).

102. sociaal criterium: – Het sociaal criterium wordt ingevuld door elemen-
ten die wijzen op een sociale cohesie. Het gaat meestal om een verzameling 
van werknemers in dezelfde of nabije gebouwen, een gemeenschappelijk 
personeelsbeheer, een gezamenlijk arbeidsreglement of gezamenlijke col-

(304) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 376, noot O.VAeS; Arbrb. nijvel 13 fe-
bruari 2004, onuitg., A.r. nr. 84/W/2004 en 85/W/2004; Arbrb. charleroi 14 mei 2004, J.T.T. 
2004, 377.
(305) Arbrb. Brugge 11 februari 2000, onuitg., Ar 99.282, opgnenomen in jura; Arbrb. Brussel 
10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

84

lectieve arbeidsovereenkomsten of collectieve arbeidsovereenkomsten die 
gelijkaardige bepalingen bevatten. deze opsomming van aanwijzingen is 
exemplatief. 

103. normaal geen teken van sociale cohesie bij franchiseovereenkomsten: – 
Minstens één teken van economische samenhang moet worden aangebracht 
en verschillende elementen van sociale samenhang alvorens een franchise-
keten kan gezien worden als een technische bedrijfseenheid. in geval van 
twijfel zal het sociaal criterium doorslaggevend zijn. een franchiseketen zal 
quasi altijd beantwoorden aan het economisch criterium (306). Wat een eco-
nomische groep precies is, is niet altijd even duidelijk, maar het lijkt moeilijk 
te ontkennen dat de meeste franchiseketens een dergelijke groep zijn. in de 
franse rechtsleer wordt het begrip economische groep gezien als een econo-
misch begrip dat beantwoordt aan een geheel van juridisch onderscheiden 
en onafhankelijke vennootschappen, maar die in feite, onderworpen zijn op 
de één of de andere wijze aan een economische macht, welke op diverse ni-
veaus een eenheid van beslissingen, een convergentie van beleid en een co-
ordinatie van het potentieel van deze ondernemingen verzekert (307). Het 
zal er dus vooral op aankomen aan te tonen dat binnen de franchiseketen 
geen sprake is van een sociale cohesie. de franchisegever en franchisene-
mer zullen er dus op moeten toezien dat er geen tekenen zijn die wijzen op 
een sociale cohesie. daarom is bijvoorbeeld een al te strak gemeenschappe-
lijk personeelsbeleid te mijden. Zeker verschuivingen van personeelsleden 
tussen verschillende franchisepunten zijn te vermijden (308). raadgevin-
gen daarover van franchisegever aan franchisenemer moeten uiteraard wel 
kunnen. dergelijke raadgevingen zijn immers te rechtvaardigen vanuit de 
franchiseovereenkomst. dit maakt deel uit van de verplichting van de fran-
chisegever tot overdracht van knowhow. dit moet niet als bewijs van soci-
ale cohesie gezien worden. Andere tekenen die op dergelijke sociale cohesie 
kunnen wijzen zijn het uitgeven van één gemeen personeelsblad voor alle 
werknemers van de verschillende franchisenemers en van de franchisege-
ver. daarnaast kan ook het feit dat de verschillende entiteiten gelijkaardige 
complementair verbonden of op elkaar afgestemde activiteiten verrichten 
waardoor de sociale samenwerking en samenhang intens en geïntegreerd 
is, meespelen. Ook het feit dat de verschillende entititeiten geleid worden 
door dezelfde personen of door personen die een onderlinge economische 
band hebben kan een indicatie zijn voor een gezamenlijk personeelsbeleid 
en –beheer (309).

(306) Arbrb. Brugge 11 februari 2000, onuitg., Ar 99.282.
(307)Y. cHAlArOn, Jurisclasseur.travail 1986, fasc. 1580.
(308) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).
(309) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).
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Uiteraard kunnen economische tekenen van cohesie niet in aanmerking ko-
men om de sociale cohesie te bewijzen. commerciële bladen die aan alle 
leden van de groep worden toegestuurd zijn geen aanwijzing van sociale 
maar van commerciële cohesie, wat hoogstens een aanwijzing van econo-
mische eenheid kan zijn. er moet dus duidelijk een onderscheid gemaakt 
worden tussen een echt personeelsblad en een commercieel blad (310).
Het is bijna onvermijdelijk dat bij bepaalde vormen van franchise er tekenen 
van sociale cohesie zijn. Zo is het niet ongewoon dat er een gemeenschap-
pelijke keuze van sociaal secretariaat is, een gemeenschappeljke arbeidson-
gevallenverzekeraar, internbedrijfsgeneeskundige dienst enz. in principe 
kunnen dergelijke elementen op zichzelf niet volstaan om van een sociale 
cohesie in de zin van het collectief arbeidsrecht te spreken. indien daar-
enboven de franchisegever arbeidsrechtelijk als centraal figuur optreedt 
door verantwoordelijk te zijn zowel voor de ‘buitenwatch’ (Persartikelen 
en Journaal) als voor het personeel, namelijk door in te staan voor alle sol-
licitaties van de groep via de VdAB en voor de veiligheid (arbeidsregle-
ment), kan er sprake zijn van een vermoeden in de zin van de wet op de 
ondernemingsraad (311).

Wanneer het economisch en sociaal criterium vervuld zijn dan ontstaat er 
enkel een weerlegbaar vermoeden dat de onderneming van de franchise-
gever met de onderneming(en) van zijn franchisenemer(s) een technische 
bedrijfseenheid vormen. de werkgever kan dan nog het tegenbewijs leve-
ren dat er geen sociale criteria bestaan binnen de juridische entiteit die ken-
merkend zijn voor het bestaan van één technische bedrijfseenheid in de zin 
van art. 14 § 1 tweede lid, 1° van de wet op de ondernemingsraad. Hij kan 
dan aantonen dat er in het personeelsbeheer en –beleid geen tekenen van 
sociale cohesie zijn (art. 50 § 3, tweede lid).
elementen hierbij zijn:

- verschillen in het arbeidsreglement
- de verschillende en afzonderlijke personeelssamenstelling
- verschillen in prestatiemeting
- verschillende loonverwerking
- fysische afstand tussen en gebrek aan overdracht van personeel (de fy-
sische afstand en de afwezigheid van contact tussen de werknemers van 
verschillende franchisepunten op zich zijn geen geldig criterium).

er zal dus een zware bewijslast rusten op de partij die wil aantonen dat de 
franchisegever, samen met zijn franchisenemers één technische bedrijfseen-
heid vormt. de economische realiteit weegt in de beperkte Belgische recht-
spraak ter zake uiteindelijk voldoende door. de eindconclusie kan dan ook 

(310) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).
(311) Arbrb. Brugge 11 februari 2000, onuitg., Ar 99.282, opgenomen in jura.
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zijn dat er geen reden zou zijn om bij een franchisenetwerk sneller over te 
gaan tot een kwalificatie als technische bedrijfseenheid. 

in twee gevallen uit 2000 oordelen de arbeidrechtbank van Brugge (312) en 
Brussel (313) verschillend over twee concurrerende hamburgerketens. Bij 
Macdonalds België is er geen sprake van een technische bedrijfseenheid 
van alle franchisepunten. Bij drie quick vestigingen is er wel sprake van 
een technische bedrijfseenheid. in het laatste geval speelt vooral het feit dat 
één persoon in de verschillende franchisepunten fungeert als contactper-
soon bij sollicitaties en bij problemen met veiligheid op de werkplaats. eén 
persoon profileert zich daar als werkgever van alle personeelsleden over de 
verschillende vestigingen.
Bij Macdonalds is er niet zo’n persoon en is er dus ook geen sprake van een 
gemeenschappelijk personeelsbeleid.

104. uiteinDelijk criterium is onafhankelijkheiD franchisenemer: – Het uitein-
delijke criterium om te beoordelen wanneer een franchiseketen een techni-
sche bedrijfseenheid uitmaakt lijkt net zoals op het individueel arbeidsrech-
telijk niveau de onafhankelijkheid van de franchisenemers te zijn. die on-
afhankelijkheid wordt ook op collectief niveau vertaald als de afwezigheid 
van gezag, leiding en toezicht. de arbeidsrechtbank van Brussel lijkt in een 
goed gemotiveerd vonnis van 10 maart 2000 verder tegemoet te komen aan 
de ongeschiktheid van dit criterium met betrekking tot de franchiseover-
eenkomst. de rechtbank kijkt om te beoordelen of er sprake is van gezag, 
leiding en toezicht van de franchisenemer of de marge tussen het geven 
van advies en het geven van instructies niet is overschreden (314). Zolang 
deze marge gerespecteerd wordt is een franchisenemer een zelfstandige 
ondernemer. Zodra aan de zelfstandigheid van de franchisenemer geraakt 
wordt, dreigt de overeenkomst te kunnen worden geherkwalificeerd in een 
arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien, ook op het collectief ar-
beidsrechtelijk niveau. de conclusie van het vonnis is dan ook dat franchi-
senemers in principe geen schijnzelfstandigen zijn. Het is dus niet nodig 
om binnen de keten een ondernemingsraad op te richten noch om sociale 
verkiezingen te houden. Ook een minderheidsaandeel van de franchisege-
ver in de onderneming van de franchisenemer geeft de franchisegever geen 
enkele werkelijke controle op de onderneming van de franchisenemer en 
brengt dus de onafhankelijkheid van de onderneming van de franchisene-
mer niet in het gevaar (315).

(312) Arbrb. Brugge 11 februari 2000, onuitg., Ar 99.282, opgenomen in jura.
(313) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).
(314) Arbrb. Brussel 10 maart 2000, D.A.O.R. 2000, 382-384, ii.a (vooral randnr. 15).
(315) Arbrb. charleroi 14 mei 2004, J.T.T. 2004, 377.
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hOOfdstuk 2 aflIjnIng ten OpzIchte van de cOncessIeOver-
eenkOmst dOOr de Overdracht van knOwhOw.

§ 1.  Inleiding: De concessieovereenkomst en haar eigenschappen 

i.  definiTie en eSSenTiële eleMenTen 

105. geen wettelijke Definitie van concessieovereenkomst noch van franchise-
overeenkomsten: – Ook van de concessieovereenkomst is er naar Belgisch 
recht geen wettelijke definitie (316). de Wet van 27 juli 1961 betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies 
van alleenverkoop (Alleenverkoopwet)omschrijft enkel die concessieover-
eenkomsten die onder het toepassingsgebied van de wet vallen. de wet 
geeft dus een definitie van haar toepassingsgebied veeleer dan een algeme-
ne definitie van de concessieovereenkomst (317). nochtans is een conces-
sieovereenkomst wellicht veel ruimer dan de Alleenverkoopwet laat ver-
moeden. de beperkingen die aangebracht worden in de Alleenverkoopwet, 
zijn beperkingen louter in functie van de toepassing van die wet en hebben 
dus geen invloed op de concessieovereenkomst in het algemeen.

a.  een overeenkomst waarbij de ene aan de andere goederen levert…

106. levering van ProDucten: – Overeenkomsten die betrekking hebben op 
de levering van diensten zijn in elk geval uitgesloten (318). Aan een ver-
koopsconcessie kunnen wel bepaalde diensten worden gekoppeld, zolang 
deze ondergeschikt blijven aan de verkoop (319).
Zowel de distributiefranchiseovereenkomst (320), (andere vormen van 
franchise zijn uitgesloten aangezien zij niet de verkoop van producten tot 
doel hebben (cf. infra randnr. 281)), als de concessieovereenkomst, hebben 

(316) M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, 11.
(317) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, iV, ed. 2, Brussel, Bruylant, 
1988, p. 62, nr. 78. n. THiriOn en A. BenOiT-MOUrY, “les concessions de vente en droit 
belge”, in Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Brussel, lar-
cier, 1996, 174.
(318) M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en Belgique», Waterloo, 
Kluwer, 2007, 19
(319) gent 7 juni 2004, onuitg., 2002/Ar/2609.
(320) een distributiefranchise is een franchisesysteem waarbij de rol van de franchisenemer 
zich beperkt tot het verkopen van bepaalde producten in een verkooppunt onder de vlag van 
de franchisegever. Binnen een dergelijk systeem kan de franchisegever ofwel zelf producent 
zijn ofwel louter fungeren als de samensteller van een bepaald gamma aan producten waar-
van hij al dan niet zelf de productie vraagt (H.v.J. 28 januari 1986, opgenomen in annex nr 3 
bij P. BeSSiS, Le contrat de franchise, Parijs, l.g.d.J., 1992, 128) (cf. infra randnr. 280).
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de levering van een bepaald gamma producten voor ogen met de bedoeling 
dat deze producten door de franchisenemer of de concessiehouder voor ei-
gen rekening worden doorverkocht  (321). de concessiehouder wordt dus 
wel degelijk geacht de koper te zijn van de goederen en is dus meer dan 
een loutere tussenpersoon in functie van het onderhandelen en eventueel 
afsluiten van koop- verkoopsovereenkomsten met de consument (322). Bij 
beide overeenkomsten gaat het dus om twee onafhankelijke partijen, die 
ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst hun onafhankelijkheid be-
houden (323) en dus het/een economisch risico dragen (324). de franchise-
gever zal zelf eerst distributeur moeten geweest zijn omdat elke franchise-
overeenkomst een eerste succesvolle voorbeeldonderneming veronderstelt, 
de formule van de franchisegever moet immers uitgetest worden in een 
“pilootonderneming” (325). de concessiegever is daarentegen meestal een 
producent die zich bindt aan een handelaar die voor hem als distributeur 
zal optreden, zonder dat de concessiegever ooit zelf als eindverkoper is 
opgetreden. 

B.  …onder de verplichting ze verder te verkopen …

107. Distributie van ProDucten: – Uiteraard zijn beide contracten meer dan 
louter koopcontracten, het gaat om distributiecontracten (cf. infra rand-
nr. 277). een distributeur krijgt een recht om producten verder te verko-
pen (326), niet alleen kan de concessiegever eigenlijk niet meer weigeren 
om individuele verkoopsovereenkomsten te sluiten, maar eigenlijk doen 
beide partijen afstand van het recht om de sluiting van individuele con-
tracten te weigeren, in zoverre dit nodig is voor de realisatie van de doel-

(321) P. crAHAY, “le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la résiliation uni-
latérale des concessions de vente” T.B.H. 1985, 669. i. VerOUgSTrAeTe, ”Quelques aspects 
du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage”, in l. SiMOnT e.a. Les intermé-
diaires commerciaux, Brussel, editions du jeune Barreau, 1990, 144; P.-J. nAeYAerT, ”recente 
ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 15de 
VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, 167; recent in verband met de consessieove-
reenkomst: Brussel 21 maart 2008, J.T., 2008, 315.
(322) J. gUYenOT, noot onder cass. (fr.) 13 mei 1970, D. 1970, 701.
(323) P. crAHAY, “le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la résiliation 
unilatérale des concessions de vente” T.B.H.1985, 669.
(324) Brussel 21 maart 2008, D.A.O.R. 2008, afl. 86, p. 141; Brussel 6 januari 2006, T.B.H. 2007, 
1010; Brussel 21 december 2000, T.B.H. 2002, 107; l. dU JArdin, Le droit belge de la distribution 
commerciale, Brussel, larcier, 1992, 37; g. BricMOnT en r. gYSelS, Le contrat de concession 
de vente exclusive, Brussel, larcier, 1962, 22; J.-P. fierenS en P. KileSTe, “la loi du 27 juillet 
1961 relative à la résiliation des concessions de vente exclusive à durée indéterminée”, J.T. 
1987, 693. 
(325) d. BAScHeT, “le savoir faire dans le contrat de franchise”, Gaz. Pal. 1994, 693.
(326) M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, 12.
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stellingen van de concessie (327). distributie kan afhankelijk van de graad 
van zelfstandigheid en juridische onafhankelijkheid op drie verschillende 
manieren gebeuren (328). een eerste soort overeenkomsten zijn de overeen-
komsten met werknemers, handelsvertegenwoordigers. Het gaat dan uiter-
aard niet om zelfstandige ondernemers. een tweede soort overeenkomst 
zijn deze waarin de distributeur wel een juridisch zelfstandige ondernemer 
is. de concessiehouder (329), maar ook de franchisenemers blijven onaf-
hankelijke handelaars die eigenaar blijven van hun eigen handelszaak. elk 
aspect van onmiddellijke vertegenwoordiging is in principe vreemd aan 
een concessie of franchiseverhouding (330). Maar binnen de categorie van 
zelfstandige distributeurs kunnen we de aan lastgeving verwante overeen-
komsten zoals de agentuur onderscheiden van de distributeurs herverko-
pers op grond van franchiseovereenkomst en concessieovereenkomst. de 
juridische zelfstandigheid kan niet zoals bij de aflijning ten opzichte van de 
arbeidsovereenkomst en ten opzichte van de maatschapovereenkomst het 
geval was, het onderscheidend criterium worden tussen franchise en con-
cessie. de concessieovereenkomst heeft net als de franchiseovereenkomst 
de verplichting van de concessiehouder om de producten van de concessie-
gever verder te verkopen. daar zal dus het onderscheid tussen concessie en 
franchise enerzijds en agentuur anderzijds liggen (331). die verplichting tot 
aankoop in functie van verder verkopen is dan ook een essentieel element 
voor een kwalificatie in een concessieovereenkomst (332). de handelsagent 
zal slechts optreden als tijdelijke bewaarder van de goederen, de eigendom 
van de goederen gaat rechtstreeks over van de producent of verdeler op de 
koper, zonder in het vermogen van de handelsagent te passeren (333). Bij 
de concessie en de distributiefranchise zal de concessiehouder of franchise-
nemer echter wel eigenaar worden van de te verdelen goederen en deze 
in eigen naam en ook voor eigen rekening verkopen (334), en dus ook het 

(327) i. VerOUgSTrAeTe, ” Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente 
et du franchisage”, in l. SiMOnT e.a. Les intermédiaires commerciaux, Brussel, editions du 
jeune Barreau, 1990, 144. 
(328) M. BeHAr-TOUcHAiS en g. VirASSAMY, Les Contrats de la distribution, in J. gHeSTin 
(ed.), Traité des contrats, Parijs, l.g.d.J., 1999, 182.
(329) Kh. Brussel 17 mei 1991, T.B.H. 1994, 444; c. cHAMPAUd, “la concession commer-
ciale”, R.T.D.com. 1963, 457.
(330) i. VerOUgSTrAeTe, ” Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente 
et du franchisage”, in l. SiMOnT e.a. Les intermédiaires commerciaux, Brussel, editions du 
jeune Barreau, 1990, 145.
(331) cass. (fr.) 13 mei 1970, J.C.P., g., 1971, ii, 16891, noot A. SAYAg, D. 1970, 67, noot J. 
gUYenOT; c. cHAMPAUd, “la concession commerciale”, R.T.D.com. 1963, 458. 
(332) c. cHAMPAUd, “la concession commerciale”, R.T.D.com. 1963, 459.
(333) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, iV, Brussel, Bruylant, 1976, 
nr. 168, p. 126; c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution 
commerciale, diegem, Kluwer, 1997, 87.
(334) cass. (fr.) 13 mei 1970, D.1970, 701.
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voornaamste risico dragen met betrekking tot de stock (335). Het feit dat de 
‘concessiehouder’ geen eigenaar kan worden van de te verdelen goederen 
is een sterke aanwijzing tot herkwalificatie van de overeenkomst in een an-
dere distributievorm dan de concessieovereenkomst (336). dit onderscheid 
zal van belang zijn in verband met de eigendom van de cliënteel. Zowel de 
handelsagent als de concessiehouder en franchisenemer zijn zelfstandige 
handelaars. Bij de handelsagent is het in tegenstelling tot de franchisenemer 
en concessiehouder duidelijk dat de cliënteel toebehoort aan de producent, 
de verdeler en niet aan de handelsagent, die louter als tussenpersoon fun-
geert.

108. beiDe kunnen intuïtu Personae aangegaan zijn: – de concessiegever kiest 
zeer bewust een aantal handelaars uit die zullen instaan voor de verdeling 
van het product. Zijn keuze zal afhangen van geografische criteria, mid-
delen en uitrusting van de onderneming, potentiële markt, solvabiliteit, er-
varing, cliënteel, het bereid zijn om een bepaalde hoeveelheid producten in 
stock te houden, … (337) net zoals een franchiseovereenkomst kan de con-
cessieovereenkomst dus een intuitu personaecontract zijn, toch minstens 
wat de concessienemer betreft. nochtans heeft het franse Hof van cassatie 
beslist dat de concessieovereenkomst niet van nature een intuitu personae-
contract moet zijn (338). Vaak zullen contractuele clausules er echter voor 
zorgen dat de rechten die in de overeenkomst aan de concessiehouder wor-
den gegeven, in meer of mindere mate persoonsgebonden zijn (339).

c.  …in een ruimere organisatie waar de ene partij aan de andere ‘spe-
ciale rechten’ toekent 

109. kaDerovereenkomsten: – de concessieovereenkomst is een kaderover-
eenkomst (340). een opeenvolging van koop- verkoopovereenkomsten 
volstaat niet om van een concessie te kunnen spreken (341). die overeen-

(335) Kh. Brussel 17 mei 1991, T.B.H. 1994, 444.
(336) Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000-01, 226, in casu volgens mij ten onrechte en zonder 
verdere motivering gekwalificeerd als een franchiseovereenkomst en niet onderworpen aan 
de Alleenverkoopwet.
(337) M.WilleMArT en A. deSTrYcKer, De concessieovereenkomst in België, in Recht en prak-
tijk,  Antwerpen, Kluwer, 1999, 3.
(338) cass. (fr.) 3 juni 1982, Bull. Civ., nr. 190.
(339) d. ferrier, “Sommaire commentés concurrence-distribution”, D. 2003, 2426.
(340) cass. (fr.) 13 mei 1970, D. 1970, 703, i. VerOUgSTrAeTe, ” Quelques aspects du con-
trat de concession exclusive de vente et du franchisage”, in l. SiMOnT e.a. Les intermédiaires 
commerciaux, Brussel, editions du jeune Barreau, 1990, 145; M. WilleMArT en S. Wille-
MArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007,15.
(341) Kh. Brussel 2 april 19991, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT, (eds.), Distri-
butierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 19; Brussel 14 januari 1988, T.B.H. 1989, 515.



AfliJning VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

91

komsten moeten het resultaat zijn van de uitvoering van een ruimere over-
eenkomst die de verhouding tussen beide partijen organiseert binnen een 
kader dat alle essentiële elementen van een concessieverhouding bevat. er 
moet sprake zijn van een uitoefening door de koper van een contractueel 
recht om de goederen van de verkoper te kopen in functie van zijn contrac-
tuele plicht deze goederen te verdelen aan de consumenten. Het gaat dus 
om meer dan een louter opeenvolgen van verschillende koop- verkoop-
contracten. de concessiegever moet specifiek aan de concessiehouder het 
(exclusief) recht voorbehouden om de producten te verkopen die hij bij con-
cessiegever zou bestellen (342). 

110. overeenkomst in het gemeenschaPPelijk belang: – de concessieovereen-
komst bevat elementen van koop, maar ook van lastgeving. in frankrijk 
is de kwalificatie als koopcontract of als vorm van lastgeving van belang 
geweest in functie van een eventuele vergoeding voor de concessiehouder 
bij rechtmatige beëindiging van de overeenkomst door de concessiegever. 
in België was dit minder van belang door de invoering van de Alleenver-
koopwet. Het franse Hof van cassatie heeft meerdere malen gesteld dat de 
concessieovereenkomst geen mandaat is dat in het belang van beide par-
tijen zou zijn aangegaan, zodat een vergoeding bij rechtmatige beëindiging 
in elk geval kan worden uitgesloten (343). de concessiehouder heeft im-
mers geen onmiddellijke vertegenwoordigingsmacht. Hij handelt in eigen 
naam en voor eigen rekening. dit maakt dan ook het verschil uit met de 
handelsagent, die niet koopt en verkoopt maar bemiddelt en dus wel op-
treedt als lastgever (344). Uiteindelijk zal deze kwalificatie weinig relevant 
blijken (cf infra e.a randnr. 217, 220-221). eerst en vooral lijkt ze indien eng 
geïnterpreteerd niet op te gaan omdat beiden wel degelijk een van elkaar 
te onderscheiden economisch belang zullen hebben. er is ook bij de conces-
sieovereenkomst sprake van een economisch dominante partij zodat er van 
een samenwerking op voet van gelijkheid eigenlijk niet echt kan gesproken 
worden. indien we het begrip gemeenschappelijk belang ruim gaan inter-
preteren is uiteindelijk elk synallagmatisch contract een contract dat ge-
sloten wordt in belang van beide contractanten. naar Belgisch recht wordt 
voor een belangrijk deel van de concessieovereenkomsten een billijke ver-
goeding bij beëindiging toegekend in de wet van 27 juli 1961. een juridische 
kwalificatie in een contract met gemeenschappelijk belang is dan ook niet 
zo dringend. de concessieovereenkomsten die niet onder de wetgeving val-
len zijn immers ook deze waarin de samenwerking, de integratie het minst 
is en waar een beëindigingsvergoeding bijgevolg ook minder noodzakelijk 

(342) luik 19 januari 1999, T.B.H. 2000, 190.
(343) cass. (fr.) 7 oktober 1997, J.C.P. 1998, ii, 10085, noot J.-P. cHAZAl; cass. (fr.) 13 mei 
1970, J.C.P., g., 1971, ii, 16891, noot A. SAYAg, D. 1970, 67, noot J. gUYenOT. 
(344) J. gUYenOT, noot onder cass. (fr.) 13 mei 1970, D. 1970, 703.
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is. Het gaat om concessieovereenkomsten waar geen (quasi) exclusiviteit is 
toegekend, of die niet gepaard gaan met “belangrijke verplichtingen die op 
een strikte en bijzondere wijze aan de concessie gekoppeld zijn en waarvan 
de last zo zwaar is dat de concessiehouder een groot nadeel zou lijden in 
geval van beëindiging van de concessie”. (art. 1 Alleenverkoopwet).
Kortom de concessieovereenkomsten waar een dergelijke vergoeding bij 
beëindiging redelijkerwijs niet nodig is.

111. Duurovereenkomst met sPeciale rechten: – er moeten aanwijzingen zijn 
van een zekere continuïteit en een zekere organisatie, structuur (345) in de 
relatie, in de handelstransacties tussen de partijen, anders is de overeen-
komst niet meer dan een opeenvolging van koop-verkoopovereenkom-
sten (346), hoe talrijk deze ook mogen zijn en hoe gespreid in de tijd deze 
ook hebben plaatsgehad (347). de concessieovereenkomst is een consen-
suele overeenkomst (348). Maar een louter feitelijke situatie van alleenver-
koop volstaat niet. er moet wel degelijk een wilsovereenstemming tussen 
partijen bewezen worden om een stabiele en georganiseerde relatie aan te 
gaan. Het feit dat iemand expliciet weigerde een concessieovereenkomst te 
ondertekenen werd terecht niet aanvaard als een aanwijzing voor het ont-
breken van dergelijke vormloze wilsovereenstemming (349). Het weigeren 
om een bepaalde concessieovereenkomst te ondertekenen kan allerminst 
volstaan als bewijs voor het ontbreken van enige vorm van concessiever-
houding tussen twee partijen, maar kan andere oorzaken hebben. 

er moeten aan de concessiehouder dus “speciale rechten” worden toege-
kend (350). die continuïteit kan blijken uit een geschreven contract, maar 
kan ook uit een aantal feitelijke omstandigheden worden afgeleid (351) met 
name:
- het organiseren van een bezoek aan de cliënteel van de concessiehouder 
samen met de concessiegever alsook promoties gevoerd met de hulp van 
de concessiegever (of een gemeenschappelijke publicitaire politiek)

(345) Kh. dendermonde 21 november 2005, R.W. 2007-08, 159.
(346) Kh. charleroi 23 september 1999, D.A.O.R. 2000, nr. 55, p. 223; J. gUYenOT, noot onder 
cass. (fr.) 13 mei 1970, D. 1970, 703.
(347) cass. 22 december 2005, Pas. 2005, 2587; gent 27 juni 2005, N.j.W .2006, 416; Brussel 
22 november 2001, J.T. 2002, 242; luik 19 januari 1999, T.B.H. 2000, 190. 
(348) Brussel 21 maart 2008, D.A.O.R. 2008, afl. 86, p. 141; luik 17 maart 1998, T.B.H.1999, 
272.
(349) Kh. luik, 11 april 2003, D.A.O.R. 2002, 408.
(350) luik 11 april 2003, D.A.O.R. 2002, 411
(351) luik 19 januari 1999, T.B.H., 2000, 190; Antwerpen 9 maart 1988, opgenomen in g. BO-
gAerT en P. MAeYAerT, (eds.), Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 7; Kh. 
luik 15 mei 1986, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT, (eds.), Distributierecht 1987-
1992, diegem, Kluwer, 1994, 10
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- de melding door de concessiegever aan zijn klanten dat de concessiehou-
der zijn producten verspreidt (352) 
- een niet-concurrentieverplichting in hoofde van de concessiehou-
der (353)
- een aanduiding van de concessiehouder als distributeur of importeur 
voor een bepaald gebied in briefwisseling van de concessiegever met zijn 
verdeler. een exclusief voorbehouden van dat gebied. een vooropstellen 
van verkoopsobjectieven, de verkoop-en prijzenpolitiek van de producten 
bepalen, verschillende collecties lanceren en jaarlijks verkooprapporten en 
verkoopsprognoses vragen (354)
- het vermelden van de verdeler in correspondentie van de concessiegever 
en in publiciteit als distributeur of concessiehouder
- het feit dat de concessiehouder specifieke verbintenissen uitvoert in ver-
band met de recyclage van producten van de concessiegever (355).

Uit het enkele feit van het gebruik van de naam van de fabrikant op de ver-
kochte producten en de regelmaat van de koop-verkoopovereenkomsten 
tussen beide partijen kan geen concessie worden afgeleid (356).

112. Het is niet omdat de concessiehouder in de overeenkomst geen spe-
cifieke verplichtingen wordt opgelegd dat het geen concessieovereenkomst 
meer zou zijn (357).
Het opleggen van bepaalde verplichtingen in functie van de integratie van 
de concessiehouder met de onderneming van de concessiegever mag ook 
niet zo ver gaan dat de concessiegever de concessiehouder een bepaalde 
commerciële methode oplegt die hem uiteindelijk doet verworden tot een 
tussenpersoon die eigenlijk enkel bestellingen doorgeeft aan de concessie-
gever (358).

113. exclusiviteit is niet essentieel: – Bij een concessie wordt meestal één of 
andere vorm van exclusiviteit bedongen, zowel ten laste van de concessie-
gever als van de concessiehouder. de exclusiviteit van het recht om de pro-
ducten van de concessiegever binnen een bepaald geografisch gebied te ver-
spreiden is weliswaar geen essentieel kenmerk van de overeenkomst (359). 

(352)P. KileSTe, noot onder Brussel 14 januari 1988, T.B.H. 1989, 518.
(353) luik 19 januari 1999, T.B.H. 2000, 190; luik 8 oktober 1996, J.L.M.B. 1997, 1648.
(354) gent 27 juni 2005, N.j.W. 2006, 416.
(355) Brussel 7 september 2007, onuitg. 2003/Ar/1698.
(356) Kh. gent 19 oktober 1993, T.G.R. 1994, 16.
(357) Kh. 31 augustus 1987, onuitg., A.r. 1754/84.
(358) c. cHAMPAUd, “la concession commerciale”, R.T.D.com. 1963, 459.
(359) M. WilleMArT en A deSTrYcKer, De concessieovereenkomst in België, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, p. 8, nr. 7; M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en 
Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 20.
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de exclusiviteit is ten eerste geen voldoende voorwaarde, in de mate dat zij 
alleen niet volstaat als toekenning van speciale rechten die nodig is voor de 
erkenning van een concessieverhouding (360). de concessiegever moet de 
concessiehouder omwille van bepaalde persoonlijke kwaliteiten gekozen 
hebben om zijn goederen verder te verkopen. een louter feitelijk monopolie 
volstaat dus niet (361). 
de exclusiviteit is ook geen noodzakelijke voorwaarde. Het speciale recht 
om de producten van de concessiehouder te verdelen kan ook aan meerde-
re distributeurs worden voorbehouden. Zelfs een exclusieve verkoopscon-
cessie in de zin van de Alleenverkoopwet, die geenszins de bedoeling heeft 
de concessieovereenkomst te definiëren, kan een gedeelde exclusiviteit 
zijn (362). Aldus kunnen verschillende distributeurs samen genieten van 
een exclusiviteit die hen in een bepaald territorium beschermt tegen con-
currentie van derden, maar niet tegen concurrentie van elkaar. Verschillen-
de concessiehouders kunnen ook een bepaalde cliënteel verdelen in functie 
van het type producten of een bepaalde segmentering van de cliënteel.

§ 2.  Aflijning franchiseovereenkomst ten opzichte van de concessie-
overeenkomst: van speciale rechten tot overdracht van knowhow

114. verschil sPeciale rechten en knowhow: – Bij een concessieovereenkomst 
is het belangrijkste onderscheidend criterium eigenlijk een in de rechtspraak 
vaag omschreven toekenning van “speciale rechten” (363). Bij de franchise-
overeenkomst bestaat de belangrijkste verbintenis uit het overdragen van 
de knowhow. ferrier maakt het onderscheid tussen distributiecontracten 
die specialisatiecontracten zijn en distributiecontracten die een succesfor-
mule verder verspreiden (364). de eerste soort distributieovereenkomsten 
stellen een optimale commercialisering voorop in het voordeel van de le-
verancier/producent. Voor de leverancier/producent is het de bedoeling 
een goede verspreiding van zijn producten te organiseren. dergelijke spe-
cialisatiecontracten verdelen de markt geografisch en doen bevoorrechte 
relaties ontstaan tussen de concessiegever en een aantal distributeurs. Het 
is de bedoeling dat deze verdelers zich gaan specialiseren in de distributie 
van de producten van hun concessiegever en hun onderneming ook aan-
passen aan de eisen van de producten van die concessiegever. Maar ook de 

(360) Bergen 16 december 1987 en Bergen 3 februari 1987, opgenomen in g. BOgAerT en P. 
MAeYAerT, (eds.), Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 1en 3
(361) Brussel 2 september 2005, T.B.H. 2007, 999; Brussel 17 november 2005, T.B.H.2007, 
1007.
(362) luik 17 maart 1998, T.B.H. 1999, 272. 
(363) Kh. luik, 11 april 2003, D.A.O.R. 2002, 411.
(364) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec editions du Juris-classeur, 2006, 233 
e.v. en 301 e.v. 
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concessiegever krijgt op die manier de gelegenheid om zich volledig toe te 
leggen op de productie van zijn product. Ook hij kan zich op die manier 
meer gaan specialiseren. 
de tweede soort distributieovereenkomsten heeft een andere finaliteit. Het is 
niet meer de enige bedoeling zoveel mogelijk producten te verkopen, maar 
het is de bedoeling een succesformule te verspreiden. de franchisegever en de 
franchisenemers zullen uiteindelijk dezelfde activiteit hebben. de succesvolle 
activiteit van de franchisegever wordt gewoon gekopieerd en overgebracht 
naar een nieuw territorium door een nieuwe handelaar, de franchisenemer. 
Uiteindelijk gaat het slechts om een nuanceverschil. Het zal moeilijk zijn het 
exacte punt te bepalen waar de finaliteit van een overeenkomst verschuift 
van het louter verkopen van producten naar het verspreiden van een suc-
cesformule. Wanneer zijn de regels die een concessieovereenkomst aan de 
distributeur oplegt meer dan regels om de verkoop van het product aan een 
zo groot mogelijke afzetmarkt te bevorderen? Wanneer zal het geheel van 
die regels het verspreiden van een succesformule worden? de basisvraag 
lijkt uiteindelijk terug te voeren op de vraag naar wat knowhow is. Zodra 
er knowhow wordt overgedragen overstijgt de overeenkomst een conces-
sieovereenkomst en gaat het in feite om een franchiseovereenkomst. door 
veel auteurs worden de verplichtingen van de franchisegever die onder 
andere door de overdracht van knowhow veel uitgebreider en belangrijker 
zijn dan die van de concessiegever gezien als het verschil met de eenvou-
dige concessieovereenkomst (365). daarom zou dan de Alleenverkoopwet 
niet van toepassing zijn op de franchiseovereenkomst.

i.  KnOWHOW AlS OnderScHeidend criTeriUM

115. Definitie knowhow: – Knowhow is een technische kennis, in casu een 
uitgeteste commerciële succesformule, die overdraagbaar moet zijn. de 
knowhow mag dus niet onafscheidelijk verbonden zijn met de persoon van 
de franchisegever, het mag dus niet om een bepaald talent of een bepaalde 
handigheid van die persoon gaan. de overdracht wordt bij franchiseover-
eenkomsten meestal gerealiseerd door overdracht van een soort handboek, 
“bible” genoemd, waarin de formule staat beschreven. dat handboek 
wordt aangevuld door het verschaffen van een zekere opleiding door de 
franchisegever. 

in zoverre de term knowhow een zekere technische kunde insinueert is 
het bij franchiseovereenkomsten misschien beter om te spreken van een 

(365) i. VerOUgSTrAeTe, ” Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente 
et du franchisage”, in B. glAnSdOrff (ed.) Les intermédiaires commerciaux, Brussel, edition 
Jeune Barreau de Bruxelles, 1990, 180.
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‘originele commerciële formule’. Bij de meeste franchiseovereenkomsten 
wordt geen technische vakkennis overgedragen. Het zal meestal gaan om 
een samenbrengen van normale kunde bestaande uit elementen die samen 
een originele formule uitmaken, maar die elk op zich niet zo nieuw zijn. 
Het betreft meestal speciale en originele presentatietechnieken, bijzondere 
manieren voor de distributie van een product, een originele inrichting van 
het handelspand (366), specifieke methodes voor de organisatie en het fi-
nancieel beheer en het voorraadbeheer (367). Ook de manier van publiciteit 
kan een ‘origineel commercieel idee’ uitmaken (368). 

dus een overeenkomst waarin een merk ter beschikking wordt gesteld en 
een commerciële bijstand wordt verleend bij een distributieactiviteit, en 
waar eventueel zelfs sprake is van bijstand bij de organisatie van promo-
tie en publiciteit, in ruil voor een aankoopverplichting, maar waarin geen 
sprake is van een zekere knowhow en een overdracht van kennis is geen 
franchiseovereenkomst, maar een concessieovereenkomst (369). Bijgevolg 
kan een franchiseovereenkomst alle elementen van een concessieovereen-
komst bevatten, plus daarenboven nog de overdracht van knowhow, wat 
onmiddellijk het onderscheidend criterium van de knowhow aantoont.

ii.  geen OnVerenigBAArHeid TUSSen een KWAlificATie AlS cOnceS-
Sie en AlS frAncHiSeOVereenKOMST

116. gelijke Problemen concessie- en franchiseovereenkomst: – de franchisene-
mer en de concessiehouder zullen zich beiden met gelijkaardige problemen 
geconfronteerd zien. Hoewel ze juridisch onafhankelijk en zelfstandig zijn 
is dit op economisch vlak vaak helemaal niet zo. Zowel de concessiehouder 
als de franchisenemer is voor hun economisch voortbestaan aangewezen 
op hun concessiegever of franchisegever. Beiden steken ze veel moeite in de 
uitbouw van een cliënteel dat mogelijk bij een niet-verlenging of een beëin-
diging van de overeenkomst ten voordele van de concessiegever, franchise-
gever verloren gaat. Ze worden dus verplicht voortdurend in harmonie met 
hun medecontractant te leven uit angst voor een niet verlenging of een be-
eindiging van de samenwerking. dit vertolkt zich in het feit dat rechtspraak 
met betrekking tot franchise en concessie quasi uitsluitend betrekking heeft 
op geschillen bij beëindiging van de overeenkomsten of in geval van faillis-

(366) Trib. com. Parijs 22 juni 1993, Petites Affiches 4 oktober 1993, 12, noot O. gAST; Parijs 
1 juli 1993, Petites Affiches 18 oktober 1993, 12, noot O. gAST.
(367) d. BAScHeT, “le savoir faire dans le contrat de franchise”, Gaz.Pal  1994 doctr, 690-695.
(368) Trib. com. Parijs, 23 maart 1992, Petites Affiches 4 juni 1993, 18, noot O. gAST.
(369) cass. (fr.) 4 juni 2002, D., somm. comm. 2432, noot d. ferrier, i. VerOUgSTrAeTe, 
“Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage”, in Les 
intermédiaires commerciaux, Brussel, editions du jeune barreau, 1990, 180.
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sement van één van beide partijen. de kans dat ze hun economische auto-
nomie verliezen is dan ook reëel en bijgevolg is er het risico dat ze ook hun 
juridische onafhankelijkheid zouden verliezen. 

117. kaDerovereenkomsten: – een franchiseovereenkomst is, net zoals de 
concessieovereenkomst (370), een kaderovereenkomst. een distributiefran-
chise biedt een kader waarbinnen goederen worden aangekocht en verkocht, 
net zoals een concessieovereenkomst. die aaneenschakeling van koop-ver-
koopovereenkomsten gaat bovendien gepaard met een overdracht van een 
zekere knowhow. de franchisenemer wordt door de franchisegever uitge-
kozen als geschikte persoon om zijn merk en andere individualiserende 
tekens op een bepaald geografisch gebied uit te baten volgens de methode 
die door die franchisegever is bedacht en is uitgetest. Verder zal dit gepaard 
gaan met het verlenen van een gebruiksrecht op het merk, de handelsnaam 
van de franchisegever. een verschilpunt zou dus het gebruiksrecht op het 
merk of de handelsnaam zijn. Hoewel ook bij een concessieovereenkomst 
de merkbekendheid van het product van de concessiegever een belangrijke 
functie heeft binnen de overeenkomst, beschikt de concessiehouder in prin-
cipe niet noodzakelijk over een gebruiksrecht op de naam, het merk van de 
concessiegever. Vaak wordt dit echter ook bij een concessieovereenkomst 
toch accessoir verleend. Maar zelfs wanneer een dergelijk gebruiksrecht niet 
verleend wordt, zijn concessie- en franchiseovereenkomsten verenigbaar.

a. verdeelde rechtspraak

118. verDeelDheiD rechtsPraak en rechtsleer over toePassing alleenverkooP-
wet oP franchise: – Toch zijn de rechtspraak en rechtsleer verdeeld over de 
vraag of de Alleenverkoopwet kan worden toegepast op de franchiseover-
eenkomst. 

1.  Exclusietheorie

119. exclusietheorie: de Alleenverkoopwet kan nooit worden toegepast 
op de franchiseovereenkomst.- Volgens twee arresten van het Hof van Be-
roep van luik (371) is een toepassing van rechtsregels met betrekking tot 

(370) cass. 22 december 2005, Pas. 2005, 2587; gent 27 juni 2005, N.j.W.2006, 416; luik 27 april 
2006, T.B.H. 2007, 182, J.L.M.B. 2007, 489; Brussel 7 september 2007, onuitg., 2003/Ar/1698; 
Brussel 22 november 2001, J.T. 2002, 242; Brussel 8 februari 2001, T.B.H. 2003, 500. 
(371) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241, noot c. MATrAY. Het Hof stelt dat er geen sprake kan 
zijn van een toepassing van de wet van 27 juli 1961 daar het gedrag van de franchisegever/
concessiegever niet kan worden gezien als een vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. 
Wel maakt het schenden van de feitelijke, doch niet contractuele exclusiviteit een schending 
van het goede trouw beginsel uit. enkel bij wijze van obiter dictum wijst het Hof op het sui gene-
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een aanverwant contract mogelijk zolang dit het specifieke karakter van 
het contract niet aantast. de franchiseovereenkomst is geen samengestel-
de overeenkomst maar een autonome overeenkomst met als voornaamste 
voorwerp de overdracht van knowhow en de samenwerking tussen partij-
en die veel sterker is dan de samenwerking die gebruikelijk is bij de conces-
sieovereenkomst. de franchiseovereenkomst is volgens deze opvatting (de 
exclusietheorie) een overeenkomst sui generis en zij kan dus bij gebrek aan 
specifieke wettelijke of contractuele regeling enkel onderworpen zijn aan 
het gemeen recht. een franchiseovereenkomst met een exclusieve bevoorra-
dingsclausule is dus meer dan een variante op de concessieovereenkomst. 
Het aspect franchiseovereenkomst wordt in dit opzicht belangrijker geacht 
dan de mogelijke kwalificatie als concessieovereenkomst. 

Ter ondersteuning van dit standpunt halen de auteurs het europees Hof 
van Justitie in zijn arrest van 28 januari 1986 aan (372). de groepsvrijstelling 
voor concessieovereenkomsten zou volgens dit arrest niet van toepassing 
zijn op franchiseovereenkomsten. Men kan weliswaar uit de niet-toepasse-
lijkheid van één specifieke wettelijke regeling betreffende de concessieover-
eenkomsten niet afleiden dat geen enkele wettelijke regeling betreffende 
concessieovereenkomsten kan gelden voor franchiseovereenkomsten. We 
moeten oog hebben voor de finaliteit van de regeling in kwestie. een vrij-
stelling van toepassing van artikel 81, 82 van het e.g.verdrag heeft een 
totaal andere finaliteit dan beoogd door de Belgische Alleenverkoopwet. 
daar waar de europese reglementering de bedoeling heeft om concurren-
tieverstorende factoren uit de één gemaakte markt te verwijderen, heeft de 
Alleenverkoopwet de bedoeling om distributeurs te beschermen tegen een 
plotse beëindiging van hun contract (373). Het gaat hier om een toepassing 

ris karakter van de franchiseovereenkomst en stelt het Hof dat de overeenkomst enkel onder-
worpen is aan de regels van het gemeen verbintenissenrecht. dit was strikt gezien niet nodig; 
de toepassing was immers al op basis van het eerste argument uitgesloten; luik 19 maart 1998, 
D.A.O.R. 1998, afl 48, 79, T.B.H. 1999, 278 (verkort). in dit arrest is de stelling dat de wet van 
27 juli 1961 niet van toepassing kan zijn voor het berekenen van de schade door het plotse be-
eindigen van de franchiseovereenkomst zonder opzegtermijn wel essentieel in het arrest. dat 
het gaat om een algemene afwijzing van een toepassing van de wet van 27 juli 1961 op franchi-
seovereenkomsten is onder meer duidelijk door onder andere een verwijzing naar de leer van 
Van rijn en Heenen. Kileste (P. KileSTe, “la concession de vente”, in c. delcOrde (ed.) La 
distribution commerciale dans tous ses états, Brussel, editions du Jeune Barreau de Bruxelles, 1997, 
24) beschouwt ook een uitspraak van de rechtbank van Koophandel te Brussel van 28 januari 
1992 (Kh. Brussel 28 januari 1992, Droit de la distribution 87-92,diegem, Kluwer 1994, 334) ten 
onrechte als een toepassing van de exclusietheorie. Het vonnis lijkt zich eerder te scharen ach-
ter de nuancering door Verougstraete en anderen van deze exclusietheorie. de franchiseover-
eenkomst slorpt immers niet altijd de concessieovereenkomst op maar enkel als het element 
van knowhow een duidelijk overwicht geniet op de andere contractuele prestaties.
(372) H.v.J. 28 januari 1986, Rev. Trim. Dr.eu. 1986, 298, noot BOUTArde-lABArde.
(373) P. crAHAY, ’le contrat de franchise de distribution et la loi belge relative à la résiliation 
des concessions de vente’, in Le contrat de franchise, séminaire organisé à Liège le 29 septembre 
2000, Brussel, Bruylant, 2001, 99.
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van het rechtsadagium qui peut le plus peut le moins, en niet qui peut le moins 
peut le plus. geen van beide zijn echter door het Hof van cassatie als alge-
meen rechtsbeginsel erkend. Het is niet omdat een samenwerkingsvorm 
als de concessieovereenkomst, vrijgesteld is van toepassing van artikel 81, 
82 e.g. verdrag dat dit ook zou moeten gelden voor een nauwere samen-
werkingsvorm zoals de franchiseovereenkomst. Het probleem is echter 
door het vervangen van de afzonderlijke vrijstellingen voor bepaalde dis-
tributieovereenkomsten door een algemenere vrijstelling voor een aantal 
‘verticale overeenkomsten’ waaronder de franchiseovereenkomst zowel 
als de concessieovereenkomst zonder voorwerp geworden (verordening 
nr. 2790/1999 van de commissie van 22 december 1992 betreffende de toe-
passing van artikel 81 lid 3 van het Verdrag op groepen verticale overeen-
komsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen (374)).

120. argument a fortiori gaat wel oP in verbanD met alleenverkooPwet: – Wat 
niet opgaat in verband met de europese vrijstelling van de toepassing van 
artikel 81, 82 e.g. verdrag gaat wel op voor een toepassing van de Alleen-
verkoopwet op de franchiseovereenkomst. daar kan een argument a forti-
ori wel aangebracht worden. Als de concessiehouder omwille van de duur 
van de overeenkomst en de investeringen die hij heeft gedaan en omwille 
van de intensiteit van de samenwerking, een zekere bescherming verdient 
tegen al te brutale beëindiging van de overeenkomst lijkt dit een argument 
te zijn voor een toepassing van die Alleenverkoopwet op de franchiseover-
eenkomst, waar de duur vaak even lang zal zijn en de investeringen en de 
intensiteit van de samenwerking nog groter. 

de exclusietheorie wordt vooral uitgewerkt door VAn rYn en Heenen (375), 
daarin gevolgd door VerBrAeKen en de ScHOUTHeeTe (376), SHer en 
SMeTS-gArY (377) en deMOlin (378) en werd verder (kapot) genuanceerd 
door een tweede groep onder leiding van VerOUgSTrAeTe (379). recent 
wordt de theorie nog bevestigd door de rechtbank van Koophandel te Brug-
ge (380). Vaak wordt deze theorie aangehaald in gevallen waar men zich ei-

(374) PB. L 29 december 1999 afl. 336, 21.
(375) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de Droit Commercial, Brussel, Bruylant, 1988, iV, 
55-57.
(376) c. VerBrAeKen, A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution commerci-
ale, diegem, Kluwer, 1997, 216.
(377) d. SHer en c. SMeTS-gArY, “le contrat de franchise en droit belge (1987-1996)”, J.T.  
1997, 489-493.
(378) P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000, 
in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 75.
(379) i. VerOUgSTrAeTe, “Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente 
et du franchisage” in Les intermédiaires commerciaux, Brussel, editions du Jeune Barreau de 
Bruxelles, 1990, 182.
(380) Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019.
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genlijk niet moet afvragen of de Alleenverkoopwet wel van toepassing kan 
zijn op franchiseovereenkomsten in het algemeen omdat de franchiseover-
eenkomst in casu klaarblijkelijk niet voldoet aan de toepassingsvoorwaarden 
van de Alleenverkoopwet, bijvoorbeeld omdat er geen sprake is van een recht 
op verkoop van producten geproduceerd door de franchisegever (381).

2.  Absorptietheorie

121. tweeDe stelling: verougstraete (382): De wet kan toegePast worDen oP fran-
chiseovereenkomsten waar De Distributie van goeDeren Primeert oP De overDracht 
van knowhow: – in een nuancering van de exclusietheorie kan de Alleenver-
koopwet nooit worden toegepast op een dienstenfranchise of een productie-
franchise doch wel op bepaalde distributiefranchiseovereenkomsten (voor 
het onderscheid tussen distributiefranchise en andere vormen van franchise 
cf. infra randnr. 280). de verschillende contractuele prestaties moeten hiertoe 
worden afgewogen ten opzichte van elkaar en indien de knowhow en de ter-
beschikkingstelling van een merk, naam of uithangbord essentieel zijn, dan 
zou de franchiseovereenkomst de concessieovereenkomst absorberen. indien 
echter het element van distributie primeert dan kan de wet van 27 juli 1961 
wel worden toegepast. Volgens deze theorie moet dus de hoofd- van de bij-
zaak worden onderscheiden. Men gaat er dan als het ware van uit dat het ele-
ment franchise het element concessie absorbeert of juist omgekeerd (383). de 
hoofdzaak volgt de bijzaak (384). in elk geval zijn deze auteurs van mening 
dat indien het gebruiksrecht op het merk en de overdracht van knowhow 
essentiële elementen van de overeenkomst zijn, dit element de concessie-
overeenkomst die aanwezig zou kunnen zijn in de distributiefranchiseover-
eenkomst zou opslorpen (absorptieleer) (385). de theorie van Verougstraete 
lijkt te insinueren dat moet gekeken worden naar een soort doorslaggevend 
element. indien dit element de overdracht van knowhow is dan kan de Al-
leenverkoopwet niet worden toegepast, indien dit element de verkoop, de 
distributie van goederen is dan zou de Alleenverkoopwet eventueel wel kun-
nen worden toegepast. Uiteraard zal het zeer moeilijk zijn het meest door-
slaggevend element te achterhalen. KileSTe merkt hier dan ook terecht op 

(381) Kh. doornik 8 januari 1991, T.B.H. 1993, 96.
(382) i. VerOUgSTrAeTe, ”le franchisage” in Les intermédiaires commerciaux, Brussel, édi-
tions du Jeune Barreau, 1990, 181-182.
(383) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241.
(384) en meestal zal de concessie als bijzaak bij de franchiseovereenkomst gezien worden 
en zal op basis van deze theorie de Alleenverkoopwet dus niet toegepast worden: Brussel 
11 april 1997, T.B.H. 1999,264; luik 19 maart 1998, D.A.O.R. 1999, 79; Bergen 20 december 
1999, T.B.H. 2000, 226 A.J.T. 2000, 226.
(385) i. VerOUgSTrAeTe, ” Quelques aspects du contrat de concession exclusive de vente 
et du franchisage”, in B. glAnSdOrff (ed.) Les intermédiaires commerciaux, edition Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1990, 181-182.
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dat in een distributiefranchise de verkoop van goederen uiteindelijk altijd 
de eindbedoeling zal zijn (386). Het onderscheid dat Verougstraete probeert 
te maken lijkt dan ook al snel zeer kunstmatig. nochtans wordt deze opinie 
in recente rechterlijke beslissingen gevolgd (387). Ook deMOlin die zich 
op het eerste zicht achter de theorie lijkt te scharen merkt op dat de echte 
franchiseovereenkomst dan altijd de concessieovereenkomst zal absorberen 
aangezien er bij afwezigheid van overdracht van knowhow eigenlijk geen 
franchiseovereenkomst is (388). Of moeten we het primeren van de factor 
distributie interpreteren als een afwezigheid van doorslaggevend belang van 
de overdracht van knowhow? in dat geval doet de theorie niet meer dan de 
valse franchiseovereenkomsten terug onder het toepassingsgebied van de 
wet plaatsen omdat een franchiseovereenkomst waarin de overdracht van 
knowhow eigenlijk niet essentieel is, geen franchiseovereenkomst is. 

de eerder frequente toepassingen van de theorie in de rechtspraak (389) 
tonen al onmiddellijk haar failliet. Van zodra het gaat om een franchise-

(386) P. KileSTe, ”la concession de vente”, in La distribution commerciale dans tous ses états, 
Brussel, éditions Jeune Barreau, 1997, 24.
(387) Brussel, 11 april 1997, T.B.H. 1999, 264; Kh. Antwerpen, 17 januari 2000, opgenomen in 
P. crAHAY, ’le contrat de franchise de distribution et la loi belge relative à la résiliation des 
concessions de vente’, in Le contrat de franchise, séminaire ororganisé à Liège le 29 septembre 2000, 
Brussel, Bruylant, 2001, 103.
(388) P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-2000, 
in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 76.
(389) Brussel 11 april 1997, T.B.H. 1999, 264. Het arrest van het Hof poneert eerst de hier-
boven beschreven theorie en oordeelt dan dat niet kan betwist worden dat de overdracht 
van knowhow, ofschoon bestaande uit talrijke bekende elementen toch substantieel is in de 
voorliggende franchiseovereenkomst en dat bijgevolg de wet van 27 juli 1961 niet kan wor-
den toegepast. Ook een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 17 januari 2000 
(A.r. 14937/98, opgenomen in P. crAHAY, “concessions exclusives de vente” in Le contrat 
de franchise, séminaire organisé à Liège le 29 septembre 2000, Brussel, Bruylant, 2001, 103) oordeelt 
in dezelfde zin. Het Hof onderzoekt of de franchiseovereenkomst als essentieel voorwerp 
heeft: de verkoop van producten van de franchisegever dan wel het toekennen aan de franchisenemer 
van rechten op het gebruik van een naam, merk of een teken alsook het overbrengen van knowhow met 
technische en commerciële bijstand, op basis van de ervaringen van de franchisegever en zijn reputatie 
; Kh. Brugge 29 juni 2004, onuitg., A/03/00019: door erop te wijzen dat het eerder gaat om 
het gebruikmaken van een verkoopsconcept dan om de alleenverkoop van producten sluit 
de rechtbank een toepassing uit van de wet van 27 juli 1961; Bergen 20 december 1999, T.B.H. 
2000, 226 bevestiging van Kh. doornik 8 januari 1991, T.B.H. 1993, 960. de rechtbank van 
Koophandel had zich echter neutraler opgesteld en verwees zowel naar de theorie dat de 
wet van 27 juli 1961 op alle distributiefranchiseovereenkomsten van toepassing kan zijn als 
naar de exclusietheorie. de rechtbank sloot uiteindelijk een toepassing van de wet van 27 juli 
1961 uit, gesteld dat deze al toepasselijk zou kunnen zijn, omdat de toepassingsvoorwaarden 
van de wet niet vervuld zijn. de franchisenemer verkocht de goederen immers niet in eigen 
naam en voor eigen rekening, maar had de goederen slechts in consignatie en werd vergoed 
op basis van commissies op de gedane verkopen. 
Volgens het Hof van Beroep kan uit een exclusieve bevoorradingsclausule niet worden afge-
leid dat de franchiseovereenkomst een variante zou zijn op de concessieovereenkomst. dit is 
volgens het Hof van Beroep slechts zo indien het essentiële voorwerp van de overeenkomst 
de koop en verkoop is van de producten van de franchisegever door de franchisenemer en 
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overeenkomst zal er een overdracht van knowhow zijn en kan in principe 
de Alleenverkoopwet volgens deze theorie niet worden toegepast. Maar 
het lijkt dan ook zinloos te stellen dat wanneer de knowhow overdracht 
geen essentieel element van de overeenkomst is, de wet wel kan worden 
toegepast. We zien bovendien in alle uitspraken die een beroep op deze 
theorie doen dat het resultaat uiteindelijk een afwijzing van de toepassing 
is omdat de knowhow bij de franchiseovereenkomst altijd een essentieel 
element is. Bovendien geven de meeste rechters die deze theorie gebruiken 
daarnaast nog eens voldoende andere argumenten die een toepassing van 
de wet van 27 juli 1961 uitsluiten. in de meeste gevallen is één of meer toe-
passingsvoorwaarden niet vervuld. 
Uiteindelijk wil deze theorie dus de strenge exclusietheorie nuanceren door 
een soort uitzondering te voorzien waardoor de Alleenverkoopwet wel van 
toepassing zou kunnen zijn in heel uitzonderlijke gevallen. daarmee on-
dergraaft ze echter de logica van de exclusietheorie die ervan uitgaat dat 
de franchiseovereenkomst een onbenoemde overeenkomst sui generis is en 
bijgevolg enkel door het gemeen recht kan worden beheerst. door te stellen 
dat de wet van 27 juli 1961 voor concessieovereenkomsten wel toepasselijk 
is als de overdracht van knowhow niet primeert in de overeenkomst maar 
het doorslaggevend argument voor het sluiten van de overeenkomst inte-
gendeel de doorverkoop van goederen is, stelt deze theorie eigenlijk juist 
dat franchiseovereenkomst wel een samengestelde overeenkomst is.

Tenslotte is voor deze theorie geen wettelijke basis te vinden. de wet van 
27 juli 1961 lijkt nergens te verbieden dat parallel met de gebruikelijke ver-

indien de elementen van de franchiseovereenkomst slechts complementair zouden zijn. de 
vraag is of dat dan altijd zo is bij een distributiefranchise of niet. in elk geval past het Hof van 
Beroep nadien de wet van 27 juli 1961 niet toe omdat de toepassingsvoorwaarden sowieso niet 
vervuld zijn omdat het gaat om een overeenkomst van bepaalde duur en omdat de verkoper 
nooit eigenaar wordt van de producten maar louter tijdelijke bewaarnemer, en dus niet ver-
koopt in eigen naam en voor eigen rekening. indien het Hof consequent de theorie VerOU-
gSTrAeTe toepaste was dit onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden overbodig geweest. 
dan kon een toepassing van de wet van 27 juli 1961 immers al worden afgewezen louter door 
te wijzen op het niet complementair karakter van de overdracht van knowhow, zoals het Hof 
in de eerste overwegingen deed. Tenslotte Kh. Brussel 28 januari 1992, Droit de la distribution 
87-92, diegem, Kluwer 1994, 334: door het feit dat het vonnis stelt dat de overdracht van een 
zekere overdracht van knowhow en de toestemming voor de franchisenemer om enkele on-
derscheidende tekenen te gebruiken zo essentieel zijn dat in dit geval kan besloten worden dat 
de franchiseovereenkomst het element concessie opslorpt, lijkt de rechtbank niet uit te sluiten 
dat dit element in andere franchiseovereenkomsten niet wordt opgeslorpt en wel als belang-
rijkste element naar boven kan komen. Bijgevolg lijkt de rechtbank niet uit te sluiten dat dan 
wel de wet van 27 juli 1961 van toepassing zou kunnen zijn. Het vonnis moet volgens mij dan 
ook gezien worden als een uiting van de theorie VerOUgSTrAeTe en niet als een uiting van 
de exclusietheorie. Ook hier lijkt het meest zekere argument om de toepassing van de wet van 
27 juli 1961 uit te sluiten niet deze theorie te zijn geweest, maar het feit dat de franchisenemer 
de goederen enkel in consignatie had en dus enkel vergoed werd op basis van een commissie 
en niet op basis van het verschil tussen zijn aankoop- en verkoopprijs.
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plichtingen van de concessiehouder de concessiegever een zekere know-
how overdraagt.

de theorie wordt wellicht vaak gebruikt omdat men met een toepassing 
van deze theorie alle kanten op kan. Men kan een toepassing van de wet 
uitsluiten of juist wel toepassen op een franchiseovereenkomst zonder al 
te diep te moeten ingaan op de vraag of de wet van 27 juli 1961 nu al dan 
niet de franchiseovereenkomst per definitie uitsluit. Maar uiteindelijk is 
de “tussenoplossing” geboden door de theorie VerOUgSTrAeTe eigen-
lijk een impliciete bevestiging van de exclusietheorie (390). Alleen wordt 
de theorie verder beargumenteerd. de gelijkenissen die er bestaan tussen 
de franchiseovereenkomst en de concessieovereenkomst moeten niet tot 
gevolg hebben dat de wet van 27 juli 1961 van toepassing zou zijn op de 
franchiseovereenkomst. Zelf indien de franchiseovereenkomst de (quasi) 
exclusiviteit bedingt in de zin van art. 1 van de wet van 27 juli 1961 dan 
nog is deze clausule accessoir. Bijgevolg heeft dit niet de herkwalificatie in 
een concessieovereenkomst en toepassing van de wet van 27 juli 1961 tot 
gevolg. een franchiseovereenkomst kan inhoudelijk alle elementen van een 
concessieovereenkomst in de zin van de wet van 27 juli 1961 bevatten zon-
der daarom dezelfde gevolgen of dezelfde draagwijdte te hebben, en dus 
zonder er een concessieovereenkomst van te maken. de exclusiviteitsclau-
sules bij de franchiseovereenkomst bestaan louter in functie van de nau-
we samenwerking en worden enkel opgenomen indien ze in staat zijn om 
het merkimago van de producten of diensten te verbeteren (bijvoorbeeld 
door het vermijden van concurrentie binnen de verkooppunten van de 
franchiseketen) (391). Bijgevolg kan volgens de theorie een franchiseover-
eenkomst nooit tegelijkertijd ook een concessie zijn. Het element distributie 
kan nooit primeren op het element overdracht van merk en knowhow, ook 
niet wanneer er een exclusief distributierecht wordt toegekend. Beide ele-
menten zijn in een franchiseovereenkomst even essentieel en bijgevolg kan 
het ene element nooit het andere opslorpen, en kan dus om het eenvoudig 
te stellen het element concessie van alleenverkoop nooit het element fran-
chiseovereenkomst opslorpen, of omgekeerd.

B.  conclusie: toepassing alleenverkoopwet op franchise niet uitge-
sloten

122. conclusie: De wet van 27 juli 1961 is in PrinciPe toePasbaar oP De fran-
chiseovereenkomsten Die aan De voorwaarDen van De wet volDoen – de meeste 

(390) c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution commer-
ciale, diegem, Kluwer, 1997, 216.
(391) T. BOUrgOignie, “le contrat de franchise” J.T. 1974, 22 en 23.
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rechtspraak hoeft zich echter niet expliciet uit te spreken voor of tegen een 
toepassing van de wet van 27 juli 1961 op franchiseovereenkomsten omdat 
de toepassingsvoorwaarden van de wet in ieder geval niet vervuld zijn. 
nochtans werken vele rechters eerst een theorie uit over de mogelijkheid 
de wet van 27 juli 1961 toe te passen op franchiseovereenkomsten en wijzen 
daarnaast op het feit dat in elk geval de wet toch niet van toepassing is om-
dat een toepassingsvoorwaarde niet vervuld is (392). Maar door de toepas-
singsvoorwaarden van de wet na te gaan geeft deze rechtspraak (393) ei-
genlijk impliciet toe dat de franchiseovereenkomsten principieel wel onder 
het toepassingsgebied van de wet van 27 juli 1961 zouden kunnen vallen.

Het belangrijkste argument voor deze theorie is in de bewoordingen van de 
wet zelf te vinden (394). de wet stelt dat: 

een verkoopsconcessie, in de zin van deze wet, is “iedere overeenkomst 
krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessiehouders het 

(392) Kh. doornik 8 januari 1991, T.B.H. 1993, 960 hervormd door Bergen 20 dec 1999, A.J.T. 
2000-01, 226 (de rechtbank zet de twee tegenover elkaar staande theorieën, de exclusiethe-
orie en de theorie die de wet van 27 juli 1961 zonder extra voorwaarden toepast op franchi-
seovereenkomsten die aan alle voorwaarden van de wet voldoen, uiteen. Zonder een van de 
theorieën te kiezen stelt de rechtbank daarna dat welke theorie men ook aanhangt de wet 
niet van toepassing kan zijn daar de franchisenemer in casu de goederen enkel in consignatie 
heeft en vergoed wordt via een systeem van commissies en bijgevolg de voorwaarden van 
de wet van 27 juli 1961 niet vervuld zijn.); Kh. doornik 29 juni 1999, onuitg. r.g. nr.1098/90 
(de rechtbank doet geen uitspraak over de (on)mogelijkheid de wet van 27 juli 1961 toe 
te passen op een franchiseovereenkomst. de rechtbank wijst een toepassing sowieso af op 
basis van de toepassingsvoorwaarden van de wet. de franchisenemer of concessiehouder 
(want ook daar bestaat betwisting over die door de rechtbank niet wordt opgelost) heeft 
de goederen immers slechts in consignatie en verkoopt bijgevolg niet in eigen naam en voor 
eigen rekening); Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000, 226 (Het Hof had er zich toe kunnen 
beperken de toepassing van de wet van 27 juli 1961 af te wijzen op basis van de overweging 
dat de overeenkomst een overeenkomst van bepaalde duur was, die dus sowieso niet onder 
het toepassingsgebied van de wet valt. Bovendien worden de producten enkel in consignatie 
gegeven aan de franchisenemer. Het Hof zet echter eerst, eigenlijk overbodig, een theorie 
uiteen die lijkt aan te sluiten bij de theorie Verougstraete).
(393) de theorie vindt dus wel steun bij de lagere rechtbanken (Kh. luik 15 september 1995, 
J.L.M.B. 1997, 1658; T.B.H. 1998, 446) maar kan niet op steun rekenen van het Hof van Beroep 
te luik (luik 19 maart 1998, D.A.O.R. 1998, afl 48, 79, T.B.H. 1999, 278 (verkort)). Het gentse 
Hof van Beroep is het enige Hof dat zich wel voor de toepassing van de wet uitsprak: gent 
12 oktober 1994, T.B.H. 1995, 501. 
(394) J. BillieT, “franchising”, B.R.H. 1982, i, 120; P. crAHAY, «le contrat de franchise de 
distribution et la loi relative à la résiliation unilaterale des concessions de vente», T.B.H. 1985, 
672; «concessions exclusives de vente» in Le contrat de franchise, séminaire organisé à Liège 
le 29 septembre 2000, Brussel, Bruylant, 2001, 103; d. griSAY, «les accords de franchise au 
regard du droit belge», D.A.O.R 1989, nr. 11, 25-32, c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les 
dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 95; A. lOMBArT, “2.2.8 franchising” 
in e. BOdSOn(ed.) Technologische innovatie en overdracht van technologie, een inleiding tot juridis-
che, fiscale, financiële, boekhoudkundige en managements aspecten, Antwerpen, Kluwer, 1985, 274; 
P. KileSTe, «la concession de vente», in J.B.B. (eds.), La distribution commerciale dans tous ses 
états, Brussel, Jeune Barreau, 1997, 24.
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recht voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te ver-
kopen, die hijzelf vervaardigt of verdeelt” (art. 1 § 2 Wet van 27 juli 1961 
betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop). 

de wettelijke definitie is met opzet zeer ruim om de bescherming van de 
concessiehouder zo groot mogelijk te houden en geen ontsnappingsmoge-
lijkheden te bieden door het sluiten van soortgelijke overeenkomsten on-
der andere benamingen. Uiteraard moet de franchiseovereenkomst dan 
voldoen aan alle voorwaarden gesteld door de wet van 27 juli 1961. de 
franchisenemer moet de producten van de franchisegever in eigen naam en 
voor eigen rekening verkopen. de franchisegever zal dus het risico met be-
trekking tot de stock moeten dragen, de franchisenemer mag de goederen 
niet louter in consignatie houden (395). de franchisegever produceert de 
goederen of verzorgt de distributie van de verkochte producten. de fran-
chisegever behoudt het recht om zijn producten te verkopen voor aan een 
beperkt aantal franchisenemers en de franchisenemer geniet een (quasi-)
exclusief recht voor een bepaald gebied, of krijgt door de overeenkomst be-
langrijke verplichtingen opgelegd die verband houden met de exploitatie 
van de overeenkomst. 

123. concessieovereenkomst kan Deel uitmaken van franchiseovereenkomst: – 
Uiteindelijk kunnen we de distributiefranchiseovereenkomst kwalificeren 
als een overtreffende trap van de concessieovereenkomst. de integratie tus-
sen beide partijen, die er bij de concessie ook tot op zekere hoogte is, is bij de 
distributiefranchise heel erg groot (396). de franchisenemer neemt de com-
merciële methode van de franchisegever volledig over, maar dit doet niets 
af aan het feit dat hij van de franchisegever het recht voorbehouden heeft 
gekregen om in eigen naam en voor eigen rekening producten van fran-
chisenemer verder te verkopen. er zijn gewoon nog meer voorwaarden aan 
verbonden dan bij de normale concessieovereenkomst en daarnaast bestaan 
er tal van andere verbintenissen tussen beide partijen. er is dan ook geen 
reden om de Alleenverkoopwet niet toe te passen op een distributiefran-
chise die aan de voorwaarden uit de Alleenverkoopwet beantwoordt (397). 

(395) Kh. Brussel 17 mei 1991, T.B.H. 1994, 444.
(396) P.crAHAY, “le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la résiliation uni-
laterale des concessions de vente”, T.B.H.1985, 671.
(397) P. crAHAY, “le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la résiliation 
des concessions de vente”, T.B.H. 1985, 670; ook in Le contrat de franchise, séminaire organisé à 
Liège le 29 septembre 2000, Brussel, Bruylant, 2001, 99; d. griSAY, «les accords de franchise 
au regard du droit belge», D.A.O.R 1989, nr. 11, 25-32; f. VAndenABeele, Franchising, An-
twerpen, Kluwer, 1989, 97; P. KileSTe, «la concession de vente», in La distribution commerciale 
dans tous ses états, Jeune barreau de Bruxelles, 1997, 25; M. WilleMArT, Les concessions de 
vente en Belgique, Brussel, Story Scientia, 1988, 5; O. VAeS «franchising, de precontractuele in-
formatie en de zaak But international: een keerpunt in de rechtspraak?», D.A.O.R. 1995, nr. 35, 
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MATrAY (398) merkt op dat de franchisehouder gezien het veel nauwere 
samenwerkingsverband eigenlijk een langere opzegtermijn verdient, of een 
grotere opzegvergoeding dan de concessiehouder. de Alleenverkoopwet 
zelf heeft echter geen bepaling over de duur van de opzegtermijn noch over 
de grootte van de opzegvergoeding. niets staat er dus aan in de weg om 
op basis van de Alleenverkoopwet aan franchisehouders een grotere be-
scherming toe te kennen bij beëindiging van de overeenkomst dan aan de 
concessiehouder.

iii.  cOnclUSie

124. ruim toePassingsgebieD alleenverkooPwet: – in principe zal de Alleen-
verkoopwet dus kunnen toegepast worden op franchiseovereenkomsten en 
eventueel ook op andere distributieovereenkomsten. dit vloeit voort uit de 
zeer ruime omschrijving van het begrip concessieovereenkomst uit de wet. 
Beide regimes vallen dus wat betreft de beëindiging onder dezelfde wetge-
ving. de bescherming die de wet op die manier aan de franchisenemer lijkt 
te bieden moet echter niet verontrusten en blijft zeer gematigd. Het gaat 
zeker niet om een bescherming die vergelijkbaar is met wat bestaat voor 
niet-zelfstandige werknemers. nochtans lijkt deze conclusie zich tot op he-
den niet onverdeeld te hebben doorgetrokken in de Belgische rechtspraak. 
de franchisenemer wordt zeer zelden op basis van een toepassing van de 
Alleenverkoopwet een vergoeding toegekend bij eenzijdige verbreking 
zonder opzegtermijn door de franchisegever. Vaak zijn eenvoudigweg niet 
alle voorwaarden vervuld. Het gaat dan meestal niet om een franchiseover-
eenkomst van onbepaalde duur.

125. geen franse wet oP concessieovereenkomsten: – naar frans recht ont-
breekt een soortgelijke wetgeving. nochtans zijn er parallellen merkbaar. 
de franse rechtspraak zal zowel met betrekking tot de franchiseovereen-
komst als met betrekking tot de concessieovereenkomst proberen om tot 
een soort vergoeding bij beëindiging van de overeenkomst te komen. in bei-
de gevallen heeft men dat geprobeerd eerst via een kwalificatie als overeen-

49; J. BillieT, “franchising”, B.R.H. 1982, i, 120; P. crAHAY, «le contrat de franchise de 
distribution et la loi relative à la résiliation unilaterale des concessions de vente», T.B.H.1985, 
672; «concessions exclusives de vente» in Le contrat de franchise, séminaire organisé à Liège le 
29 septembre 2000, Brussel, Bruylant, 2001, 103; c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dos-
siers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 95; A. lOMBArT, “2.2.8 franchising” in e. 
BOdSOn(ed.) Technologische innovatie en overdracht van technologie, een inleiding tot juridische, 
fiscale, financiële, boekhoudkundige en managementsaspecten” Antwerpen, Kluwer, 1985, 274.
(398) c. MATrAY, “ le contrat de franchise en droit belge” in B. PincHArT en J. TriAille, 
(eds.), Les contrats de distribution commerciale en droit belge et droit français, Brussel, de Boeck en 
larcier, 1996, 110; zie ook r. BAldi, Le droit de distribution commerciale dans l’Europe commu-
nautaire, Brussel, Bruylant, 1988, 141.
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komst waarbij de contractanten een gemeenschappelijk belang hebben. dit 
is zoals al gezegd terecht afgewezen door het franse Hof van cassatie (399) 
(cf. infra randnr. 212, 217). Maar het interessante is dat ook hier concessie en 
franchise over dezelfde kam werden geschoren. Uiteindelijk probeert men 
in de franse rechtspraak en rechtsleer alsnog tot een dergelijke vergoeding 
te komen door toepassing van de theorie van rechtsmisbruik, al dan niet in 
combinatie van benadeling (400), of zelfs verrijking zonder oorzaak, maar 
daarover later meer (cf. infra randnr. 744).

dus ook in frankrijk lijkt het bestaan van een franchiseovereenkomst niet 
uit te sluiten dat die kaderovereenkomst een concessieovereenkomst be-
vat.

(399) cass. (fr.) 7 oktober 1997, J.C.P. 1998, ii, 10085.
(400) J.-P. cHAZAl, noot onder cass. (fr.) 7 oktober 1997, J.C.P. 1998, ii, 10085.
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hOOfdstuk 3 aflIjnIng ten OpzIchte van de lIcentIe en de 
agentuur dOOr de samenwerkIngsplIcht.

§ 1.  Agentuur

126. Definitie agentuur: – de handelsagentuurovereenkomst is de overeen-
komst waarbij de ene partij (handelsagent) door de andere partij, de princi-
paal, zonder dat hij onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding 
belast wordt met het bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken in naam 
en voor rekening van de principaal (art. 1 Handelsagentuurwet). net zoals 
de franchiseovereenkomst is de handelsagentuur dus te onderscheiden van 
de arbeidsovereenkomst. Hoewel de agent optreedt in naam en voor reke-
ning van zijn principaal is hij zelfstandig, hij bepaalt met andere woorden 
zelf zijn werktijd en organiseert het bemiddelen en eventueel afsluiten van 
zaken in naam en voor rekening van de principaal zelf. Wel handelt hij niet 
als onafhankelijk handelaar in die zin dat hij een tussenpersoon (401) is en 
dus niet in eigen naam en voor eigen rekening optreedt.

i.  JUridiScHe AArd

a.  kwalificatie

1.  Wettelijke kwalificatie van lastgeving naar Frans recht

127. kwalificatie lastgeving: – de franse rechtsleer en rechtspraak, kwali-
ficeerden de agentuurovereenkomst reeds voor de handelsagentuurover-
eenkomst wettelijk werd geregeld, overwegend als een lastgeving (402). de 
regels van de code civil met betrekking tot de lastgeving waren echter wei-
nig geschikt voor complexere relaties. Het romeinsrechtelijke concept van 
mandaat als een eenmalige en vooral onbezoldigde vriendendienst kan geen 
afdoende wettelijke bescherming bieden voor wie op permanente en profes-
sionele basis een principaal vertegenwoordigt. Vooral de mogelijkheid om de 
overeenkomst ad nutum te beëindigen (art. 2004 B.W.) schept problemen. 

in een eerste beweging heeft de rechtspraak getracht aan dit euvel te ver-
helpen door de ad nutum herroepbaarheid streng te toetsen aan de crite-

(401) in randnr. 278 maken we een onderscheid tussen tussenpersonen in de juridische en in 
de economische zin. Hier worden tussenpersonen in de juridische zin bedoeld, dus tussen-
personen die optreden voor rekening van een principaal. 
(402) V. WAgner, Le nouveau statut de l’agent commercial, étude en droit français et en droit 
comparé, Parijs, Anrt diffusion, 1996, 16; A de THeUX, Le droit de la représentation commerciale, 
étude comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux, Brussel, 
g.i.d.c., 1975, 227.
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ria van het rechtsmisbruik (403). Uiteindelijk bood deze oplossing weinig 
rechtszekerheid voor de agent.

Het franse Hof van cassatie stelde al in 1885 (404) dat een mandaat kan 
worden aangegaan in het belang van beide partijen (405) Om tegemoet te 
komen aan bepaalde lasthebbers die door een abrupt einde van de over-
eenkomst benadeeld worden, creëerde het franse Hof van cassatie een 
vermoeden contra legem dat een mandaat aangegaan in belang van beide 
partijen niet zomaar herroepbaar is. later werd dat principe uitgebreid 
naar de agentuurovereenkomst, waar het gemeenschappelijk belang werd 
herleid tot de opbouw en het behoud van een gezamenlijk cliënteel (406). 
Het frans decreet van 23 december 1958 thans opgenomen in art. l 134.1 
code de commerce, heeft deze theorie uit de rechtspraak als basis genomen 
voor een wettelijke regeling van de handelsagentuur (407). de kwalificatie 
als lastgeving is sindsdien wettelijk verankerd (cf. infra randnr. 212).

128. kritiek oP kwalificatie lastgeving: – Maar er zijn stemmen die deze 
kwalificatie terecht bekritiseren omdat het onderhandelen, het promoten, 
presenteren van producten louter materiële handelingen zijn en aanneming 
dus een geschiktere kwalificatie zou zijn (408). in de rechtspraak lijkt de 
kwalificatie als lasthebber overeind te blijven (409). Ook na de aanpassing 
van de wetgeving aan de richtlijn van de raad van 18 december 1986 in 
zake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten in zake zelfstan-
dige handelsagenten (86/653/eeg) door de wet van 25 juni 1991 bleef de 
wettelijke kwalificatie als lastgeving overeind (art. l 134.1 code de com-
merce). Voornamelijk lijkt dat te wijten aan een blinde focus op een funda-
menteel kenmerk dat de agentuurovereenkomst wel gezamenlijk heeft met 
de lastgevingovereenkomst, namelijk de onderworpenheid aan de richtlij-
nen en de belangen van de lastgever, principaal (410).

(403) lyon 5 april 1985, D. 1985, 431; cass. (fr.) 15 maart 1957, D. 1957, 429; cass. (fr.) 3 de-
cember 1963, J.C.P. 1964, nr. 13512.
(404) cass. (fr.) 13 mei 1885, Sirey 1888, i, 220.
(405) Aix 2 mei 1975, D. 1976, 344, noot J. HeMArd.
(406) cass. (fr.) 9 oktober 1969, D. 1970, 143, noot J. lAMBerT; S. SAinTier, Commercial 
agency law, a comparative analysis, liverpool, Ashgate, 2002, 11.
(407) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, p. 82, nr. 182.
(408) f. fOUrnier, L’agence commerciale, Parijs, litec, 1998, 146; d. ferrier, Droit de la distri-
bution, Parijs, litec, 2006, nr. 183; J.-J. HAnine, ”Agents comerciaux – qualification d’agent”, 
Jurisclasseur Contrats Distribution, fasc. 1230; f.-X. licAri, la protection du distributeur intégré 
en droit français et allemand, Une contribution à l’étude de la compensation du déséquilibre contrac-
tuel dans les contrats de concession et de franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 154-161; 
contra: J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, nr. 41.
(409) cass. (fr.) 11 december 1973, Bull. Civ., V, nr. 358, cass. (fr.), 7 juli 1985, Bull. Civ., iV, 
nr. 182; cass. (fr.) 7 juni 1989, Bull. Civ., i, nr. 299.
(410) f.-X. licAri, la protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Une contri-
bution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les contrats de concession et de 
franchise commerciale, Straatsburg, litec, 157.
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2.  Agentuur is een dienstenovereenkomst

129. Dienstenovereenkomst: – naar Belgisch en duits recht is de agentuur-
overeenkomst te zien als een aannemingsovereenkomst (411). de ene partij, 
de agent verbindt zich ten aanzien van de andere, principaal, tot het ver-
richten tegen betaling van een bedongen prijs, van een of meer materiële 
handelingen (412). Het afsluiten van rechtshandelingen is immers geen con-
stitutief bestanddeel van de agentuurovereenkomst. Het is eerder een mo-
gelijk accidenteel kenmerk. eerder dan een vertegenwoordiging ziet de Bel-
gische rechtsleer er dus het leveren van een intellectuele of materiële dienst 
in. dit maakt dat agentuurovereenkomsten voor wat niet geregeld is in de 
agentuurwet onderworpen zijn aan de regels met betrekking tot de aanne-
ming (413). in de mate dat de aanneming een quasi-onbenoemd contract is, 
impliceert dit dat de agentuur voor wat niet geregeld is vooral onderworpen 
is aan de regels van het algemeen verbintenissenrecht. inzet van het debat 
was vooral de mogelijke toepassing van artikel 1794 B.W. dat toelaat een 
aannemingsovereenkomst van bepaalde duur aangegaan tegen vaste prijs 
te verbreken mits schadeloosstelling van de aannemer voor de door hem 
gedane uitgaven, arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen win-
nen (414). daarnaast zal ook de mogelijkheid van rechterlijke matiging van 
het loon van de lasthebber van belang kunnen zijn (415). Bij beëindiging 

(411) A. de THeUX, Le droit de la représentation commerciale, étude comparative et critique du statut 
des représentants salariés et des agents commerciaux”, Brussel, g.i.d.c., 1975, 241 (wel spreekt hij 
van een gemengd contract indien de agent ook rechtshandelingen stelt in naam en voor re-
kening van zijn principaal); c. JASSOgne, “l’agent commercial et le représentant de commerce 
en droit Belge” in B. PincHArT en J.-P. TriAille (eds.), Les contrats de distribution commerci-
ale, Brussel, larcier, 1996, 45; contra: M. lOOYenS, ”Artikel 1 Wet 13 april 1995” in Bijzondere 
overeenkomsten – Artikelsgewijze commentaar ,met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, 
Kluwer, losbladig., ii, g; M. lOOYenS, “de Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagen-
tuurovereenkomst”, A.J.T.-Dossier 1995-96, 45-64; P. A. fOrierS, “le droit commun des inter-
médiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires, agents”, in B. glAnSdOrfff (ed.) Les 
intermédiaires commerciaux, Brussel, J.B.B., 1990, 122; W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het 
gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, in Recht en Onderneming, p. 253, nr. 311; 
T. delAHAYe, Résilitation et résolution unilatérale en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 
1984, p. 73, nr. 52; M. TAQUeT, “la rupture du contrat d’agent”, J.T. 1969, 165; M. WilleMArT, 
“la résiliation du contrat d’agent autonome”, J.T. 1981, 617; gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, 
310, noot deKKerS, luik 20 april 1961, Pas. 1961, ii, 254; luik 4 december 1962, J.L. 1962-63, 186; 
Brussel 18 januari 1963, Pas. 1963, ii, 266; Brussel 18 maart 1969, Pas. 1969, ii, 141; Kh. Brussel 
27 maart 1953, J.C.Br. 1955, 271; Kh. Brussel 12 juni 1954, J.C.Br. 1955, 112; Kh. Brussel 19 septem-
ber 1972, T.B.H. 1973, 433; Kh. Brussel 6 december 1971, B.R..H. 1973, 429; Kh. doornik 2 maart 
1953, Pas. 1955, iii, 75; contra Antwerpen 13 februari 1980, T.B.H. 1983, 351, noot e. BOdSOn.
(412) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, in Recht en Onderneming, 3.
(413) e. BAlATe en J. STUYcK, Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit 
français, Antwerpen, larcier, 1996, 256.
(414) e. dUrSin, “inleiding” in e. dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.) Handelsagentuur, 
gent, Mys&Breesch, 1997, 8.
(415) W. gOOSSenS, Aanneming van werk, het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, nr. 172, p. 145 en nr. 202, p. 168.
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van een lastgeving is er bovendien geen opzegvergoeding, terwijl dit wel 
mogelijk is bij een aanneming, aangezien de aannemer vergoed moet wor-
den voor al wat hij bij uitvoering van de overeenkomst had kunnen winnen. 
Uiteraard maakt de Handelsagentuurwet en de regeling voor de vergoeding 
bij beëindiging dit irrelevant. Tenslotte kan een lastgevingovereenkomst een 
einde nemen bij het overlijden van zowel lasthebber als lastgever, terwijl 
de aanneming van werk enkel eindigt bij overlijden van de aannemer (art. 
1795 B.W.) (416). de agentuur lijkt echter niet te zijn aangegaan tegen vaste 
prijs (417) en bovendien is er de Handelsagentuurwet die de beëindiging 
van de agentuurovereenkomst regelt en bijgevolg uitzonderingsrecht zou 
vormen ten opzichte van de regels met betrekking tot de aannemingsover-
eenkomst mochten deze al gemeen recht uitmaken voor de agentuurover-
eenkomst. in feite kan na de Handelsagentuurwet nog moeilijk aan het sui 
generis karakter van de agentuurovereenkomst getwijfeld worden (418). Zo 
zal de vraag of de agentuurovereenkomst een einde neemt bij de dood van 
de principaal behandeld worden aan de hand van het gemeen recht en zal 
dit dus afhangen van de vraag of de overeenkomst intuitu personae wordt 
aangegaan of niet (419). Art. 22 agentuurwet stelt impliciet dat de overeen-
komst intuitu personae zal aangegaan zijn in hoofde van de agent, maar dit 
is zeker niet noodzakelijk het geval voor de principaal (420). 

B.  kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst

1.  Bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken…

130. bemiDDelen: – de agent moet bemiddelen bij het afsluiten van zaken. 
Wie louter promoties voert zonder zelf bestellingen te kunnen ontvangen 
kan dus onmogelijk een agent zijn (421). 

(416) W. gOOSSenS, Aanneming van werk, het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, nr. 204, p. 168 en nr. 1241-1244, p. 1163-1166.
(417) J. STUYcK, “Handelsagent en Handelsvertegenwoordigers” in W. VAn gerVen, H. 
cOUSY en J. STUYcK, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Handels- en economisch recht, gent, 
Story Sientia, 1991, deel i, vol B, 473; M. WilleMArT, “la résiliation du contrat d’agence 
autonome”, J.T. 1981, 617.
(418) i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, ii. 2-31K; e. dUrSin, “inleiding” in e. dUrSin en K. VAn 
den BrOecK (eds.) Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, 8.
(419) A. de THeUX, Le statut Européen de l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés 
universitaires Saint louis, 1992, p. 75.
(420) M. eYSKenS en M. de grAeVe, “Handelstussenpersonen en distributie”, Themis 
2001-02, Brugge, die Keure, p. 56, nr. 11.
(421) P. deKeYSer en n. BeAUfilS, “Agence commerciale et représentation commerciale, 
la loi du 13 avril 1995”, J.T.T. 1996, 2; e. dUrSin en K. de BOcK (eds.), Handelsagentuur, 
gent, Mys&Breesch, 1997, 32.
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iemand die in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever een benzi-
nestation uitbaat wordt niet beschouwd als een agent omdat hij de zaken 
niet bemiddelt, de klant komt zich immers bevoorraden tegen een vaste 
prijs (422). 
Vraag is of we het bemiddelen kunnen beperken tot de onderhandelingen 
over de prijs (423). Volgens de richtlijn moet het gaan om “actief optreden en 
het onderhandelen of tussenbeide komen om een overeenkomst tot stand te bren-
gen” (art. 1 richtlijn van de raad van 18 december 1986 in zake de coördi-
natie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende zelfstandige han-
delsagenten (86/653/eeg). Bemiddelen moet dus worden opgevat als het 
beheren van aankopen of verkopen of het leiden van aankopen of verkopen 
naar de principaal door gebruik te maken van zijn eigen vaardigheid en 
expertise (424).

de agent moet naar de letter van de wet de klanten niet opsporen en bezoe-
ken, zoals de Arbeidsovereenkomstenwet met betrekking tot de handels-
vertegenwoordiger wel vereist (425). er zijn nochtans in de parlementaire 
voorbereiding en in de tekst van de Handelsagentuurwet elementen die 
erop wijzen dat sedentaire tussenpersonen niet aan de voorwaarden van de 
Handelsagentuurwet zouden voldoen. Meer bepaald stelt artikel 15 van de 
Handelsagentuurwet met betrekking tot de vergoeding dat verschillende 
bedragen kunnen worden overeengekomen naar gelang van de categorieën 
van “bezochte” klanten. in de franse versie van de tekst spreekt men echter 
eerder van geprospecteerde klanten, wat veel minder het fysieke bezoek 
impliceert. de hoger geciteerde uitspraak kan dan ook in die lijn gezien 
worden. Ook de parlementaire voorbereiding spreekt uitdrukkelijk van het 

(422) Antwerpen 17 oktober 2002, N.j.W.2003, afl. 38, 814, noot M.TiSOn; Kh. Tongeren 27 fe-
bruari 2007, onuitg. A.r. A/06/00497.
(423) M. TiSOn, noot bij Antwerpen 17 oktober 2002, N.j.W.2003, afl. 38, 815; A. MOTTeT 
en T. fAelli, “chronique de jurisprudence relative à la loi du 13 avril 1995 sur le contrat 
d’agence commerciale (1995-2004)”, D.A.O.R. 2005, afl. 75, 219; B. lAMBrecHT, ”Kroniek 
van 12 jaar rechtspraak over het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet D.A.O.R. 
2007, 379; contra K. VAn den BrOecK, ’Actualia Handelsagentuur”, in g. STrAeTMAnS 
en d. MerTenS (eds.), Actualia handelstussenpersonen”, Antwerpen, intersentia, 2006, 31.
(424) B. lAMBrecHT, ”Kroniek van 12 jaar rechtspraak over het toepassingsgebied van de 
Handelsagentuurwet D.A.O.R. 2007, 380.
(425) gent 18 juni 2007, D.A.O.R. 2008, afl. 84, 445; B. lAMBrecHT, ”Kroniek van 12 jaar 
rechtspraak over het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet D.A.O.R. 2007, 374; P. 
deMOlin en Y. BrUlArd, ”la nouvelle loi sur le contrat d’agence-loi du 13 avril 1995”, 
Lois Actuelles, diegem, Kluwer, 1996, 6; Y. VAn cOUTer, S. de BOecK en M. PerTegAS-
Sender, ”commentaar bij art. 1 Wet 13 april 1995” in Handels- en Economisch recht – Artikels-
gewijze commentaar op rechtspraak en rechtsleer, diegem, Kluwer, losbladig, afl. 55, 2002; contra 
e. dUrSin en K. de BOcK, “definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereenkomst” 
in e. dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, p. 
31, nr. 36-37; M. dAMBre, “de nieuwe handelsagentuurovereenkomstenwet”, R.W. 1995-96, 
1404; A. de THeUX, Le statut Européen de l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés 
universitaires Saint louis, 1992, 245.
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opsporen en bezoeken van potentiële klanten (426). de rechtspraak lijkt 
het fysiek bezoeken van klanten wel nodig te achten (427). nochtans lijkt 
dit zeker gelet op de tendens tot tele- en internetverkoop moeilijk vol te 
houden (428). gezien deze voorwaarde ook niet in de letter van de wet 
staat voegt deze rechtspraak eigenlijk een bijkomende voorwaarde toe. de 
wijziging van de Handelsagentuurwet in 1999 (429) heeft bovendien een 
aantal voorheen uitgesloten eerder sedentaire agenten terug onder het toe-
passingsgebied gebracht zoals de bankagenten en agenten werkzaam op 
effectenbeurzen of beurzen voor termijnhandel in goederen.

131. al Dan niet lasthebber: – een vertegenwoordigingsmacht voor de agent 
is mogelijk maar is geen noodzakelijke voorwaarde. de agent moet immers 
slechts eventueel ook verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke afslui-
ting van de zaken, en moet dus niet steeds in staat zijn om de principaal 
ook te vertegenwoordigen bij het stellen van rechtshandelingen. de beper-
kingen aan de eventuele vertegenwoordigingsbevoegdheid van de agent 
zijn in elk geval conform de regels van lastgeving tegenstelbaar aan derden 
(art. 1998 B.W.). dit doet uiteraard geen afbreuk aan de mogelijkheid voor 
de derde zich op de eventuele schijnvertegenwoordiging te beroepen. 
de franse wet is in dit opzicht merkwaardig. enerzijds aanvaardt de wet-
gever in art. l 134.1 dat de agent enkel het contract onderhandelt in naam 
en voor rekening van de principaal, anderzijds stelt men uitdrukkelijk dat 
de agent een lasthebber is.

132. zaken in het algemeen: – de wet spreekt bewust, parallel met de 
bepalingen betreffende de handelsvertegenwoordiger (art. 93 Arbeids-
overeenkomstenwet), zeer algemeen over het “afsluiten van zaken” (art. 
1 Handelsagentuurwet). Het moet dus niet gaan om het bemiddelen van 
koopovereenkomsten met betrekking tot roerende goederen zoals nochtans 
vereist is door de richtlijn (art. 1 richtlijn van de raad van 18 december 1986 
in zake de coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten betreffende 

(426) Gedr. St. Senaat B.Z. 1991-92, 355-3, 5; i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. 
Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, losbladig, ii.2-9.
(427) gent 9 mei 2005, onuitg., 2003/Ar/2549; Brussel 13 juni 2001, onuitg. 1998/Ar/3629 
(bevestigt Kh. Brussel 30 november 1998, onuitg. A.r. 10692/97, opgenomen in S. Wille-
MArT en M. WilleMArT, “examen de jurisprudence: 1995-2004 – le contrat d’agence com-
merciale (loi 13 avril 1995)”, J.T. 2005, 2005, 90; Kh. Kortrijk 5 februari 2005, onuitg., A.r. 
020608/03; Kh. charleroi 23 januari 2002, onuitg., A.r. A/01/00602, opgenomen in A. MOT-
TeT en T. fAelli, “chronique de jurisprudence relative à la loi du 13 avril 1995 sur le contrat 
d’agence commerciale (1995-2004)”, D.A.O.R. 2005, afl. 75, 218-219; rb. Hasselt 28 oktober 
1999, T.B.B.R. 2000, 111.
(428) Terecht brengt Kh. Kortrijk 4 oktober 2004, onuitg., A.r. 4705/03 een overeenkomst 
waarbij een handelstussenpersoon zich bezig houdt met televerkoop in naam en voor reke-
ning van een opdrachtgever onder het toepassingsgebied van de wet.
(429) Wet 4 mei 1999 tot wijziging Wet 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurvereen-
komst, B.S. 2 juni 1999.
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zelfstandige handelsagenten (86/653/eeg). de wetgever heeft het toepas-
singsgebied van de bepalingen uitdrukkelijk willen openlaten voor agenten 
die bemiddelen in zake huur, diensten, aanneming en overeenkomsten met 
betrekking tot onroerende goederen (430).

2.  In naam en voor rekening van zijn principaal maar niet onder diens gezag…

133. in naam en voor rekening van: – in tegenstelling tot de concessiehou-
der handelt de agent in naam en voor rekening van de principaal. Hij is 
een handelstussenpersoon (cf. infra randnr. 278). dit onderscheidt de agent 
ook van de commissionair die handelt in eigen naam maar voor rekening 
van zijn opdrachtgever. de franchisenemer of de concessiehouder van hun 
kant hanteren de naam waarop zij een gebruiksrecht hebben gekregen van 
de franchisegever of de concessiegever vooral voor publicitaire doeleinden 
maar treden uiteindelijk enkel in eigen naam en voor eigen rekening op. 
de overeenkomsten die onderhandeld en eventueel ook gesloten worden 
door de agent worden rechtstreeks toegerekend aan de principaal. de prin-
cipaal draagt de verantwoordelijkheid, de handelsagent is ten overstaan 
van derden geenszins gebonden. Hij draagt in principe ook geen enkel ri-
sico voor het al dan niet slagen van een bepaalde door hem onderhandelde 
of afgesloten transactie (431). een overeenkomst van doorverkoop, waarbij 
de economische tussenpersoon de goederen eerst in eigendom verwerft en 
nadien doorverkoopt is geen agentuur (432).
134. onafhankelijkheiD: – dit belet niet dat de agent zelfstandig optreedt en 
ook het risico voor zijn activiteit, zijn onderneming draagt (433). Zo zal hij 
bijvoorbeeld in principe niet vergoed worden voor onderhandelingen die 
niet in een overeenkomst uitmonden (434). 

Hij staat dus ook niet onder het gezag van de principaal. Het ontbreken van 
enige gezagsverhouding is dan ook wat de agentuur onderscheidt van de 

(430) Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 355/1, p. 4; f. PeTillOn, 
“Het begrip handelsagent in de europese richtlijn van 18 december 1986, het wetsontwerp 
van 19 mei 1992 en de rechtspraak” in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Distributierecht 
1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 264; M. dAMBre, “de nieuwe handelsagentuurovereen-
komstenwet”, R.W. 1995-96, p. 1398, nr. 23.
(431) Brussel 21 maart 2008, D.A.O.R. 2008, afl. 86, p. 141; Brussel 4 februari 2004, onuitg., 
2001/Ar/35; i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Dis-
tributierecht, Antwerpen, Kluwer, losbladig, ii.2-13; B. lAMBrecHT, ”Kroniek van 12 jaar 
rechtspraak over het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet D.A.O.R. 2007, 387.
(432) Brussel 4 februari 2004, onuitg., 2001/Ar/35.
(433) cass. (fr.) 16 januari 1968, J.C.P. 1968, ii, 15551 bis.
(434) e. dUrSin en K. de BOcK, “definitie en kenmerken van de handelsagentuurovereen-
komst” in e. dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 
1997, 43.
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arbeidsovereenkomst van de handelsvertegenwoordiger. de zelfstandig-
heid van de agent zal nog veel meer dan de zelfstandigheid van de fran-
chisenemer voorwerp van discussie uitmaken. Het uitgangspunt van de 
wetgever is immers een vermoeden van ondergeschikt verband. niettegen-
staande elke uitdrukkelijke bepaling wordt een overeenkomst tussen een 
opdrachtgever en een tussenpersoon gezien als een arbeidsovereenkomst 
voor handelsvertegenwoordigers, tenzij het tegendeel bewezen wordt (art. 
4, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet)  (435). 

135. eigen kwalificatie overeenkomst sPeelt nog steeDs weinig rol bij herkwa-
lificatie oP basis van art 4 arbeiDsovereenkomstenwet: – Het Hof van cassatie 
hecht meer en meer belang aan de eigen kwalificatie van de samenwer-
king van partijen (cf. supra randnr. 66). de kwalificatie van zelfstandige 
samenwerking kan maar worden opzij geschoven op grond van feitelijke 
indiciën die werkelijk onverenigbaar zijn met het bestaan van een zelfstan-
dige samenwerking. de mogelijkheid om de feitelijke realiteit te laten pri-
meren boven de overeengekomen kwalificatie, is daarmee aanzienlijk ver-
nauwd (436). die vernauwing speelt echter niet in de context van artikel 4 
van de Arbeidsovereenkomstenwet.
een persoon die instructies krijgt en voorgesteld wordt als commercieel 
afgevaardigde van de principaal, valt onder het wettelijk vermoeden van 
art. 4 Arbeidsovereenkomstenwet en is dus geen agent (437). een loutere 
verwijzing naar de andere kwalificatie van de partijen en naar feitelijke 
omstandigheden die niet intrinsiek onverenigbaar zijn met zelfstandige 
handelsagentuur volstaat niet om een herkwalificatie als handelsvertegen-
woordiger uit te sluiten (438). Het tegenbewijs van zelfstandige samenwer-
king moet blijken uit de feitelijke uitvoering die ondergeschiktheid uitsluit 
en nevengeschiktheid bewijst (439) dit primaat van de feitelijke uitvoering 
draait de vermelde evolutie in de cassatierechtspraak echter niet terug. Zij 
is de consequentie van een wettelijk vermoeden van arbeidsovereenkomst, 
dat speelt «niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst». 
Bij handelsvertegenwoordiging sluit de Arbeidsovereenkomstenwet de 
overeengekomen kwalificatie uitdrukkelijk uit ter beoordeling van de aard 
van de samenwerking. Het tegenbewijs van zelfstandige samenwerking 
kan dan vanzelfsprekend niet gebaseerd zijn op de schriftelijke kwalificatie 
van de overeenkomst (440).

(435) cass. 17 mei 2004, N.j.W. 2004, 1347, Soc. Kron. 2005, nr. 02, p. 72.
(436) cass. 28 april 2003, N.j.W. 2003, 886; cass. 3 mei 2004, onuitg., S.03.0108.n.
(437) cass. 17 mei 2004, N.j.W. 2004, 1347.
(438) Arbrb. dendermonde 6 november 1996, T.G.R. 1997, 44.
(439) Vgl. cass. 22 mei 2000, Arr. Cass. 2000, 961, Bull. 2000, 948, J.T.T. 2000, 423.
(440) cass. 15 oktober 1975, Arr. Cass. 1976, 207.
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136. graDueel verschil met arbeiDsovereenkomst, volleDig ten Dienste van werk-
gever versus gecontesteerD louter imPliciet niet concurrentieverboD agent: – in 
principe kan de agent naast zijn activiteit voor de principaal ook handelen 
voor eigen rekening of voor rekening van een andere principaal (441), mits 
dit geen afbreuk doet aan het permanent karakter van de handelsagentuur-
overeenkomst (442). Anders dreigt hij eventueel gekwalificeerd te worden 
als makelaar (443). Wel is er een impliciet concurrentieverbod af te leiden 
uit de verplichting van de agent de belangen van zijn principaal loyaal en 
te goeder trouw te behartigen (art. 6, lid 1 Handelsagentuurwet) (444). Bo-
vendien zal de verkoop van een concurrerend product door een agent enkel 
onder omstandigheden strijdig zijn met de verplichting uit art. 6 Handels-
agentuurwet (445). Wat deze omstandigheden zijn is nog onduidelijk. Het 
is moeilijk een situatie voor te stellen waar concurrentie de belangen van 
de principaal niet schaadt, aangezien er dan eigenlijk van concurrentie geen 
sprake meer is.
de agent heeft voor een handelen voor rekening van zichzelf of van een 
andere principaal de toestemming van de principaal niet nodig (446); wel 
zal hij de principaal hierover informeren (447). Uit het feit dat de agent 

(441) S. SAinTier, Commercial agency law, a comparative analysis, liverpool, Ashgate, 2002, 
22.
(442) A. de THeUX, Le statut Européen de l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés 
universitaires Saint louis, 1992, p. 38, nr. 11.
(443) P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussen-
personen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, 
nr. 7.
(444) gent 12 december 2007, onuitg. 2006/Ar/1717; A. de THeUX, Le statut Européen de 
l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés universitaires Saint louis, 1992, p. 38, 
nr. 11; K. VAn den BrOecK en e. lAMirOY, “rechten en plichten van partijen” in e. 
dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, i, p. 
113, nr. 188; J.P. fierenS, “de nieuwe agentuurwet” in M.-M. cHArleS (ed.), De agentuur-
overeenkomst- Openbare diensten- Verzekeringen- Secretariaat Generaal, in Tendensen in het Bedrijfs-
recht, nr. 4, Brussel, Bruylant 1993, 33; P.-A. fOrierS, “le droit commun des intermédiaires 
de commerce: courtiers, commissionaires, agents” in B. glAnSdOrff (ed.) Les intermédiaires 
commerciaux, Brussel, J.B.B., 1990, p. 124, nr. 136.
(445) cass. 8 november 2007, onuitg., nr. c.07.0084, opgenomen in www.juridat.just.fgov.be, 
zie voor een bespreking: P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake 
handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 
2008, p.145, nr. 8.
(446) A. de THeUX, Le statut Européen de l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés 
universitaires Saint louis, 1992, p. 38, nr. 11; P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de 
rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, 
Antwerpen, Maklu, 2008, p.144, nr. 7.
(447) K. VAn den BrOecK en e. lAMirOY, “rechten en plichten van partijen” in e. dUrSin 
en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, i, p. 113, nr. 187; 
P. deVOS, De nieuwe wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst, gent, Mys&Breesch, 1995, 
26; P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenperso-
nen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.144, nr. 7; 
contra A. de THeUX, Le statut Européen de l’agent commercial, Brussel, Publications des facultés 
universitaires Saint louis, 1992, p. 38, nr. 11.
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enkel voor één principaal werkt kan niet worden afgeleid dat het om een 
handelsvertegenwoordiger zou gaan (448). Het verschil met de arbeids-
overeenkomst moet dus gemaakt worden, zij het dat dit verschil eerder een 
gradueel dan een strak afgelijnd verschil is (449). 

137. aantonen onafhankelijkheiD is feitenkwestie: – de agent moet dus aan-
tonen vrij de middelen en de methoden te kiezen bij het onderhandelen en 
afsluiten van zaken en vrij over zijn tijd te beschikken (art. 1 lid 2 Handels-
agentuurwet). Maar daarnaast biedt de rechtspraak tal van min of meer 
generaliseerbare criteria. net als in verband met de onafhankelijkheid van 
de franchisenemer zal het aantonen van de zelfstandigheid van de agent 
een zeer feitelijke kwestie zijn. 

- indien de agent verplicht is een nauwkeurig verslag van zijn activi-
teiten op te stellen, zeker als hij een nauwkeurige verantwoording 
van zijn tijdbesteding moet maken, wijst dit op het bestaan van een 
ondergeschikt verband. een verslag van de activiteiten op zich moet 
echter nog geen sluitend bewijs van een ondergeschiktheid zijn, zeker 
niet als het verslag louter gaat over het resultaat (450). in de franse 
rechtspraak werd geoordeeld dat een wekelijks verslag onverenig-
baar is met de onafhankelijkheid van de agent (451).

- de verplichting informatie te verstrekken over de cliënteel en over 
de meest optimale verkoopmogelijkheden, adviezen te geven over 
de concurrentie op de markt, de mogelijkheden tot uitbreiding van 
het marktaandeel en de verbetering van de benadering van potenti-
ele klanten, en medewerkers te rekruteren en op te leiden, doet geen 
afbreuk aan een kwalificatie als agent. Het verstrekken van deze in-
formatie en het geven van deze adviezen moeten overigens worden 
geacht deel uit te maken van de rapporteringsopdracht van de agent, 
terwijl het rekruteren en opleiden van medewerkers als accessoir aan 
zijn opdracht van agent moet worden beschouwd (452).

- Als de agent zijn vakantie moet aanvragen wijst dit op een band van 
ondergeschiktheid (453).

- de tussenpersoon werkt met eigen personeel en eigen installaties in 
een zelf gehuurd pand (454).

(448) Brussel 10 mei 2006, D.A.O.R. 2007, afl. 81, 147, noot l. dU JArdin.
(449) f.-X. licAri, la protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Une contri-
bution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les contrats de concession et de 
franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 159.
(450) Arbh. Brussel 7 november 1977, J.T.T. 1978, 41; Arbh. luik 9 november 1977, J.T.T. 1978, 
145; gent 8 maart 2004, R.A.B.G. 2004, afl. 20, 1327, noot g. BOgAerT.
(451) cass. (fr.) 20 februari 1959, Bull. Civ, iV, nr. 277.
(452) Kh. Hasselt 23 juni 1998, D.A.O.R. 1998, afl. 47, p. 99, R.W. 2001-02, 28; Brussel 10 mei 
2006, D.A.O.R. 2007, afl. 81, 147, noot l. dU JArdin.
(453) cass. 2 december 1985, R.W. 1985-86, 2915.
(454) Brussel 12 april 2005, T.B.H., 2007, 992.



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

118

- de tussenpersoon werkt voor meerdere principalen (455). een vol-
tijdse aanstelling voor een andere werkgever kan wijzen op een af-
wezigheid van gezagsrelatie met de principaal (456).

- de tussenpersoon beschikt over een eigen handelsorganisatie die hij 
kan inzetten voor meerdere principalen (457).

- Het feit dat de tussenpersoon een rechtspersoon is sluit per definitie 
een statuut als handelsvertegenwoordiger uit (458), in de mate dat 
een rechtspersoon niet rechtsbekwaam is om een arbeidsovereen-
komst te sluiten (459).

- Het feit dat de agent een contractueel recht heeft om subagenten aan 
te werven wijst ook op zijn zelfstandigheid (460).

- de handelsagent wordt verplicht een kaart van ambulante hande-
laar (461) aan te vragen (462). 

- een vergoeding die enkel uit commissieloon bestaat kan samen met 
andere elementen wijzen op een zelfstandigheid (463). een vaste ver-
goeding en een niet terugbetalen van kosten wijst niet noodzakelijk 
op een ondergeschikt verband (464).

- Als de agent zelf over een afdeling van het bedrijf van zijn principaal 
een reëel medebestuur uitoefent, wat dus een wederzijdse controle 
impliceert, sluit dit een gezagsrelatie uit (465).

- de inschrijving in het handelsregister en betalen van rSZ-bijdragen 
aan een verzekeringskas voor zelfstandigen zijn op zich onvoldoen-

(455) Parl. St. Senaat B.Z. 1991-92, 355-3, 87.
(456) W. VAn gerVen, H. cOUSY en J. STUYcK, Beginselen van Belgisch privaatrecht, handels- 
en economisch recht, deel i, vol B, gent, Story-Scientia, 1991, 469.
(457) Kh. Kortrijk 4 mei 1990, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Distribu-
tierecht 1987-1992, diegem, Kluwer 1994, 255.
(458) gent 22 september 1970, J.T. 1970, 654; Arbh. gent 12 maart 1973, Rev. Prat. Soc. 1973, 
nr. 5752, p. 148; gent 9 juni 1990, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Dis-
tributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer 1994, 268.
(459) gent 22 september 1970, J.T. 1970, 654; Arbh. gent 12 maart 1973, Rev. Prat. Soc. 1973, 
nr. 5752, p. 148; gent 9 juni 1990, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Distri-
butierecht 1987-1992, diegem, Kluwer 1994, 268; B. TilleMAn, Bestuur van vennootschappen, 
in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2005, nr. 972, p. 604; g. l. BAllOn, “de per-
soonlijkheidsrechten van de rechtspersoon”, in Liber amicorum Jan Ronse, gent, Story Scientia, 
1986, p. 133, nr. 9.
(460) Arbrb. nijvel 9 januari 2004, J.T.T. 2005, afl. 905, 14; e. dUrSin en K. de BOcK, “defi-
nitie en kenmerken van de handelsagentuur-overenkomst”, in e. dUrSin en K. VAn den 
BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, 36; i. MeeUSSen, “nationale 
handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, losbladig, 
ii.2-16.
(461) Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante en ker-
misactiviteiten gewijzigd door de wet van 4 juli 2005 en 20 juli 2006. 
(462) Arbrb. luik 9 november 1977, J.T.T. 1987, 147.
(463) cass. 11 mei 1977, Pas. 1978, i, 926.
(464) Brussel 10 mei 200, D.A.O.R. 2007, afl. 81, 147, noot l. dU JArdin; Kh. gent 23 decem-
ber 2004, onuitg., A.r. A/04/000471.
(465) cass. 24 november 1977, Arr. Cass. 1978, 341.
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de om een ondergeschikt verband te weerleggen maar kunnen wel 
aanwijzingen zijn. Voor het betalen van BTW bijdragen geldt wellicht 
hetzelfde (466). Het inlassen van een delcrederebeding, een verval 
van het recht op een commissie bij niet betaling van de aangebrachte 
bestelling, duidt op het dragen van een risico door de agent en is dus 
een aanwijzing voor de zelfstandigheid van de agent (467).

- Het feit dat de agent bepaalde technische en vakliteratuur vertaalde 
voor zijn principaal en bepaalde tussenkomsten van de principaal 
om afschaffing van een invoerrecht te bekomen kan evengoed kade-
ren in een agentuur als in een handelsvertegenwoordiging en wijst 
dus niet op een ondergeschikt verband (468). 

- richtlijnen die redelijk (469) zijn in functie van het economisch be-
leid (marketing, prospectie, publiciteit) of van de interne organisatie 
moeten in principe kunnen. Zo kunnen aanbevelingen worden gege-
ven over verkoopstechnieken (470). Ook richtlijnen in functie van een 
uniforme presentatie van de producten of diensten kunnen (471).

- dat een tussenpersoon eigen briefpapier gebruikt, dat zijn kosten 
worden terugbetaald door de opdrachtgever, dat er een territoriale 
exclusiviteit is bedongen, dat er een minimumverkoopprijs moet 
worden gerespecteerd, dat er een minimumomzet opgelegd wordt, 
zijn allemaal elementen die op zich irrelevant zijn (472). 

138. richtlijnen zonDer schenDing onafhankelijkheiD: – Uiteraard zal de 
principaal de agent richtlijnen kunnen geven, zeker als de agent een zekere 
vertegenwoordigingsmacht heeft. de principaal zal de inlichtingen die de 
agent aan derden, klanten, bezorgt, moeten kunnen sturen en zal uiteraard 
richtlijnen moeten kunnen geven over de verbintenissen die de agent in zijn 
naam kan aangaan. een verslag over de activiteiten eisen vanwege de agent 
kan nuttig zijn voor de principaal. Op die manier kan hij een inzicht ver-
werven over technische en commerciële problemen. de informatiestroom 
van en naar de principaal is cruciaal. de principaal mag in zijn richtlijnen 
echter niet zo ver gaan dat hij richtlijnen geeft over de relatie tussen princi-
paal en agent eerder dan richtlijnen toegespitst op de markt (473). Zolang 

(466) Kh. Brussel 7 februari 2003, J.L.M.B. 2003, 1594.
(467) K. VAnHeUSden, Agentuur en alleenverkoop in Europa, Anwerpen, Maklu, 2002, 25.
(468) gent 9 juni 1989, onuitg., opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Distri-
butierecht 1987-1992, diegem, Kluwer 1994, 268.
(469) J. fierenS, “de nieuwe agentuurwet”, in Tendensen in het bedrijfsrecht, iV, Antwer-
pen, Kluwer, 1993, 15; i. MeeUSSen, “de handelsagent” in Zakboekje handelstussenpersonen, 
ed. 2002-2003, 153.
(470) gent 8 maart 2004, R.A.B.G. 2004, afl. 20, 1327, noot g. BOgAerT.
(471) Antwerpen 9 november 1999, A.J.T. 2000-01, 571, noot S. BeYAerT, R.W. 2001-02, 492.
(472) Arbh luik 18 november 1979, J.T.T. 1980, 196.
(473) Arbh. Brussel 7 september 1977, J.T.T. 1978, 41; Kh. Hasselt 23 juni 1998, A.r. 3550/97, 
onuitg. 
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er enkel dwingende richtlijnen worden opgelegd die voortvloeien uit de 
economische noodwendigheid van de markt of bedoeld zijn om de uitvoe-
ring van de samenwerking tussen partijen mogelijk te maken is er geen pro-
bleem (474). Het verzekeren van een uniforme presentatie van de goederen 
lijkt de onafhankelijkheid van de agent niet in gevaar te brengen. Het Hof 
van Beroep voegt eraan toe dat deze richtlijnen vrijwillig moeten worden 
uitgevoerd door de agent. Het zal uiteraard feitelijk zeer moeilijk zijn het 
vrijwillige karakter van deze navolging te beoordelen.

3.  Op permanente wijze en met een zekere regelmaat 

139. Duurovereenkomst: – de agent maakt deel uit van het distributienet-
werk van zijn principaal. de samenwerking is dus stabiel, voortdurend, con-
tinu (475) en van langere duur (476) (art. 1 Handelsagentuurwet; art. 1.2 van 
de richtlijn van de raad van 18 december 1986 in zake de coördinatie van 
de wetgevingen van de lidstaten betreffende zelfstandige handelsagenten 
(86/653/eeg)). indien een tussenpersoon slechts sporadisch optreedt om 
een transactie te onderhandelen of te sluiten in naam en voor rekening van 
een andere persoon dan gaat het niet om een agentuur (477) maar eerder 
om een makelaar (478). de agent kan zijn agentuursactiviteit wel louter als 
een nevenberoep uitoefenen zolang die activiteit maar permanent is (479) 
(art. 2.2 van de richtlijn van de raad van 18 december 1986 in zake de 
coördinatie van de wetgevingen van de lidstaten in zake zelfstandige han-

(474) Antwerpen 9 november 1999, R.W. 2001-02, 492; Kh. Brussel 7 februari 2003, J.L.M.B. 
2003, 1592.
(475) Kh. Kortrijk 5 februari 2005, onuitg. A.r. 02608/03; gent 20 december 2004, onuitg., 
2003/Ar/2701
(476) Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 335/3, 98.
(477) P. crAHAY, “la directive européenne relative aux agents commerciaux: résiliation et 
indemnité d’éviction”, T.B.H. 1987, 564; P. deKeYSer en n. BeAUfilS, “Agence commer-
ciale et représentation commerciale, la loi du 13 avril 1995”, J.T.T. 1996, 2; i. MeeUSSen, 
“nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, 
losbladig,ii.2-11; W. VAn gerVen, H. cOUSY en  J. STUYcK, Beginselen van Belgisch privaat-
recht, handels- en economisch recht, deel i, vol B, gent, Story-Scientia, 1991, 466. 
(478) Kh. Bergen, 21 juni 2000, T.B.H. 2001, 121; P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen 
in de rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 
2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, nr. 7; M. lOOYenS, ”Art. 1 Wet 13 april 1995; definitie 
handelsagent. Onderscheid met andere handelstussenpersonen en toepassing Handelsagen-
tuurwet”, in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak, 
Mechelen, Kluwer, losbladig, 2000.
(479) Memorie van toelichting, Parl. St., Kamer, B.Z., 1991-92, nr. 355/1, p.4; f. PeTillOn, 
“Het begrip handelsagent in de europese richtlijn van 18 december 1986, het wetsontwerp 
van 19 mei 1992 en de rechtspraak” in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), Distributierecht 
1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 264; Brussel 17 oktober 2000, 1998/Ar/3529, onuitg. Orga-
nisatoren van “home party’s” kunnen dus handelsagenten zijn wanneer dit een permanente 
nevenactiviteit is, cass. (fr.) 21 november 1961, J.C.P. 1969, ii, nr. 15943, noot r.l. 
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delsagenten (86/653/eeg) geeft de nationale wetgever de mogelijkheid de 
agenten in nevenberoep uit te sluiten, de Belgische wetgever heeft daar ech-
ter geen gebruik van gemaakt).
de agent moet op een of andere manier op permanente wijze opgenomen 
zijn in het netwerk van de principaal (480). 

140. regelmaat als afzonDerlijke voorwaarDe?: – Art. 3 Handelsagentuurwet 
sluit tussenpersonen die hun werkzaamheden niet met regelmaat uitoefe-
nen uit. de agent moet een geïntegreerd deel uitmaken van de verkoops-
structuur van de principaal, zodat hij kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van de activiteit van de principaal (481). de voorwaarde dat de activiteit 
een permanent karakter heeft vinden we ook terug in art. 1.2 van de richt-
lijn inzake handelsagenten (482), de regelmaat is daarentegen geen voor-
waarde. normaal is het aantal transacties dat in naam en voor rekening van 
de principaal wordt gesloten een aanwijzing van het permanent karakter. 
nochtans kan in de rechtspraak van het Hof van Justitie ook iemand die 
belast is met het sluiten van één overeenkomst die telkens wordt verlengd, 
en waarbij die persoon ook bij elke verlenging tussenkomt, een agent zijn 
in de zin van de europese richtlijn (483). Ook de Belgische rechtspraak aan-
vaardt dat het aanbrengen van één klant volstaat, maar vereist hiervoor wel 
dat nadien aanzienlijke orders worden bemiddeld (484), zodat er toch weer 
een regelmaat aanwezig is. Misschien moet de vermelding in de Belgische 
Handelsagentuurwet dat de activiteit met een zekere regelmaat wordt uit-
gevoerd, gelezen worden als een herhaling van het vereiste dat de relatie 
permanent is (485) om zo de Belgische en europese rechtspraak op dezelfde 

(480) Antwerpen 19 september 2005, onuitg. 2002/Ar/2485; Kh. Kortrijk 5 februari 2005, 
onuitg. A.r. 02608/03; Bergen 21 juni 2000, T.B.H.2000, 121; M. lOOYenS, “commentaar bij 
artikel 1 Wet 13 april 1995,: definitie handelsagent, onderscheid met andere handelstussen-
personen en toepassingsgebied Handelsagentuurwet” in X. Bijzondere overeenkomsten- Com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 10; i. MeeUSSen, 
“nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, Antwerpen, Kluwer, 
losbladig, ii.2-12.
(481) l. dU JArdin, “le nouveau régime de rémunération de l’agent commercial”, D.A.O.R. 
afl. 36, p. 31. 
(482) richtlijn raad eeg nr. 86/653, 18 december 1986 inzake de coördinatie van de wetge-
vingen van de lidstaten inzake de zelfstandige handelsagenten, Publicatieblad 31 december 
1986, l 382, 17.
(483) HvJ 16 maart 2006, J.T.D.E. 2006, 239; P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de 
rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, 
Antwerpen, Maklu, 2008, p.140,  nr. 4; B. lAMBrecHT, ”Kroniek van 12 jaar rechtspraak 
over het toepassingsgebied van de Handelsagentuurwet D.A.O.R. 2007, 359.
(484) gent 20 december 2004, onuitg., 2003Ar/2701.
(485) P.-J. nAeYAerT, ”recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenper-
sonen”, in Recht in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, nr. 7; 
contra B. lAMBrecHT, ”Kroniek van 12 jaar rechtspraak over het toepassingsgebied van 
de Handelsagentuurwet D.A.O.R. 2007, 361; contra Kh. Kortrijk 5 februari 2004, onuitg., A.r. 
02608/03
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lijn te brengen. de parlementaire voorbereiding ziet beide echter wel als ver-
schillende criteria (486), al is het onduidelijk waarom (487). Uiteindelijk zou 
ook het geval van het hierboven aangehaalde arrest van het Hof van Justitie 
naar Belgisch recht mogelijk onder het toepassingsgebied van de Belgische 
Handelsagentuurwet vallen aangezien er door het onderhandelen van de 
vele verlengingen opnieuw een regelmaat is in de activiteit van de agent. 

4.  Tegen vergoeding

141. vergoeDing, forfaitair of oP commissie: – deze vergoeding wordt stil-
zwijgend geacht te zijn begrepen in de handelsagentuurovereenkomst en 
valt eigenlijk af te leiden uit het permanente karakter van de taak van de 
handelsagent (488). Bovendien is de verbintenis van handelsagent voor het 
bemiddelen of afsluiten van zaken expliciet opgenomen in de lijst van art. 2 
Wb. Kh. als daad van koophandel en dus per definitie bezoldigd. de ver-
goeding kan bestaan uit een vaste (489) vergoeding, commissie (490), of uit 
een combinatie van beide.

§ 2.  Licentieovereenkomst

142. Definitieve overDracht van kennis Door cessie: – de commerciële over-
dracht van kennis is een fundamenteel gegeven in de economie. Juridisch 
gezien zijn er een aantal manieren om kennis over te dragen. indien de 
kennis een geoctrooieerde uitvinding, een gedeponeerd merk, juridisch be-
schermde tekening of model is en alle exclusieve rechten zonder beperking 
tegen vergoeding worden overgedragen kunnen we van de technologie-
overdracht in strikte zin of van een cessie van intellectuele rechten spre-
ken (491). de licentieovereenkomst houdt geen overdracht in van een intel-
lectueel eigendomsrecht of een gelijkaardig recht (492).

(486) Parl. St. Senaat 1994-95, nr. 355/3, 98.
(487) P. deMOlin, Agent commercial, agent de banque, agent d’assurance, Waterloo, Kluwer, 
2007, 13.
(488) f. PeTillOn, “Het begrip handelsagent in de europese richtlijn van 18 december 1986, 
het wetsontwerp van 19 mei 1992 en de rechtspraak” in g. BOgAerT en P. MAeYAerT 
(eds.), Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 264.
(489) Kh. gent 23 december 2004, onuitg., A.r. A/04/000471.
(490) Zijnde alle elementen van de vergoeding die variëren naargelang het aantal zaken of de 
waarde van de zaken (art. 9 lid 3 handelagentuurwet).
(491) B. MAlOU en P. PeTerS, “Het contract van octrooioverdracht en de licentieovereen-
komst” in e. BOdSOn, Technologische innovatie en overdracht van technologie, Antwerpen, Klu-
wer 1985, 213. 
(492) r. JOlieT, “le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, R.T.D. comm. 
1982, 173-174; cass. 31 januari 1938, Ing. Cons. 1943, 74; luik 25 mei 1972, Ing. Cons. 1972, 286.
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143. cessie of licentie oP knowhow: – in de rechtsleer is discussie gerezen 
over de vraag of de knowhowovereenkomst nu moet gezien worden als een 
cessie of eerder als een licentie. deze discussie verwart echter het voorwerp 
van de overeenkomst met de juridische kwalificatie ervan. de knowhow is 
louter het voorwerp van de overeenkomst en kan eigenlijk zowel in licen-
tie gegeven worden als gecedeerd worden (493). Wanneer de overdrager 
afstand doet van al zijn rechten op de knowhow cedeert hij zijn knowhow. 
Verleent hij enkel toestemming om de knowhow te gebruiken en behoudt 
hij voor zichzelf het recht om voor niet exclusief aan medecontractant toe-
gekende gebieden zelf de knowhow in kwestie te exploiteren, dan gaat het 
om een licentie van knowhow. 

de wat kunstmatige scheiding tussen een knowhowovereenkomst en de 
licentie of cessie van intellectuele rechten laten we daarom achterwege. 
Bepaalde, en vooral duitse rechtsleer (494) lijkt zelf een kwalificatie als 
licentie af te wijzen wanneer het om een gebruiksrecht op niet juridisch 
beschermde kennis, knowhow gaat (495). nergens zijn echter redenen te 
vinden waarom een licentieovereenkomst enkel betrekking zou kunnen 
hebben op erkende intellectuele rechten. Andere duitse rechtsleer spreekt 
dan ook terecht naast een licentie van intellectuele “Schutzrechten” ook 
van licentie van knowhow (496).

i.  VerScHillende SOOrTen licenTieOVereenKOMSTen

a.  onderscheid naar voorwerp.

1.  Intellectueel eigendomsrecht versus knowhowlicentie

144. gebruiksrechten oP intellectueel eigenDomsrecht: – Wanneer enkel een 
toelating wordt verleend om voor een bepaalde tijd binnen een afgebakend 
territorium handelingen te verrichten die eigenlijk tot het exclusieve recht 
van de eigenaar van een industrieel eigendomsrecht behoren, spreken we 
van een licentieovereenkomst. de licentiegever behoudt dan het intellec-
tueel eigendomsrecht. de licentieovereenkomst doet wederzijdse rechten 

(493) A. rOef, “de licentieovereenkomst: inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cahier 
van de Jurist 1999, 51; e. BOdSOn, “Het knowhow contract en het valorisatiecontract” in e. BOd-
SOn (ed.), Technologische innovatie en overdracht van technologie, Antwerpen, Kluwer, 1985, 229.
(494) P. JUrgeleiT, Moderne partnerschaften im Knowhow- und Lizenzgeschäft, Manche nennen es 
auch Franchising, freiburg im Breisgau, rudolf Haufe Verlag, 1974, 59.; W. SKAUPY, „Kapitel 
A: grundlagen“ in K. MeTZlAff, Praxishandbuch Franchising, München, Verlag c.H. Beck, 
2003, 17.
(495) A. rOef, “de licentieovereenkomst: inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cahier 
van de Jurist 1999, 51.
(496) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Witschaft, 1984, 
34.
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en plichten ontstaan los van de eigendom van het intellectuele recht. een 
intellectueel recht is per definitie een verbod voor anderen om bepaalde 
handelingen te stellen in verband met beschermde tekens, namen of wer-
ken. Het recht houdt de bevoegdheid in dat verbod voor bepaalde perso-
nen op te heffen door het toekennen van een licentie op dat intellectuele 
recht. Of negatiever geformuleerd is de licentie in strikte zin de belofte ten 
aanzien van bepaalde personen het verbodsrecht dat verbonden is aan een 
(intellectueel) (497) recht niet uit te oefenen (498). globaal genomen gaat het 
meestal om een merklicentie (trademark) of een octrooi licentie (patent, maar 
ook een auteursrecht (copyright) kan in licentie worden gegeven (499). 

145. licentie oP knowhow: – een licentie kan, naast intellectuele rechten 
ook betrekking hebben op met intellectuele rechten verwante rechten, im-
materiële rechten die juridisch eigenlijk geen bescherming genieten, zoals 
knowhow. Het gaat dan om een geheime overdraagbare substantiële tech-
nologie (500). elk recht waarvan de titularis de exploitatie aan een andere 
kan toevertrouwen komt in aanmerking. in feite is er geen aanleiding om 
de licentie op industriële of intellectuele eigendomsrechten en de licentie op 
knowhow te onderscheiden. een licentie is elke overeenkomst waarbij de 
titularis van een monopolie aan de wederpartij de uitoefening van een ex-
ploitatierecht toestaat (501). Het recht van exploitatie en de omvang ervan 
zullen in de licentieovereenkomst moeten worden gespecificeerd, tenzij de 
licentie deel uitmaakt van een ruimere overeenkomst en daaruit voldoende 
duidelijk kan afgeleid worden welke vormen van exploitatie worden be-
oogd. Bij twijfel dringt een restrictieve interpretatie zich op (502).
146. bijstanDsovereenkomsten (503): – Kennis kan ook worden overgedra-
gen in een technische assistentieovereenkomst. Men spreekt dan ook wel 

(497) Sommige auteurs beperken het voorwerp van de verbintenissen uit een licentieover-
eenkomst tot intellectuele rechten:zie g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licen-
tieovereenkomsten” in H. cOUSY en J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis 
Cahier 2008-09, Brugge, die Keure, 5.
(498) A. rOef, “de licentieovereenkomst: inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cahier 
van de Jurist 1999, 50; g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkom-
sten” in H. cOUSY en J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, 
Brugge, die Keure, 6.
(499) K. BYTTeBier, Fusies en overnames, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2006, 
347.
(500) Knowhow in de zin van de knowhowlicentie en de knowhow die een essentieel element 
uitmaakt van de franchiseovereenkomst verschillen qua definitie. Knowhow in de zin van 
een knowhowlicentie zal uiteraard niet geoctrooieerde kennis zijn, anders gaat het immers 
over een octrooilicentie, knowhow in de zin van een franchiseovereenkomst kan wel geoc-
trooieerd zijn (cf. infra randnr. 267).
(501) P. rOUBier, Le droit de la propriété industrielle, ii, Parijs, Sirey, 1954, nr. 183; Bergen 8 april 
1977, Ing. Cons. 1977, 243; cass. (fr.) 8 juni 1970, D. 1971, jur. 16.737, noot r. PlAiSAnT.
(502) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 
55; f. VAn iSAcKer, De exploitatierechten van de auteur, Brussel, larcier, 1963, nr. 38-44
(503) in het frans “les tours de main”.
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eens van show-how. deze overeenkomst verplicht ertoe een medecontrac-
tant bij te staan bij het gebruik van een bepaalde technologie (504). deze 
overeenkomst zal meestal samen voorkomen met een overeenkomst waar-
in effectief een technologie overgedragen wordt, dus in combinatie met een 
knowhowovereenkomst, of in combinatie met een licentie (505).

147. franchiseovereenkomst: licentie en bijstanDsovereenkomst: – Tenslotte is 
ook de franchiseovereenkomst voor een deel een kennisoverdracht die ele-
menten van de knowhowlicentie (506) en de technische assistentieovereen-
komst combineert. 

2.  De eenvoudige versus de complexe licentie

148. een intellectueel eigenDomsrecht of combinatie knowhow en intellectueel 
eigenDomsrecht: – Men kan één welbepaald intellectueel eigendomsrecht in 
licentie geven, zoals een merk, een octrooi of men kan bijvoorbeeld een oc-
trooilicentie laten gepaard gaan met een knowhowlicentie. naast de over-
dracht van een gebruiksrecht op de geoctrooieerde uitvinding verbindt de 
licentiegever er zich dan toe om de licentienemer alle informatie te bezor-
gen die hem toelaat om de uitvinding beter te exploiteren. een ‘business 
licence’ houdt in dat men een geheel van middelen ter beschikking stelt die 
nodig zijn voor de exploitatie van een totale onderneming. dus zowel de 
knowhow als het merk, de auteursrechten, de uitvindingen, … (507)
franchiseovereenkomsten gaan meestal gepaard met een complexe licen-
tie, door MOlenAAr systeemlicentie genoemd (508).

B.  onderscheid in functie van draagwijdte van de licentie

149. exclusiviteit of niet: – de licentienemer kan een exclusief gebruiks-
recht krijgen voor een bepaald territorium of niet. Hij kan de licentienemer 
een alleenrecht op het gebruik voor een bepaald territorium toekennen, hij 
kan zichzelf er ook toe verbinden de in licentie gegeven rechten zelf niet 
meer te gebruiken binnen dat bepaalde territorium (509). Meestal wordt 

(504) B. MAlOU, “Technische assistentie en opleidingscontracten” in e. BOdSOn (ed.), Tech-
nologische innovatie en overdracht van technologie, Antwerpen, Kluwer, 1985, 243.
(505) A. rOef, “de licentieovereenkomst: inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cahier 
van de Jurist 1999, 51.
(506) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 55.
(507) e. de grYSe, “licentieovereenkomsten” in e. diriX en A. VAn OeVelen (eds.), 
Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, iii, nr. 8.
(508) H. VAn HilTen, Joint Ventures, deventer, Kluwer,1968, 7 e.v.
(509) A. rOef, “de licentieovereenkomst, inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cah. 
Jurist. 1999, 54; e. de grYSe, “licentieovereenkomsten” in e. diriX en A. VAn OeVelen 
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dan ook een minimale omzetverplichting opgelegd, zeker indien de ver-
goeding omzet gerelateerd is. 

150. DraagwijDte van De machtiging, grenzen van het gebruik: – een licen-
tieovereenkomst kan de licentiehouder toelaten alle handelingen te stellen 
die het recht aan de eigenaar zelf verlenen (510). Maar de eigenaar van het 
recht kan zich ook bepaalde aspecten van zijn recht voorbehouden. Meestal 
wordt het recht in tijd en in ruimte beperkt. daarnaast kan men inzake mer-
ken de exploitatielicentie onderscheiden van een loutere gebruikslicentie 
(cf. infra randnr. 240 en 248). Zonder exploitatielicentie zal de licentiehou-
der geen producten kunnen produceren en voorzien van het merk. Men 
kan een exploitatielicentie bovendien beperken naar producten of diensten 
waarvoor het merk werd geregistreerd of zelfs tot bepaalde producten bin-
nen eenzelfde producten- of warenklasse (art. 2.32.2 BVie). daarnaast kan 
men ook een merchandising licentie geven. Het merk mag dan worden aan-
gebracht op andere producten dan diegene waarvoor het merk normaal 
gebruikt wordt, en dit voor eerder publicitaire doeleinden (511). 
Men kan een gebruiksrecht op een uitvinding toestaan, beperkt tot de pro-
ductie van een bepaalde hoeveelheid producten of beperkt tot productie 
voor eigen gebruik. Men kan de licentie ook beperken tot slechts (één) 
enkele toepassing(en) van de uitvinding (512). deze moet dan uiteraard 
nauwkeurig worden beschreven in de licentie.

ii.  JUridiScHe AArd VAn de licenTieOVereenKOMST

a.  Benoemde overeenkomst of sui generis?

151. geen kooPovereenkomst: – Vooral in de duitse rechtsleer is lang ge-
zocht naar de juridische aard van de licentieovereenkomst. de kwalificatie 
als koop-verkoopovereenkomst kan opzij worden geschoven. Het genots-
recht op de knowhow wordt immers niet definitief overgedragen. er wordt 
geen zaak in eigendom overgedragen. de licentiegever heeft louter een per-
soonlijke verbintenis de licentienemer toe te laten iets te doen, namelijk ge-
bruik te maken van de knowhow (513). Bovendien heeft de licentiehouder 

(eds.), Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwer-
pen, Kluwer, iii, nr. 55.
(510) A. rOef, “de licentieovereenkomst, inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cah. 
Jurist. 1999, 54. 
(511) e. de grYSe, “licentieovereenkomsten” in e. diriX en A. VAn OeVelen (eds.), 
Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, 
Kluwer, iii, nr. 55.
(512) A. rOef, “de licentieovereenkomst, inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cah. 
Jurist. 1999, 54.
(513) f. WAlScHOT, “de overdracht van technologie, contractonderhandeling en royalties”, 
Cah. Jur. 1999, 63.
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in principe geen onmiddellijke rechten ten aanzien van derden. Zo kan hij 
in principe niet zelf optreden tegen namakers, tenzij dit recht contractueel is 
overgedragen op de licentiehouder. Het in licentie geven van de knowhow 
belet niet dat de licentiegever zelf blijft gebruik maken van de knowhow. Bo-
vendien is de licentieovereenkomst geen eenmalige verbintenis die volledig 
zou zijn volbracht bij overdracht van de in licentie gegeven kennis. Het gaat 
integendeel om een voortdurende verbintenis van bepaalde duur (514). 

152. geen Dienstenovereenkomst: – gaat het dan om een huur van werk of een 
huur van diensten? Sommige auteurs zijn van mening dat knowhow wegens 
gebrek aan juridisch afdwingbaar monopolie op de kennis niet kan worden 
overgedragen noch in licentie kan worden gegeven. de knowhowovereen-
komst zou niets anders zijn dan een overdracht van kennis en dus een verbin-
tenis tot het stellen van een bepaalde prestatie (515). Overeenkomsten waarin 
een louter intellectuele dienst wordt geleverd kunnen inderdaad eerder gezien 
worden als een aannemingsovereenkomst dan als een koopovereenkomst, 
zelfs indien het resultaat van de intellectuele prestaties neergelegd zou wor-
den in een materieel stuk dat wordt overgedragen (de materiële drager van de 
knowhow) (516). Maar bij de licentie van knowhow is de knowhow al aanwe-
zig vóór het sluiten van de overeenkomst zodat er in principe geen prestatie 
meer te verrichten valt, behalve het overdragen zelf, wat op het moment van 
het sluiten van de overeenkomst dient te gebeuren. de overeenkomst heeft 
dus in principe geen dienst meer voor ogen. Bovendien is een kenmerk van 
knowhow precies de overdraagbaarheid, de knowhow moet identificeerbaar 
zijn vóór het sluiten van de overeenkomst en moet kunnen worden overge-
dragen precies op het moment van het sluiten van de overeenkomst (zie rand-
nr. 269-270). de theorie die stelt dat knowhowovereenkomsten dienstenover-
eenkomsten zijn sluit de knowhow dus eigenlijk uit als voorwerp van een 
licentieovereenkomst. nochtans kan kennis die geoctrooieerd is duidelijk wel 
in licentie gegeven worden. is de uitvinding die aan de grondslag ligt van een 
octrooi dan zo fundamenteel anders dan andere knowhow?

153. huur van goeDeren of sui generis overeenkomst: – Met betrekking tot 
licenties op intellectuele rechten duikt vaak de huur van goederen als kwa-
lificatie op. de licentiehouder geeft echter de knowhow na afloop van de 

(514) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Witschaft, 1984, 
36.
(515) M. BUYdenS, Droit des brevets d’invention et protection du savoir faire, Brussel, larcier, 
1999, 315; f. MOlenAAr, Handel in goede naam, enige opmerkingen over het in licentie geven van 
een systeem (franchising), deventer, Kluwer, 1970, 11.
(516) rb. neufchâteau 3 september 1975, J.L. 1976-77, 75; A. feTTWeiS, “l’option prélimi-
naire: commande d’un ouvrage ou achat d’un bien à fabriquer ou à construire” in Droit de 
la construcion, Act. Dr. 1991, 863; W. gOOSSenS, Aanneming van werk: Het gemeenschappelijk 
dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, 52. 
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overeenkomst niet terug (517). Bovendien is het voorwerp immaterieel en 
kan het aan meerdere personen tegelijk in gebruik gegeven worden. er zijn 
dan ook eerder redenen om in de knowhowovereenkomst toch een leve-
ring van diensten te zien (518). Zij het dat de licentieovereenkomst zeker 
als ze betrekking heeft op juridisch afdwingbare intellectuele rechten veel 
gelijkenissen vertoont met de huurovereenkomst (519) en dat bijgevolg 
de regels uit het B.W. met betrekking tot de huur van toepassing zouden 
kunnen zijn op de licentieovereenkomsten (520). de Belgische rechtsleer 
is in deze gelijkschakeling met de huurovereenkomst voorzichtig en wijst 
op de verschillen (521). Zo zou een kwalificatie als huur van goederen de 
licentiegever een verplichting kunnen opleggen tot verschaffen van “rustig 
huurgenot”op basis van artt. 1721, 1725-1727 B.W. (522), een soort uitwin-
ningsgarantie en een garantie voor verborgen gebreken (523). daarnaast 
kan gekeken worden naar het huurrecht met betrekking tot de leverings-
plicht met mogelijks alle accessoire kennis die nodig zou zijn voor de ex-
ploitatie van de knowhow. fiscaal worden royalties uit licenties ook gelijk 
behandeld als huurgelden (524). Al voorziet de nieuwe wet wijziging van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een 

(517) J.-M. deleUZe, Le contrat de transfert de processus technologique. Knowhow, Parijs, Mas-
son, 1979, 22.
(518) J.-J. BUrST, “l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique”, D. 
1979, chron. 1, p. 1.
(519) W. gOOSSenS, “Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, in Recht en on-
derneming, Brugge, die Keure, 2003, nr. 313; Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek 
licentieovereenkomsten, gent, larcier, 2007, 7. B. dAUWe (ed.), “licence de marque et franchi-
sing, rapport du groupe belge de l’A.i.P.P.i sur la question Q116”, Ing. COns. 1993, 134.
(520) frankrijk: e. POUilleT, Traité théorique et pratique des brevets d’invention et des secrets 
de fabrique, Parijs, l.g.d.J., 1915, nr. 284. A. cHAVAnne en J. BUrST, Droit de la propriété 
industrielle, Parijs, dalloz, 1993, nr. 301

; 
e. TArdieU-gUigUeS, “Transmission du droit sur 

la marque”, in Juris Classeur Marques, Parijs, fasc. 7400, nr. 67; J. ScHMidT-SZAleWSKi en 
J.-M. MOUSSerOn, Rep. Com. V, Brevet d’invention, nr. 573; P. rOUBier, Le droit de la propriété 
industrielle, Parijs, Sirey, 1954, ii, nr. 184 en 190.
(521) T. BrAUn en P. STrUYe, Précis des brevets d’invention et protection du savoir-faire, Brussel, 
Bruylant, 1935, nr. 288; P. ScHrAnS, “Octrooilicentieovereenkomsten naar Belgisch recht: 
algemeen overzicht”, S.E.W. 1963, nr. 4-7; B. VAn reePingHen en M. de BrABAnTer, 
Les brevets d’invention: la loi belge du 28 mars 1984,: le règlement du 23 juillet 1984 de la commis-
sion CEE relatif à l’exemption de certains accords de licences de brevets, Brussel, larcier, 1987, 
179; l. VAn BUnnen, “licences d’exploitation, conventions de non opposition et licences 
d’utilisation accessoires”, B.I.E. 1985, 168-169.
(522) T. BrAUn en P. STrUYe, Précis des brevets d’invention et de contrefaçon industrielle, Brus-
sel, Bruylant, 1935, nr 287; r. JOlieT, “le contrat de licence de brevet en droit civil belge et 
français”, Rev. Trim. Dr. Comm. 1982, 174; Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek 
licentieovereenkomsten, gent, larcier, 2007, 31; Kh. gent 6 maart 1907, Pas. 1908, iii, 123; Kh. 
luik 11 november 1911, P.P. 1911, nr. 1492; Brussel 21 december 1910, B.J. 1911, 390; Brussel 
26 oktober 1966, Pas. 1967, ii, 156.
(523) r. JOlieT, “le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, Rev. Trim. 
Dr. Comm. 1982, 175.
(524) Art. 17 § 1 Wetboek inkomstenbelastingen; J. gHYSBrecHT, “la nature fiscale d’un 
droit d’auteur” in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 307; Y. VAn cOUTer en 
B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 2007, 33.
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forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten van 
16 juli 2008 voor licenties op auteursrechten en naburige rechten voor een 
vrijstelling (525). de Belgische rechtspraak heeft een toepassing van de re-
gel met betrekking tot de huur (art. 1738 B.W.) wel afgewezen om een stil-
zwijgende hernieuwing van een licentieovereenkomst te bekomen (526). 
Ook lijkt een beroep op art. 1743 B.W. om een erkenning van het genotsrecht 
door de derde overnemer van een overgedragen merk niet mogelijk (527). 
de duitse rechtsleer spreekt dan ook van een onbenoemde sui generis over-
eenkomst (528), zij het dat mogelijks elementen van de regeling voor koop, 
huur, dienstenovereenkomst kunnen van toepassing zijn (529).

154. Uiteraard zal de juridische aard van de licentieovereenkomst in grote 
mate afhangen van de sector waarin partijen werkzaam zijn en vooral van 
de aard van de kennisoverdracht en het beoogde doel (530). dergelijke in-
delingen hebben dus een zeer beperkte waarde (531). in elk geval zullen 
de regels over de huur moeten wijken voor specifieke regels eigen aan het 
betrokken intellectueel eigendomsrecht (532). 

B.  essentiële kenmerken van de licentieovereenkomst

1.  Hoofdverbintenis tot levering en vrijwaring

155. levering en vrijwaring: – in de eerste plaats heeft de licentiegever ui-
teraard een leveringsverbintenis en een waarborgverbintenis. Hij moet dus 
het intellectueel eigendomsrecht of het met een intellectueel eigendoms-
recht verwante recht overdragen en een rustig genot van dat werk, teken 
of recht verzekeren door een waarborg voor verborgen gebreken en een 
waarborg voor uitwinning. 

(525) Wet van 16 juli 2008 tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 
tot instelling van een foraitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten, 
B.S. 30 juli 2008, 40199.
(526) rb. Brussel 25 november 1907, Pas. 1908, iii, 123
(527) rb. Brussel 30 oktober 1980, Bijbl. Ind. Eig. (ned.) 1981, 213.
(528) g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten” in H. cOUSY en 
J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, Brugge, die Keure, 5.
(529) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Wirtschaft, 
1984, 35; M. MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behand-
lung der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, 
deckers’s Verlag, 1987, 190.
(530) c. BeSSY en e. BrOUSSeAU, “contrats de licence et innovation”, in P. MUSTAr en H. 
PenAn, Encyclopédie de l’Innovation, Parijs, economica, 2001.
(531) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 
58.
(532) g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten” in H. cOUSY en 
J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, Brugge, die Keure, 17.
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156. verbintenis licentiegever Positief of negatief: – een fundamentele vraag 
in de Belgische en franse rechtsleer blijft nog steeds of de licentieovereen-
komst een positieve inhoud (533) heeft of enkel een negatieve verplich-
ting (534) oplegt aan de licentiegever om zijn intellectueel recht niet uit te 
oefenen ten aanzien van zijn licentienemer(s), en dit al dan niet beperkt tot 
een geografisch omschreven gebied. in elk geval legt de licentieovereen-
komst de licentiegever een verbod op om een inbreukvordering in te stellen 
tegen de licentienemer, om de exploitatie door de licentienemer te verhin-
deren door materiële handelingen en om de doorhaling van een eventuele 
inschrijving van het recht te vragen zonder akkoord van de licentienemer.

in de duitse rechtsleer is algemeen aanvaard dat de licentie wel degelijk een 
positieve verbintenis inhoudt, namelijk het overdragen van een positief recht 
een bepaalde kennis te gebruiken. Het praktische belang van een positieve om-
schrijving schuilt in de mogelijkheid om bijkomende verplichtingen op te leg-
gen aan de licentiegever, denk bijvoorbeeld aan een aansprakelijkheid voor ge-
breken in de overgedragen intellectuele rechten of knowhow (535). in de duit-
se rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat de licentiegever moet instaan voor 
de technische uitvoerbaarheid en de bruikbaarheid van de knowhow (536). 
Ook naar Belgisch recht moet de negatieve definitie verlaten worden (537). 
Zeker in het geval van een knowhow licentie zal er wel degelijk een positieve 
verbintenis om iets te doen ontstaan. de licentiegever zal de knowhow moeten 
meedelen en de nodige uitleg voor het gebruik ervan geven (538).

2.  Technische bijstand?

157. technische bijstanD bij licentie: – naast de overdracht van de knowhow 
of in het geval van een licentieovereenkomst in de strikte zin van het woord 
het intellectuele eigendomsrecht en alles wat nodig is om dat recht te kunnen 

(533) T. BrAUn en P. STrUYe, Précis des brevets d’invention et de la contrefaçon industrielle, 
Brussel, Bruylant, 1935, nr. 288; g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereen-
komsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 55.
(534) J. MOrel, De la licence d’exploitation, en matière de brevets d’invention, onuitg., thesis, 
Univesité de lyon 1926, zoals geciteerd in r. JOlieT, “le contrat de licence de brevet en droit 
civil belge et français”, Rev. Trim. Dr. Comm. 1982, 174, voetnoot 18.
(535) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Wirtschaft, 
1984, 32 en 47.
(536) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Wirtschaft, 1984, 
163.
(537) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 
56; P. rOUBier, Le droit de la propriété industrielle, ii, Parijs, Sirey, 1954, 236.
(538) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, 20.
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uitoefenen (539),wordt in bepaalde rechtsleer geopperd dat de licentiegever 
de licentiehouder technische bijstand verschuldigd is (540). de technische bij-
stand zou ook kunnen gezien worden als een uitvoering te goeder trouw van 
de verbintenis tot overdracht van knowhow (541). Het gaat dan om leveren 
van bijstand die nodig is voor het exploiteren van de knowhow. Zowel bij 
licenties van geoctrooieerde kennis als bij overeenkomsten tot overdracht van 
knowhow lijkt het volgens de vooral franse rechtsleer aanvaardbaar vanuit 
de goede trouw enige uitleg en onderwijs te verwachten (542). de overdrager 
moet zijn contractspartij helpen bij problemen die te maken zouden hebben 
met de toepassing van de overgedragen kennis. Uiteraard moet het probleem 
te maken hebben met het concept zelf. de verwachte hulp kan enkel intellec-
tueel zijn. de grens tussen deze technische bijstand en de eigenlijke knowhow 
is zeer dun. Het begrip technische bijstand is ook zeer rekbaar. in de franse 
rechtspraak wordt dus soms gewag gemaakt van een afzonderlijke bijstand 
naast de overdracht van knowhow op basis van de goede trouw (543), maar 
eenduidig is die zeker niet (544). in principe moet de knowhow op zichzelf 
overdraagbaar zijn. elke kennis die bij overdracht noodzakelijk is voor het ex-
ploiteren van de knowhow zou dan eigenlijk deel uitmaken van de knowhow 
zelf. Zonder deze kennis is de knowhow immers niet overdraagbaar. indien er 
dus geen contractuele bepaling ter zake is, is de licentiegever de licentienemer 
geen enkele technische bijstand verschuldigd (545).

158. technische bijstanD is eigenlijk Deel van knowhow: – Andere, vooral Bel-
gische rechtsleer lijkt eerder uit te gaan van artikel 1615 B.W. dat stelt dat 
de verbintenis tot levering van een bepaalde zaak zich uitstrekt tot haar 
toebehoren en linkt de technische bijstand dus aan de leveringsplicht die 
zoals gezegd zou volgen uit een kwalificatie als huur van goederen (546). 
de technische assistentie zou dan een noodzakelijk accesorium zijn voor 
de overdracht van de knowhow (of het juridisch beschermd intellectueel 
eigendomsrecht). Aangenomen wordt dat artikel 1615 B.W. als algemeen 
rechtsbeginsel van toepassing zou zijn op alle contracten die een zekere 

(539) g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten” in H. cOUSY en 
J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, Brugge, die Keure, 17.
(540) J.-M. deleUZe, “le contrat de transfert de processus technologique. Knowhow”, Par-
ijs, Masson, 1979, 63.
(541) J.-J. BUrST, “l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique”, D. 
1979, chron. 1, p. 4; Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, 
gent, larcier, 2007, 61.
(542) J .-J. BUrST, “l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique”, D. 
1979, chron. 1, p. 4.
(543) cass. 4 november 1958, Bull. Civ. iii, nr 372, p 315.
(544) Trib. gr. inst. Parijs 20 maart 1976, D. 1979, chron. 1, p. 5.
(545) Trib. gr. inst. Parijs 20 maart 1976, D. 1979, chron. 1, p. 5; J.J. BUrST, “l’assistance tech-
nique dans les contrats de transfert technologique”, D. 1979, chron., 1.
(546) T.  BrAUn en P. STrUYe, Précis des brevets d’invention et de contrefaçon industrielle, Brus-
sel, Bruylant, 1935, nr 298.
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levering inhouden. een tweede vraag die hierbij rijst is of de technische as-
sistentie kan gezien worden als een bijzaak bij de overdracht van de know-
how. een bijzaak is in principe iets wat absoluut noodzakelijk is voor het 
voorwerp van de overeenkomst. Zonder dit accessorium zou het voorwerp 
niet volledig zijn en niet mee dienstig zijn voor het doel dat de licentie-
houder ermee voor ogen had. Uiteindelijk kunnen we ons dan de vraag 
stellen of iets wat noodzakelijk is voor de exploitatie van de knowhow niet 
gewoon deel uitmaakt van die knowhow. Bestaat er zoiets als bijstand die 
noodzakelijk zou zijn voor het overdragen van knowhow; in principe moet 
knowhow immers op zichzelf overdraagbaar zijn (zie randnr. 270).

3.  Tegen vergoeding

159. vaste of variabele vergoeDing: – deze vergoeding kan verschillende 
vormen aannemen (547). Het kan gaan om een vaste of een variabele ver-
goeding, bestaande uit royalties, of een combinatie van beide (548). indien 
de overeenkomst om niet wordt gesloten is het meestal eigenlijk een co-
existentieovereenkomst of een afbakeningsovereenkomst (549), een over-
eenkomst. Soms wordt de licentiegever in natura vergoed, door producten 
die onder de licentie zijn vervaardigd, of door een korting op de aankoop 
van dergelijke producten. 

4.  Onder de verplichting de knowhow te exploiteren?

160. gebruik en verDere evolutie van knowhow: – los van eventuele omzet 
gerelateerde royalties kan de licentiegever er toch belang bij hebben dat zijn 
knowhow of zijn geoctrooieerde uitvinding (550) door de licentiehouder 
wordt geëxploiteerd. Het kan gaan om een actualiseren van de knowhow, 
waarbij aan de licentienemer uiteraard bepaalde informatieverplichtingen 
worden opgelegd. Of anders kan het gebruiksrecht van de licentienemer ge-
koppeld zijn aan een verplichting daartoe de naam, het merk van de licentie-
gever te gebruiken en op die manier zijn bekendheid in een bepaald gebied 
te verhogen. eventueel kan men bepaalde productie of afzetquota opleggen, 

(547) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 2007, 
75; A. rOef, “de licentieovereenkomst, inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cah. Jurist. 
1999, 55.
(548) A. rOef., “de licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, C.J. 
1999, 55.
(549) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 
58; Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007,126.
(550) Brussel 15 mei 2007, onuitg., 2004/Ar/1125.
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(vooral bij octrooilicenties) (551). Op die manier kan de licentiegever ervoor 
zorgen dat een bepaald marktsegment hem niet ontglipt. de waarde van 
de zaak hangt in dit geval immers af van de graad van gebruik dat wordt 
gemaakt van het betrokken merk of van het betrokken onderscheidingste-
ken. Het moge duidelijk zijn dat de grens met een franchiseovereenkomst 
hier steeds dunner wordt. Bovendien kan dit ook een manier zijn voor de 
licentiegever om te vermijden dat zijn merk vervalt (552) of dat er een ge-
dwongen licentie van een octrooi door de wet wordt opgelegd omwille van 
een onvoldoende exploitatie binnen een bepaald territorium (553).

de duitse rechtsleer heeft zich de vraag gesteld of een dergelijke exploitatie-
plicht kan afgeleid worden uit het wezen van de licentieovereenkomst zelf, 
zonder uitdrukkelijke contractuele bepaling. een deel van de rechtsleer zou 
aannemen dat er een exploitatieplicht bestaat als de vergoeding bestaat uit 
aan de omzet gerelateerde royalties (554). Andere auteurs aanvaarden een 
exploitatieplicht wanneer een licentie exclusief wordt toegekend, al dan niet 
voor een bepaald territorium (555). naar Belgisch recht lijkt het voorlopig 
aangewezen een dergelijke exploitatieplicht contractueel vast te leggen. een 
dergelijke clausule is zeker aan te raden bij licenties waar een zeker geografi-
sche exclusiviteit wordt verleend om te vermijden dat de licentienemer defen-
sief te werk zou gaan en de licentie enkel nastreefde om de ontwikkeling van 
de knowhow in een bepaald gebied uit te sluiten ten voordele van een andere 
eigen methode (556). de exploitatieverbintenis kan bijvoorbeeld worden uit-
gedrukt in het opleggen van quota van te produceren of te verkopen eenhe-
den of in het opleggen van een te behalen omzet of een minimale winst. 

161. lot verbeteringen: – Traditioneel wordt ook aanvaard dat de eventuele 
verbeteringen die de licentiegever aanbrengt moeten worden meegedeeld aan 
de licentiehouder (557). dit zou zeker het geval zijn indien er een exploitatie-

(551) Brussel 15 mei 2007, onuitg., 2004/Ar/1125.
(552) Zie het verval van merken in art. 2.26 BVie dat ten laste van de merkhouder een sanctie 
van verval voorziet bij een gebrek aan normaal gebruik van het merk gedurende een periode 
van vijf jaar, zonder geldige reden binnen het Benelux gebied. Art. 2.26.27 voorziet uitdruk-
kelijk dat onder het gebruik van het merk ook wordt verstaan: het gebruik door een derde 
met toestemming van de merkhouder. 
(553) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 2007, 
5.
(554) H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Wirtschaft, 1984, 
105. 
(555) Voor een uitgebreide bespreking zie H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlag-
geselschaft recht und Wirtschaft, 1984, 106. 
(556) A. rOef., “de licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, Cah.
Jur. 1999, 55.
(557) A. VASSeUr, noot onder T.g.i. Avesnes-Sur-Helpe 2 februari 1961, D. 1961, Jur. 652; 
Parijs 6 november 1961, Ann. Prop. Ind. Art. et Lit. 1963, 19; e. de grYSe, “licentieovereen-
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plicht is (558). dit zou voortvloeien uit de verplichting van de verbintenis tot 
levering van het in licentie gegeven intellectuele recht of het aan intellectuele 
rechten verwante recht (559). Zeker indien het gaat om verbeteringen die no-
dig zijn om de verdere exploiteerbaarheid van het recht te waarborgen (560). 
nochtans zijn er geen redenen een dergelijke verplichting aan te nemen bij 
afwezigheid van contractueel beding terzake (561). Zeker indien een vaste 
vergoeding bedongen is voor de licentie kan de licentiehouder niet zonder 
bijkomende vergoeding mee genieten van de inspanningen van de licentie-
gever om de knowhow te verbeteren (562). Verbeteringen die echter eerder 
technisch van aard zijn, een evolutie in de uitvinding die in licentie is gegeven 
zou eventueel kunnen gedekt zijn door de eerste licentie indien de royalties 
bepaald zijn in functie van de omzet of de winst. gaat het echter om een com-
merciële verbetering die concurrentie kan betekenen voor de eerste in licentie 
gegeven uitvinding zonder inbreuk te maken op het originele octrooi dan 
kan de licentienemer geen aanspraak maken op de exploitatie ervan naast de 
exploitatie van het eerste octrooi (563).
Hetzelfde geldt ook voor de licentiegever. Verbeteringen aangebracht door de 
licentiehouder moeten hem niet ter kennis worden gebracht, tenzij dit contrac-
tueel wordt bedongen. Soms wordt een dergelijke mededelingsplicht afgeleid 
uit de uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw (564). Meestal komt 
men overeen dat de licentienemer zijn medecontractant inlicht bij elke sub-
stantiële verbetering van het product of van het procédé en om op zijn beurt 
aan de licentiegever desgevallend een licentie te geven teneinde de licentiege-
ver toe te laten de verbetering te exploiteren (grant back clausule) (565).

komsten” in e. diriX en A. VAn OeVelen (eds.), Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, iii, nr. 18.
(558) deze exploitatieplicht wordt vrij gemakkelijk aanvaard, zelfs bij stilzwijgen van de 
overeenkomst; g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten” in H. 
cOUSY en J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, Brugge, die 
Keure, 22.
(559) P. rOUBier, Le droit de la propriété industrielle, Parijs, Sirey, 1954, nr. 188.
(560) deze exploitatieplicht wordt vrij gemakkelijk aanvaard, zelfs bij stilzwijgen van de overeen-
komst; g.l. BAllOn, “Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten” in H. cOUSY en 
J. STUYcK (eds.), Handels en Economisch recht, in Themis Cahier 2008-09, Brugge, die Keure, 17.
(561) lyon 5 december 1971, R.T.D.comm. 1975, 295, noot A. cHAVAnne en J. AZeMA.
(562) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, 67; r. JOlieT, “le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français”, Rev. Trim. 
Dr. Com. 1982, 190; B. VAn reePingHen en M. de BrABAnTer, Les brevets d’invention: la 
loi belge du 28 mars 1984: le règlement du 23 juillet 1984 de la commission CEE relatif à l’exemption 
de certains accords de licences de brevets, Brussel, larcier, 1987, nr. 187 en 188.
(563) cass. (fr.) 16 juli 1957, D. 1958, jur. 407.
(564) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, 85.
(565) e. de grYSe, “licentieovereenkomsten” in e. diriX en A. VAn OeVelen (eds.), Bijzon-
dere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, iii, 
nr. 19
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§ 3.  Vergelijking met de franchiseovereenkomst

i.  JUridiScHe OnAfHAnKeliJKHeid

162. Alle drie de overeenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee par-
tijen die hun volledige juridische onafhankelijkheid bewaren. 
163. juriDische onafhankelijkheiD agent versus franchisenemer; verschil in ri-
sico: – de agent is als zelfstandige op een bepaalde manier ingeschakeld in 
het netwerk van de principaal. daarnaast moet hij bepaalde richtlijnen van 
de principaal volgen in de mate dat zij betrekking hebben op de uitvoering 
van de overeenkomst en de samenwerking tussen partijen (566). 
de franchisenemer wordt ook als juridisch onafhankelijke ingeschakeld in 
het netwerk van de franchisegever, moet ook richtlijnen aanvaarden zolang 
die bedoeld zijn om de uniformiteit van de franchiseketen te behouden. 
de richtlijnen voor de franchisenemer (maar ook voor de concessiehouder) 
zijn nog intenser dan bij de agentuur (567). Bij beide overeenkomsten mo-
gen de richtlijnen niet zo ver gaan dat ze de juridische onafhankelijkheid 
van de agent of de franchisenemer in gevaar zouden brengen. Voor beide 
overeenkomsten dreigt immers een herkwalificatie in een arbeidsovereen-
komst (van handelsvertegenwoordiger) (568). 

in een voorgaand hoofdstuk (zie randnr. 82) hebben we uiteengezet hoe die 
onafhankelijkheid bij de franchisenemer te zien is als een dragen van risico. 
Ook de agent draagt zelf het risico van zijn activiteit. Maar het verschil tus-
sen beiden is in dat opzicht kwantitatief. de agent draagt enkele het risico 
voor zijn onderhandelingsactiviteit. Hij draagt enkel een zeker risico voor 
de kosten van de onderhandelingen in die zin dat hij bij niet succesvolle 
onderhandelingen in principe ook niet vergoed wordt door de principaal 
aangezien hij meestal op commissie zal werken. niets verbiedt echter dat 
de agent tegen een vaste vergoeding zou werken. in elk geval geniet de 
agent geen rechtstreekse kostenvergoeding. indien de agent wordt vergoed 
voor zijn werkelijke kosten zou dit wijzen op een band van ondergeschikt-
heid (569). Bij de franchisenemer is het genomen risico veel groter. 

(566) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, nr. 198.
(567) f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Une contri-
bution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les contrats de concession et de 
franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 158.
(568) P. MAeYAerT, “Hoofdstuk ii Toepassingsgebied van de wet, definitie handelsagent en 
onderscheid met andere tussenpersonen” in J. STUYcK, P. MAeYAerT, H. cOUSY e.a., De 
handelsagentuurovereenkomst, De nieuwe wet van 13 april 1995 betreffende de handelagentuurover-
eenkomst, Brugge, die Keure, 1995, 25. 
(569) i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig, ii.2-26.
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Het verschil ligt dus niet in het al dan niet dragen van risico. Wat de agen-
tuur van de franchiseovereenkomst (maar ook van de concessieovereen-
komst (570) cf. supra randnr.123) onderscheidt is waar het risico gelegen is. 

de agent vertegenwoordigt de principaal, wat bij de franchiseovereen-
komst niet het geval is. Het economisch risico van de door hem afgesloten 
overeenkomsten komt dus rechtstreeks ten laste van de principaal. de fran-
chisenemer verkoopt de producten of levert de diensten in eigen naam en 
voor eigen rekening (571). Wanneer dit niet het geval is dreigt een herkwa-
lificatie als agentuurovereenkomst (572). Uiteindelijk hangt dit ook samen 
met het eerder gemaakte onderscheid tussen handelstussenpersonen, zoals 
de agent en andere distributeurs, zoals de franchisenemer en de concessie-
houder (cf. infra randnr. 278).

164. risico licentienemer: – in geen geval zal de licentiegever aansprakelijk 
zijn voor de rentabiliteit van de exploitatie van het in licentie gegeven recht. 
nochtans lijkt in de Belgische rechtspraak een tendens te bestaan om de on-
mogelijkheid of de moeilijkheid van een exploitatie te sanctioneren met ont-
binding van de licentieovereenkomst (573). de ontbinding wordt echter over 
het algemeen maar toegekend indien er ook een zekere omzetbelofte is ge-
weest bij het sluiten van de licentieovereenkomst. de licentienemer moet im-
mers, net zoals de franchisenemer, het risico voor de onderneming waarin hij 
knowhow of het intellectuele recht van de licentiegever gebruikt, dragen en 
dit juridisch onafhankelijk van de licentiegever. Bovendien heeft de licentie-
houder bijvoorbeeld de mogelijkheid de overeenkomst te vernietigen op basis 
van wilsgebreken indien de knowhow onbestaand blijkt, of om de nietigheid 
van het octrooi te vorderen wanneer het octrooi niet vatbaar zou zijn voor 
industriële toepassing. de nietigheid van het octrooi heeft dan uiteraard auto-
matisch het wegvallen, en dus de nietigheid van de licentie tot gevolg (574). 

ii.  infOrMATie

165. overDracht knowhow is overDracht van informatie: – de franchisene-
mer zal door de franchiseovereenkomst recht hebben op informatie, vooraf-

(570) Kh. Kortrijk 4 mei 1990, g. BOgAerT en P. MAeYAerT, Distributierecht 1987-1992, 
diegem, Kluwer, 1994, 255.
(571) e. dUrSin, “inleiding” in e. dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagen-
tuur, gent, Mys&Breesch, 1997, 19.
(572) Brussel 12 april 2005, T.B.H. 2007, 992.
(573) Brussel 26 oktober 1966, Pas. 1967, ii, 156; Kh. Brussel 7 januari 1980, Ing. Cons. 1980, 147; 
Kh. Brussel 28 mei 1985, Ing. Cons. 1986, 31.
(574) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, 69.
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gaandelijk, maar ook tijdens de duur van de overeenkomst. daarnaast kan 
de franchisenemer rekenen op technische en commerciële bijstand bij het 
exploiteren van die knowhow. Beide zaken mogen niet verward worden. 
de bijstandsverplichting is wel degelijk een van de overdracht van know-
how te onderscheiden verbintenis. Technische bijstand kan niet verward 
worden met de knowhow zelf. de knowhow is het geheel van geheime, niet 
geoctrooieerde substantiële en overdraagbare kennis (cf. infra randnr. 263 
e.v.). de technische bijstand kan betrekking hebben op de toepassing van de 
knowhow maar hoeft er niet mee samen te vallen (575). 

166. bijkomenDe informatie in kaDer van bijstanDsPlicht franchisegever tegen-
over uitvoering te goeDer trouw van overDracht knowhow of intellectueel ei-
genDomsrecht bij licentie: – daar schuilt nu een verschil met de licentieover-
eenkomst. de franchiseovereenkomst vereist naast de overdracht van de 
knowhow wel degelijk een bijkomende bijstand die zowel technisch, com-
mercieel als eventueel juridisch is (576). deze moet helpen het gebruik van 
die knowhow te optimaliseren binnen de keten van de franchisegever. een 
licentieovereenkomst is echter niet meer dan het overdragen van informa-
tie. Uiteindelijk komt dat verschil vooral neer op een verschil in doel tussen 
de licentieovereenkomst en de franchiseovereenkomst. de franchiseover-
eenkomst legt een samenwerkingsverbintenis op, wat bij de licentieover-
eenkomst niet het geval is. Bij de licentie beperken deze verbintenissen zich 
tot het leveren van de knowhow en de betaling. in principe bestaat er naast 
het eigenlijke voorwerp, dat bestaat uit een overdracht van informatie, een 
inwijden in de knowhow van de licentiegever geen verdere informatiever-
plichting. Zo hebben noch licentiegever noch licentienemer de verplichting 
om verbeteringen of vernieuwingen, actualisering van de knowhow aan 
elkaar mee te delen, tenzij contractueel anders bepaald zou zijn (cf. supra 
randnr. 160-161) (577). de enige informatieverplichtingen die de licentie-
gever zou hebben is deze die voortvloeit uit de goede trouw verplichtin-
gen (578). 

(575) A. cHAVAnne en J.-J. BUrST, ”droit de la propriété industrielle”, D. 1976, nr. 204, p. 
89; J.-J. BUrST, ”l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique”, D. 1979, 
chron, nr. 1, p. 2.
(576) Versailles 7 maart 2002, R.J.D.A. 2002, nr. 829, p. 701; P. BeSSiS, Le contrat de franchisage, 
Parijs, l.g.d.J., 1992, 36.
(577) A. rOef, “de licentieovereenkomst – inhoudstafel en artikelsgewijze bespreking”, C.J. 
1999, 54; H. STUMPf, Der Lizenzvertrag, Heidelberg, Verlaggeselschaft recht und Wirtschaft, 
1984, 117.
(578) Zo vloeit uit de goede trouw voort dat de licentiegever (al lijkt het in casu meer te gaan 
om een merchandisingsovereenkomst) de licentienemer moet inlichten over de stopzetting 
van de activiteit van de meidengroep die aan de basis ligt van het merk Antwerpen 17 sep-
tember 2007, I.R.D.I. 2008, 63, noot Y. VAn  cOUTer, “de lotgevallen van de M-Kids en van 
de ontbindingssanctie bij foutieve niet-uitvoering van een (merchandising) licentieovereen-
komst.
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167. informatie in het kaDer van De uitvoering te goeDer trouw van verbin-
tenissen agent: – daar de agent enkel optreedt in naam en voor rekening 
van de principaal zal deze er ook alles aan doen om hem alle informatie te 
verschaffen die de agent bij zijn bemiddelingstaak kan helpen. er rust een 
algemene informatieverplichting op de principaal (579). Hij moet uiteraard 
enkel de inlichtingen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van de overeenkomst. Het gaat dus voornamelijk over informatie over de 
commerciële politiek, de productiecapaciteit, de leveringstermijnen, de 
eventuele wijzigingen in de producten of diensten, of in de tarieven of het 
gamma (580). in principe zal de principaal de agent ook op de hoogte moe-
ten houden van eventuele reacties van de klanten, zodat hij rekening kan 
houden met eventueel gewijzigde smaken en wensen. 

168. Uiteraard werkt deze informatiestroom in beide richtingen en zal ook 
de agent, die vaak veel beter op de hoogte is van de lokale markt, de princi-
paal informatie moeten verschaffen over de wensen van de klanten. 

169. essentiële informatie in functie van taak agent: – Strikt gezien moet 
de agent de principaal uiteraard op de hoogte stellen van de benodigde 
hoeveelheid, de plaats en datum van de levering en de prijs en eventuele 
kortingen. Hij moet de principaal alle informatie over de opdracht die het 
voorwerp van de overeenkomst uitmaakt geven, en dan vooral over het 
verloop en de afloop van de onderhandelingen. Uiteraard met de aan deze 
verplichting gestelde grens door het gevaar op herkwalificatie in een ar-
beidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger (581).

170. ruimere algemene informatie: – ruimer gezien zal de informatiever-
plichting van de agent ook marktinformatie met betrekking tot concurrenten 
omvatten. daarnaast kan de principaal rekenen op informatie over bestaan-
de regelgeving in het contractsgebied van de agent die voor hem nuttig zou 
kunnen zijn. Maar daarnaast zal de principaal van zijn agent ook commer-
ciële informatie mogen verwachten over de wensen en opmerkingen van 
de cliënteel, de risico’s verbonden aan bepaalde transacties, insolvabiliteit 
van bepaalde klanten, het opduiken van nieuwe leveranciers (582), kortom 
elke inlichting die de commerciële ontwikkeling van de producten van de 
principaal moet mogelijk maken of die verband houdt met de rechten of 
belangen van de principaal. denken we maar bijvoorbeeld aan eventuele 
schendingen van intellectuele rechten van de principaal in het gebied waar 

(579) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commerical, iV., 1988, Brussel, Bruylant, 
137.
(580) K. VAn den BrOecK en e. lAMirOY, “rechten en Plichten van partijen” in e. dUr-
Sin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, Mys&Breesch, 1997, 127.
(581) cass. (fr.) 20 februari 1959, Bull. Civ, iV, nr. 277.
(582) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, nr. 210.
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de agent werkzaam is. Het gaat om alle inlichtingen die nuttig zijn over de 
marktsituatie en de concurrentie. deze informatieverplichting mag echter 
niet zo zwaar worden dat de overeenkomst zou kunnen worden geherkwa-
lificeerd in een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger. We-
kelijkse verslagen lijken bijvoorbeeld teveel van het goede (583).
naast deze algemene informatieplicht uit artikel 8,2° van de Handelsagen-
tuurwet wijst dit artikel ook op een bijzondere informatieverplichting. de 
principaal zal de agent moeten inlichten wanneer hij voorziet dat het aantal 
zaken aanzienlijk geringer zal zijn dan die welke de handelsagent normaal 
had mogen verwachten. 

171. informatie over afgesProngen transacties: – Uiteraard moet de princi-
paal de agent daarnaast tijdig verwittigen over weigeringen of niet uitvoe-
ringen van een zaak door een klant, door de handelsagent aangebracht.

iii.  WederZiJdSe SAMenWerKing VAn frAncHiSeneMer en frAn-
cHiSegeVer VerSUS de UiTVOering Te gOeder TrOUW VAn de Ver-
BinTeniSSen Binnen de AgenTUUr en licenTieOVereenKOMST

a.  gradatieverschil in samenwerking bij franchise en bij agentuur

172. miDDelenverbintenissen agent, uitvoering te goeDer trouw: – de verbin-
tenissen van de agent zijn in principe middelenverbintenissen. indien één 
van de partijen de ander een gebrek in de uitvoering van zijn verbintenissen 
wil verwijten dan zal hij moeten aantonen dat deze niet gehandeld heeft 
als een goede huisvader. de artikelen 6 en 8 van de Handelsagentuurwet 
hernemen eigenlijk gewoon de bepalingen van artt. 1134 en 1135 B.W. Het 
gedrag van de agent ten aanzien van de cliënteel heeft zijn gevolgen voor 
de relatie tussen de agent en de principaal, dus zal de agent ook ten aanzien 
van de cliënteel te goeder trouw moeten handelen (584). 

173. samenwerking in functie van het gemeenschaPPelijk Doel; maar verschil-
lenDe rechtsgronD: – Zowel bij de franchiseovereenkomst als bij de agentuur-
overeenkomst werken beide partijen samen naar eenzelfde doel. Zonder 
daarin te willen vervallen in de discussie uit de franse rechtsleer over over-
eenkomsten in het gemeenschappelijk belang (585) (cf. infra randnr. 217-

(583) cass. (fr.), 20 februari 1959, Bull. Civ. iV, nr. 227.
(584) i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig,ii.2-31;  K. VAn den BrOecK en e. lAMirOY, “rechten en 
Plichten van partijen” in e. dUrSin en K. VAn den BrOecK (eds.), Handelsagentuur, gent, 
Mys&Breesch, 1997, 105.
(585) Zie voor een uitgebreide bespreking T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 
581.
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220-221) is bij beide overeenkomsten een zekere samenwerking vereist (586). 
Maar waar de samenwerking bij de agentuur eigenlijk louter een uitvoering 
te goeder trouw van de wederzijdse verbintenissen impliceert (587), maakt 
de samenwerking bij een franchiseovereenkomst een essentiële verbintenis 
uit van de overeenkomst, die in de overeenkomst concreter moet worden 
ingevuld in wederzijdse bijstandsverplichtingen. een recent arrest van het 
Hof van Beroep van Brussel illustreert dit.
een agentuurovereenkomst wordt na amper negen dag opgezegd. de uit-
eindelijke zwaarwichtige reden om de overeenkomst zonder de voorziene 
opzegtermijn te beëindigen zou een onmogelijkheid tot samenwerking 
zijn. deze redenering wordt niet gevolgd aangezien er geen enkel bewe-
zen feit wordt aangehaald dat wijst op een ernstige tekortkoming aan een 
verplichting van de agent. de samenwerking op zich is geen verplichting 
uit de overeenkomst. de samenwerking is enkel een vereiste indien ze no-
dig is om de verplichtingen uit de overeenkomst te goeder trouw uit te 
voeren (588). Zolang geen concrete verplichting wordt aangetoond die niet 
te goeder trouw is uitgevoerd is er geen reden voor een eenzijdige ontbin-
ding zonder respect voor de opzegtermijn. negen dagen zijn bovendien te 
kort om te beoordelen of de verbintenissen te goeder trouw zullen kunnen 
worden uitgevoerd of integendeel een samenwerking in functie van die 
verbintenissen onmogelijk is.

een ander voorbeeld wordt gegeven door een arrest van het Hof van Be-
roep te Brussel.
Het schenden van het principe van gelijkheid tussen de verschillende le-
den van een keten maakt een voldoende ernstige tekortkoming van de bij-
standsverplichting van de franchisegever uit. in de hypothese van een ver-
zekeringsmakelaar moet de oplossing van dit probleem blijkbaar gevonden 
worden in een buitencontractuele aansprakelijkheid. Het niet-respecteren 
van gelijke voorwaarden voor gelijke prestaties ten aanzien van commer-
ciële partners en bepaalde partners daardoor een concurrentieel nadeel be-
zorgen maakt een fout uit. dit is echter volgens het arrest geen contractuele 
fout, maar een schending van art. 2 van de wet van 5 augustus 1991 met be-
trekking tot de bescherming van de economische mededinging. de schade 
die daardoor ontstaat is het verlies van een kans bepaalde cliënteel in zijn 
portefeuille te houden (589).

(586) S. SAinTier, Commercial agency law, a comparative analysis, liverpool, Ashgate, 2002, 
13.
(587) i. MeeUSSen, “nationale handelsagentuur” in X. Bestendig Handboek Distributierecht, 
Antwerpen, Kluwer, losbladig,ii.2-31.
(588) Brussel 3 juli 2008, onuitg. 2006/Ar3333,  p. 7.
(589) Brussel 24 juni 2008, onuitg., 2005/Ar/2834.
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in het arrest lijkt men een buitencontractuele fout aan te nemen. indien 
het om een franchiseovereenkomst zou gaan lijkt dit uitgesloten. er kan 
dan enkel sprake zijn van een contractuele fout, namelijk een gebrek in de 
algemene bijstandsverplichting van de franchisegever ten aanzien van zijn 
franchisenemer. in feite zou het dan wellicht gaan om een niet uitvoering te 
goeder trouw van de contractuele samenwerkingsverbintenis. 

174. schijnbare gelijkenissen: – de franchiseovereenkomst en ook de conces-
sieovereenkomst vertonen inderdaad veel gelijkenissen met de agentuur. 
Alle drie zouden ze kunnen gezien worden als een huur van werk of een 
dienstenovereenkomst. er komt bij alle drie een min of meer permanente 
relatie tot stand waarbij zowel franchisenemer, concessiehouder als agent 
een bepaalde markt toegewezen krijgen waarbinnen ze het product of de 
dienst van respectievelijk de franchisegever, concessiegever of principaal 
dienen te verspreiden (590).
Bij alle drie de overeenkomsten is er een zekere onderwerping aan richt-
lijnen, ofschoon de agent, concessiehouder, franchisenemer onafhankelijk 
blijven. 
Ten slotte zou in alle drie de gevallen een zekere steun komen van de fran-
chisegever, concessiegever en principaal. Bij de agentuur is die ondersteu-
ning eerder minimaal. Het gaat louter om de overdracht van bepaalde do-
cumenten en informatie, die zoals gezegd dan nog enkel te zien is als een 
concretisering van de goede trouw. daartegenover staat de bijstandsver-
plichting van de concessiegever en de franchisegever. deze bijstand is bij 
de concessiehouder een accessoire verplichting, maar bij de franchiseover-
eenkomst een essentiële verbintenis want ze is de oorzaak voor de vergoe-
ding die franchisenemer aan franchisegever verschuldigd is. 

175. economische afhankelijkheiD: – de drie overeenkomsten zijn volgens 
licAri verder ook alle drie contracten die een economische afhankelijk-
heid in het leven roepen (cf. infra randnr. 455). de afhankelijkheid van de 
concessiehouder en de franchisenemer wegen iets zwaarder door omwille 
van de exclusieve band en de nood aan eigen investeringen om de integra-
tie binnen de keten van de concessiegever of de franchisegever te bewerk-
stelligen. de gelijkenissen en een even grote, zo mogelijk, grotere nood aan 
bescherming brengen licAri in naam van het gelijkheidsbeginsel dan ook 
tot de conclusie dat het wettelijk statuut van de agent ook van toepassing 
moet zijn op de concessiehouder en de franchisenemer (591).

(590) A. lOMBArT, “la situation particulière du franchisé”, tijdens Propel, Distribution com-
mercial en droit social, 24 oktober 1995, 13.
(591) f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Une contri-
bution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les contrats de concession et de 
franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 161-165. 
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176. onmogelijke toePassing wetgeving agentuur oP franchise: – in de duitse 
rechtsleer, voornamelijk bij MArTineK is echter gewezen op de onmoge-
lijkheid om de Amerikaanse “agency approach” toe te passen op de con-
tinentale rechtsfiguur van de franchiseovereenkomst en de agentuurover-
eenkomst. eerst en vooral kan de Amerikaanse figuur van “agency” niet 
vergeleken worden met het continentale begrip agentuurovereenkomst. 
daarnaast is de agentuur een overeenkomst waarbij de focus vooral op het 
belang van de principaal gericht is. de franchisenemer van zijn kant streeft 
niet alleen de winst van de franchisegever na, maar heeft een eigen com-
merciële onderneming. 

177. verschil agentuur en franchise: – de wettelijke regeling met betrek-
king tot de agentuurovereenkomst kan dus niet toegepast worden op de 
franchiseovereenkomsten. een aantal elementen zijn duidelijk verschillend. 
de agent treedt op in naam en voor rekening van de principaal daar waar 
de franchisenemer duidelijk in eigen naam en voor eigen rekening handelt. 
Verder is de manier van vergoeding ook anders. de agent wordt meestal 
via commissies vergoed of eventueel via een vaste vergoeding of een com-
binatie van beiden. Bij de franchiseovereenkomst is het echter eerder de 
franchisegever die wordt vergoed. Bij de agentuurovereenkomst is ook niet 
onmiddellijk sprake van een overdracht van knowhow, noch van een ge-
bruiksrecht op het merk, …

178. nieuwe vormen franchise maken onDerscheiD kleiner: – Wel moet er ge-
wezen worden op een aantal recente vormen van franchiseovereenkom-
sten die dit onderscheid tussen franchiseovereenkomst en agentuurover-
eenkomst flinterdun maken. Het gaat dan vooral over de overeenkomsten 
waar de franchisenemer de goederen van franchisegever louter in bewaring 
krijgt, de niet verkochte goederen worden teruggenomen en de verkoop-
sommen onmiddellijk overschrijft op rekening van de franchisegever met 
afhouding van een vergoeding onder de vorm van een commissie. Hebben 
we hier nog te maken met een franchiseovereenkomst of spreken we hier 
eerder van een agentuur? Het Hof van Beroep te Brussel (592) ziet deze 
overeenkomst als een handelsagentuur. de onafhankelijkheid van de fran-
chisenemer komt in het gedrang door de verkoop in naam en voor rekening 
van de franchisegever. Het feit dat de agent (die hier volgens het Hof ten 
onrechte als franchisenemer werd gekwalificeerd) zelf een handelsruimte 
huurt en eigen personeel in dienst heeft, enige investeringen heeft gedaan 
doet volgens het Hof geen afbreuk aan de hoedanigheid van handelsagent 
(cf. supra randnr. 134 en 137). Ook het gebruik van de knowhow en de 
bijstand van de principaal (die hier volgens het Hof ten onrechte als fran-

(592) Brussel 12 april 2005, T.B.H.. 2007, 992.
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chisegever werd gekwalificeerd) staat een kwalificatie als agentuur niet in 
de weg volgens het Hof. 

179. uiteinDelijk verschil ligt in samenwerking: – Het verschil tussen de con-
cessieovereenkomst en franchiseovereenkomst enerzijds en de agentuur-
overeenkomst anderzijds zit uiteindelijk in de evenwaardige samenwer-
kingsplicht van beide partijen, die te onderscheiden moet zijn van een lou-
tere uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw. de agentuur kan als 
een dienstenovereenkomst worden gekwalificeerd (cf. supra randnr. 129). 
Men kan zelf een stap verder gaan en stellen dat de agentuur een bijzon-
dere vorm van aanneming is (593). de agent is degene die een dienst levert 
aan de principaal, terwijl in een franchiseovereenkomst het de bedoeling 
is samen te werken tot de uitbouw van de onderneming van zowel fran-
chisenemer als franchisegever. de franchiseovereenkomst kan nooit gezien 
worden als een dienstenovereenkomst waarbij tegen vergoeding een dienst 
wordt geleverd voor de medecontractant (594). eigenlijk is het eerder de 
franchisegever die bepaalde diensten zal leveren ten aanzien van de fran-
chisenemer door zijn bijstandsverbintenis. de franchisenemer geniet tijdens 
de hele duur van de overeenkomst de bijstand van de franchisegever inzake 
bevoorrading, stockbeheer, samenstelling van het assortiment, de publici-
teit en andere verkoopstechnieken (595).

B.  geen samenwerking in functie van een gemeenschappelijk doel 
bij licentieovereenkomst

180. licentiegever en licentiehouDer geen a Priori samenwerking: – Bij de licen-
tieovereenkomst is een samenwerking in functie van een gemeenschappelijk 
doel a priori niet aanwezig (zie voor kritiek op notie het gemeenschappelijk 
belang randnr. 216). nochtans is de licentieovereenkomst ook onderworpen 
aan de Wet Precontractuele informatieverplichtingen (cf. infra randnr. 379). 

(593) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, in Recht en On-
derneming, Brugge, die Keure, 2003, 252; A de THeUX, Le droit de la représentation commerciale, 
étude comparative et critique du statut des représentants salariés et des agents commerciaux”, Brussel, 
g.i.d.c., 1975, 238; luik 20 april 1961, Pas. 1961, ii, 254; Brussel 18 maart 1969, Pas.1969, ii, 
141; Kh. doornik 2 maart 1954, Pas. 1955, iii, 75; Kh. Brussel 6 december 1971, B.R.H. 1973, 
429.
(594) M. MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung 
der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, 
deckers’s Verlag, 1987, 178. 
(595) Kh. Brussel 16 juli 2001, onuitg., A.r. 3531/2000; gent 12 oktober 1994, T.B.H. 1995, 501, 
Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991-92, 263, noot g. BAllOn; M. lOOYenS, 3Art. 1 
wet 13 april 1995: definitie handelsagent, onderscheid met andere handelstussenpersonen en 
toepassing handelagentuurwet”, in Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak, Mechelen, Kluwer, losbladig, 2000.
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Het toepassingsgebied van deze wet stelt echter dat het moet gaan om sa-
menwerkingsovereenkomsten. deze term is echter een lege doos en impli-
ceert dus niet dat er een wederzijdse bijstandsverplichting moet bestaan.
de licentiegever verschaft de licentienemer tegen vergoeding zijn intellec-
tueel eigendomsrecht of zijn technische of commerciële knowhow. Het is 
dan aan de licentiegever om dat gebruik van die knowhow te exploiteren. 
Maar daarvoor kan hij niet meer op de hulp van de licentiegever rekenen. 
Uiteraard zal een licentie van knowhow meestal gepaard gaan met andere 
verbintenissen (596) die beide partijen toch in een samenwerkingsverband 
plaatsen, maar deze verbintenissen zijn bij de licentieovereenkomst terug 
te brengen tot de uitvoering te goeder trouw van de hoofdverbintenis tot 
overdracht van de knowhow. dat is ook het geval bij de franchiseovereen-
komst (597). daarom vertonen de licentie van knowhow en de franchise-
overeenkomst parallellen en worden de partijen voor een groot deel met 
dezelfde problemen geconfronteerd. Bij beide overeenkomsten wordt im-
mers een bepaalde kennis al overgedragen voor er enige betaling plaats 
vindt, wat vragen zal doen rijzen met betrekking tot de bescherming van 
de precontractuele informatie (598). 
licentieovereenkomsten die een samenwerking beogen die de loutere 
technische bijstand overstijgt moeten dan ook geherkwalificeerd worden 
in franchiseovereenkomsten of in een maatschap (indien een eenheid van 
inspanningen en een samenbrengen van middelen uit de overeenkomst 
ontstaat) (599).

181. franchiseovereenkomst is meer Dan een verzameling licenties: – de fran-
chiseovereenkomst kan daarom mijns inziens ook niet gereduceerd wor-
den tot een verzameling licenties of tot één gecompliceerde licentie die 
door sommigen systeemlicentie wordt genoemd (600). de overeenkomst 
gaat om meer dan een gebruiksrecht op het merk in combinatie met een 
knowhowlicentie. Uiteindelijk heeft de overeenkomst de bedoeling om sa-
men (601) een in een bepaald territorium al succesvol gebleken knowhow 
verder te exploiteren binnen een nieuw territorium en tegelijkertijd door die 
samenwerking de originele knowhow en de daarop gebaseerde franchise-

(596) J. cAlVO, „licence de savoir-faire et droit communautaire“, Gaz. Pal. 1989, 283.
(597) K. MeTZlAff, Praxishandbuch franchising, München, Beck Verlag, 2002, 17.
(598) P. JUrgeleiT, Moderne partnerschaften im Knowhow- und Lizenzgeschäft, Manche nennen 
es auch Franchising, freiburg im Breisgau, rudolf Haufe Verlag, 1974, 59.
(599) g. l. BAllOn, „enkele problemen i.v.m. licentieovereenkomsten“, D.A.O.R. 1988, nr. 8, 
58.
(600) H. VAn HilTen, Joint Ventures, deventer, Kluwer,1968, 15. de systeemlicentie is een 
samenstelling van embleem- en handelsnaamlicentie, merklicentie en knowhowlicentie.
(601) f. PeTillOn, “Het begrip handelsagent in de europese richtlijn van 18 december 1986, 
het wetsontwerp van 19 mei 1992 en de rechtspraak” in g. BOgAerT en P. MAeYAerT 
(eds.), Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 261-262.
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keten verder te ontwikkelen (602). naast de verplichting om een knowhow 
over te dragen komt bij de franchiseovereenkomst nog de voortdurende 
bijstand op het vlak van onder andere vorming van personeel, inlichtingen 
betreffende het netwerk, financiële en juridische raadgevingen enzovoort 
(cf. infra randnr. 226 voor invulling bijstandsverplichting). daartegenover 
zal de franchisenemer meer dan een licentiehouder moeten waken over de 
kwaliteit van zijn producten en diensten om het imago van de keten niet 
te schaden (603). een licentieovereenkomst heeft niet dat organisatorische 
aspect, gaat niet over de marketing (604). de licentie van knowhow is dus 
een deel van de franchiseovereenkomst, maar de franchiseovereenkomst 
kan er niet tot gereduceerd worden (605). Het onderscheidende criterium 
kan ook hier weer de zelfstandige samenwerkingsplicht zijn die de fran-
chiseovereenkomst in tegenstelling tot de licentieovereenkomst kent. die 
samenwerking kan trouwens nauw gekoppeld worden aan de vaststelling 
dat de franchiseovereenkomst door de meeste rechtsleer aanzien wordt als 
een contract dat intuitu personae (en dan vooral met in aanmerking ne-
men van de figuur van de franchisenemer) is aangegaan (606). de licentie 
overeenkomst is dus te beperkt om de complexiteit van de franchiseover-
eenkomst te vatten. Het gebruiksrecht op een zekere knowhow en/of een 
merk of handelsnaam is veel beperkter in omvang dan de prestaties bij een 
franchiseovereenkomst waar de franchisenemer bijvoorbeeld niet enkel het 
recht heeft maar ook de plicht om de knowhow van de franchisegever te 
gebruiken (de verplichting de knowhow te exploiteren kan echter ook door 
een licentieovereenkomst worden opgelegd, cf. supra. randnr. 160). Waar 
de franchisenemer een zekere immateriële vermogenswaarde wordt toe-
gekend maar hij tegelijkertijd ook wordt onderworpen aan een toezicht op 
het gebruik ervan zal de licentienemer in principe ook veel vrijer zijn in het 
gebruik van zijn recht op de knowhow. 
Bepaalde duitse rechtsleer kwalificeert de overeenkomst wel als een licen-
tie, maar dan een ‘Lizenz am Unternehmen”. dit ruim en ontechnisch gebruik 
van concept licentie heeft dan nog weinig te maken met de licentie in de 

(602) Om deze reden wijst ook f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit fran-
çais et allemand, Une contribution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les 
contrats de concession et de franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 121, een kwalificatie 
van de franchiseovereenkomst als licentie van knowhow af. daarnaarst wijst hij ook op de 
onmogelijkheid van het in licentie geven van knowhow wegens gebrek aan juridische be-
scherming, zie ook randnr. 145 in deze tekst waar we wel uitgaan van die mogelijkheid.
(603) B. dAUWe, “licence de marque et ‘franchising’”, Ing.Cons. 1993, 134-135.
(604) W. SKAUPY, “Kapitel A grundlagen” in K. MeTZlAf, Praxishandbuch Franchising, 
München, Beck, 2003, 17.
(605) M. MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung 
der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, 
deckers’s Verlag, 1987, 192; J. dVOrAK, Der Lizenzvertrag im Franchising, frankfurt am Main, 
Peter lang, 2006, 169.
(606) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciares, lausanne, 
Presses centrales, 2006, 136.
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enge betekenis zoals wij ze naar Belgisch recht kennen. de kwalificatie heeft 
dan ook iets kunstmatig (607). naar het voorbeeld van de huur of licentie 
van immateriële goederen heeft men gepoogd om zo tot een soort garantie 
van de franchisegever voor het succes van de in licentie gegeven commerci-
ele formule, die hij via de franchiseovereenkomst te gelde maakt, te komen. 
een contractuele aansprakelijkheid voor de commerciële bruikbaarheid van 
de knowhow zou neerkomen op een rentabiliteitsgarantie ten voordele van 
de franchisenemer. dit brengt de onafhankelijkheid van de franchisegever, 
in de zin van het dragen van een eigen risico in gevaar (608). 

(607) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisesvertrages, Basel, Helbing&lichtenhahn, 
1999, 126; W. grUnSKY, “Kapitel B. rechtsnatur des franchisevertrages” in K. MeTZlAf, 
Praxishandbuch Franchising, München, Beck, 2003, p.26-27, nr. 21-23.
(608)A. ScHiMAnSKY, “die rechtsnatur des franchisesvertrages in der deutschen rechts-
wissenschaft”, in r. ScHUlZe, (ed.) Franchising im Europäischen Privatrecht, Baden-Baden, 
nomos Verlaggesellschaft, 2001, 38.
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hOOfdstuk 1 essentIële kenmerken van de franchIseOver-
eenkOmst

182. franchisenemer zoekt concurrentieel voorDeel: – een franchisenemer 
hoopt door het afsluiten van een franchiseovereenkomst een concurrentie-
voordeel te verwerven door zich in het systeem van de franchisegever in 
te schakelen (cf. infra randnr. 349). dat voordeel is een bepaalde superio-
riteit op een door de klanten belangrijk geacht domein. Volgens POrTer 
vloeit dit voordeel voort uit de verhouding tussen de waarde die een on-
derneming kan creëren voor haar klanten en de kosten die de onderneming 
moet dragen om die waarde te creëren. door een technisch, organisatorisch, 
cultureel (de harmonie met de leefwereld van de cliënteel) of relationeel 
(een vorming van het personeel van de franchisenemer naar concepten van 
franchisegever in het ontvangen en het omgaan, het beschikbaar zijn voor 
de cliënteel) voordeel kan een grotere waarde gecreëerd worden voor de 
klanten tegen lagere kosten (609). 
een franchiseovereenkomst is uiteindelijk ten eerste een beschikbaar stel-
len van een merk, een handelsnaam of een ander onderscheidend teken, 
ten tweede een scholingsovereenkomst en ten derde een verspreiden van 
een succesformule (610). Het concurrentieel voordeel moet dus bij het slui-
ten van de franchiseovereenkomst voortvloeien uit de overdracht van de 
knowhow en het verleende gebruiksrecht op alle elementen die de onder-
neming, of het product ten opzichte van de klanten onderscheiden van an-
dere, soortgelijke ondernemingen of producten. Tijdens de overeenkomst 
zal daarbij nog de bijstand van de franchisegever komen (verspreiden van 
de succesformule). 

§1.  Onafhankelijkheid van de partijen

i.  JUridiScHe OnAfHAnKeliJKHeid 

183. de franchiseovereenkomst is een contract tussen onafhankelijke on-
dernemingen (611). Uit de aflijning van de overeenkomst ten opzichte van 
de maatschap en de arbeidsovereenkomst is de onafhankelijkheid ook als 
onderscheidend criterium naar voor gekomen. de franchisegever gaat dus 
een overeenkomst aan met franchisenemers die net zoals zij zijn kapitaal 
op het spel zet, al doet hij dat op een meer bescheiden niveau. Hun relatief 
gewicht is vaak zwaarder. de aflijning met de genoemde overeenkomsten 
kan dus een beter beeld geven van de inhoud van die onafhankelijkheid.

(609) M. POrTer, L’avantage concurrentiel, Parijs, dunod, 1999, 13.
(610) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 37-61.
(611) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 219.
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184. Dragen van risico: – Algemeen kan de onafhankelijkheid gezien wor-
den als het zelfstandig streven naar winst van de franchisenemer in aan-
vaarding van de risico’s. Het feit dat de franchisenemer, maar ook de fran-
chisegever, het risico van de eigen activiteit draagt vormt dus de kern van de 
onafhankelijkheid. dit houdt in dat beide partijen meester moeten zijn over 
de constitutieve bestanddelen van hun onderneming. Ten tweede moeten 
beide verantwoordelijk zijn voor hun bestuur. de franchisenemer verwordt 
dus zeker niet tot een soort bevoogde tussenpersoon. Hij blijft wel dege-
lijk een onafhankelijk handelaar verantwoordelijk voor zijn bestuur. Hij is 
dan ook ten volle verantwoordelijk voor alle handelingen als onafhankelijk 
bestuurder, zelfs al zouden deze opgelegd worden door de franchisegever, 
bijvoorbeeld in functie van de eenvormigheid van de keten (612). de fran-
chisegever mag zich enkel inmengen in het bestuur van de onderneming 
van de franchisenemer voor zover dit verantwoord is vanuit de bescher-
ming van het gemeenschappelijk imago van de keten. de exacte grenzen van 
de onafhankelijkheid komen dus maar tot uiting door een demarcatie van de 
overeenkomst met de arbeidsovereenkomst, waar de werknemer dus geen 
juridische onafhankelijkheid geniet. de invulling van het begrip juridische 
onafhankelijkheid is dus een feitenkwestie. de invulling die de rechtspraak 
hieraan geeft in het kader van de franchiseovereenkomst hebben we dan ook 
uiteengezet bij de bespreking van de demarcatie van de franchiseovereen-
komst ten opzichte van de arbeidsovereenkomst (cf. supra randnr. 82).

ii.  VerScHil OndergeScHiKTHeid en ecOnOMiScHe AfHAnKeliJKHeid

185. economische inschakeling in De franchiseketen: – de franchisenemer is 
juridisch autonoom een draagt dus de risico’s van zijn onderneming. Tege-
lijkertijd exploiteert hij zijn productie- of distributie-eenheid feitelijk (qua-
si-)exclusief in dienst van de franchiseketen. Zijn onderneming is volledig 
geïncorporeerd in de franchiseketen. de juridisch onafhankelijke handelaar 
die de franchisenemer is, verbindt zich dus door de franchiseovereenkomst 
tot een handelsactiviteit die economisch ondergeschikt is aan de franchise-
keten. dit brengt de franchisenemer in een situatie van economische afhan-
kelijkheid ten opzichte van de franchisegever omdat zijn onderneming vol-
ledig ingeschakeld is in de productie- of distributiecyclus van de franchise-
gever (613) en dus voor haar voortbestaan in feite afhankelijk is geworden 
van die bevoorrechte of vaak zelfs (quasi)-exclusieve relatie (614). de notie 

(612) Zo kan een franchisenemer facturen voor besteld winkelmeubilair niet afwimpelen op 
de franchisegever, zelfs al zou de keuze van het meubilair opgelegd zijn door de franchisege-
ver (Kh. Brugge 8 oktober 2002, onuitg., A/96/62349).
(613) g. fArJAT, Droit économique, Parijs, PUf, coll. Themis, 1982, 146-147.
(614) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essaie sur les activités professionelles exercées 
dans une dépendance économique, Parijs, l.g.d.J., 1986, 10.
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economische afhankelijkheid wordt in dat opzicht door de rechtspraak ge-
interpreteerd als elke contractuele relatie die vitaal is voor het overleven 
van de onderneming en die moeilijk door een gelijkaardige handel kan ver-
vangen worden (615). in dat opzicht is een situatie van economische afhan-
kelijkheid niet noodzakelijk het gevolg van een bepaald type overeenkomst 
maar doet de economische afhankelijkheid zich altijd voor wanneer een 
onafhankelijke ondernemer het leeuwendeel van zijn zakencijfer realiseert 
in samenwerking met één bepaalde partner. Bijvoorbeeld wanneer de quasi 
totaliteit van de productie wordt verkocht aan één afnemer, of omgekeerd 
wanneer men quasi exclusief bevoorraad wordt door één leverancier. Het 
wegvallen van die partner veroorzaakt dan ontegensprekelijk een forse da-
ling in de handelsactiviteit met mogelijk zware financiële gevolgen.
de economische afhankelijkheid kan dus bestaan door een bepaalde econo-
mische situatie, maar zal toch meestal het gevolg zijn van de sluiting van 
een bepaalde overeenkomst, die we dan integratieovereenkomst kunnen 
noemen (616). indien de economische afhankelijkheid het gevolg is van de 
sluiting van een integratiecontract (cf. infra randnr. 355) is de oorzaak van 
zijn afhankelijkheid nog specifieker dan wanneer de economische afhanke-
lijkheid het gevolg is van een ongelijkheid in economische slagkracht. de 
geïntegreerde onderneming baseert haar identiteit immers volledig op het 
behoren tot de keten en wordt dus door de markt gezien als een uitloper 
van die keten. Uiteindelijk kiest men dus uit vrije wil om economisch af-
hankelijk te worden. de handelaar die een integratie van zijn onderneming 
in de keten van de franchisenemer aanvaardt, maakt gebruik van zijn vrij-
heid om te ondernemen, door er in feite afstand van te doen. de econo-
mische afhankelijkheid in deze context zorgt dus eigenlijk voor een quasi 
niet bestaan van de geïntegreerde onderneming buiten haar activiteit ten 
dienste van de keten. deze onmogelijkheid om verder te bestaan buiten 
de keten kan zoals gezegd voortvloeien uit postcontractuele verbintenis-
sen zoals het niet-concurrentiebeding maar kan vaak ook het gevolg zijn 
van een doorgedreven specialisatie van de geïntegreerde onderneming ten 
gevolge van de integratie in de keten of ook nog van een complete afhanke-
lijkheid van de cliënteel van de geïntegreerde onderneming van de tekens 
waardoor de keten zich individualiseert. de verhouding lijkt dan ook sterk 
op een feodale verhouding, de franchisenemer wordt de vazal van de fran-
chisegever (617). de geïntegreerde ondernemer stelt zich ten dienste van 

(615) f. de BOUArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 4, p. 2.
(616) Al is het uiteraard niet uit te sluiten dat een integratieovereenkomst het resultaat is van 
een economische situatie die het quasi onmogelijk maakt voor nieuwe spelers om tot een 
markt door te dringen zonder zich te integreren in bestaande ketens. dit zal het geval zijn 
wanneer een markt dermate geconcentreerd is. Hier denken we bijvoorbeeld aan de markt 
van kapsalons, fastfood of de hotelmarkt.
(617) A. SUPiOT, “la contractualisation de la société”, in Y. MicHAUd (ed.), Université de 
tous les savoirs, ii, Parijs, Jacob, 157.
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de economisch sterkere partner om van zijn bescherming te genieten, om 
dus door het behoren tot de keten een concurrentievoordeel te genieten. de 
integrerende ondernemer stelt de franchisenemer dus in staat om een han-
delsactiviteit uit te bouwen. Maar de markt waarop de ondernemer zich 
begeeft blijft uiteindelijk steeds economisch beheerst (618) door de keten, 
die de individuele ondernemer eruit kan verwijderen ten gevolge van een 
nieuwe strategische oriëntatie.

186. toch samenwerking: – nochtans impliceert een integratieovereenkomst 
toch een zekere vorm van samenwerking, die bij vele integratieovereenkom-
sten eerder instrumenteel zal zijn. de samenwerking is dan niet de essentie 
van de integratieovereenkomst. de samenwerking bestaat dan eerder uit 
het ondergeschikt maken van de geïntegreerde onderneming aan de keten. 
Het doel is dan eerder de ontwikkeling van de integrerende onderneming 
en niet van een gemeenschappelijke onderneming. de geïntegreerde on-
derneming is in haar werking eerder onderworpen aan de autoriteit van de 
integrerende onderneming in plaats dat er een samenwerking op voet van 
gelijkheid bestaat. Bij de franchiseovereenkomst hebben we echter gesteld 
dat de samenwerking er wel één is tussen volwaardige en onafhankelijke 
partners (cf. supra randnr. 73). de vrijwillige economische ondergeschikt-
heid ontneemt de franchisenemer zijn positie van onafhankelijk handelaar 
niet, maar is er juist een uiting van. Het economisch onevenwicht mag bo-
vendien niet verward worden met een juridische ondergeschiktheid, waar-
van bij een integratieovereenkomst geen sprake kan van zijn.

187. Het gevolg hiervan is uiteindelijk dat de franchisenemer juridisch au-
tonoom is, maar die juridische autonomie tijdens de duur van de franchise-
overeenkomst niet altijd kan omzetten in een economische autonomie. de 
onderneming van de franchisenemer kent geen economisch bestaan buiten 
de franchiseovereenkomst. dit zal vooral problemen opleveren bij de beëin-
diging van de franchiseovereenkomst (cf. infra randnr. 715, 721 e.v.).

§ 2.  Samenwerkingsplicht

i.  inleiding: de frAncHiSeOVereenKOMST WOrdT geKenMerKT 
dOOr een SAMenWerKingSPlicHT

188. samenwerking erkenD als essentieel bestanDDeel franchiseovereenkomst: – 
de verbintenis tot samenwerking maakt een (gemeenschappelijk) constitu-
tief bestanddeel uit bij alle hoger geschetste verschijningsvormen van fran-

(618) c. del cOnTe, Propriété économique, dépendance et responsabilité, nantes, l’Harmattan, 
1997, 246.
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chiseovereenkomsten (619) Men vindt deze verbintenis dan ook terug in 
wettelijke definities (620), in (model)franchisecontracten (621); in de recht-
spraak (622) alsook in deontologische codes (623).

de ratio van het bestaan van de verbintenis tot samenwerking als consti-
tutief bestanddeel van iedere franchiseovereenkomst wordt treffend ver-
woord in het bekende franse “croissanteriearrest” (624). 

la croissanterie is een franchiseketen die patisserie producten commerciali-
seert via verschillende franchisepunten. de knowhow bestaat uit de techniek 
de aangeboden patisserie diepgevroren aan de franchisenemers te bezorgen en 
te ontdooien en te bakken vlak voor verkoop. de franchisegever laat zijn fran-
chisenemer gradueel in de steek in ruil voor een rechtstreekse exploitatie van 
verkoopspunten. Van een echte samenwerking is van in het begin weinig sprake 
door de zeer strikte controle van de franchisegever die de franchisenemers van 
hun onafhankelijkheid berooft. de franchisenemers willen de overenkomst laten 
nietig verklaren wegens gebrek aan voorwerp en oorzaak, in ondergeschikte orde 
de overeenkomst te ontbinden wegens wanprestatie, vooral wegens het gebrek 
aan bijstand en samenwerking. Het komt eerst tot een abritrale uitspraak van 
29 januari 1979, die de overeenkomst ontbindt en de franchisenemers verplicht 
de achterstallige bijdragen te betalen. Het is die uitspraak waarop door het Hof 
van Beroep van Parijs wordt teruggekomen.

(619) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., 
thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 36;.c. MATrAY, Le 
contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 26; T. BOUr-
gOignie, „le contrat de franchise“, J.T. 1974, p. 17; J. gUYenOT “la franchise commer-
ciale“, R.T.D.com. 1973, p. 162, nr. 2.
(620) Verordening nr.4087/88 van de europese commissie van 30 november 1988 in zake de 
toepassing van artikel 85, lid 3 van het Verdrag op groepen van overeenkomsten (niet meer 
van toepassing en vervangen door de ruimere verordening (eg) 2790/1999 van de commis-
sie van 22 december 1999 betreffende toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op groe-
pen van verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen. Voor een 
uitgebreide bespreking van deze evolutie zie: V. KOrAH en d. O’SUlliVAn, Distribution 
agreements under the EC competition rules, Oxford, Hart publishing, 2002, 129).
(621) i.c.c. modelovereenkomst voor internationale franchiseovereenkomsten artt. 10, 12, 16 
(voor de franchisenemer) en artt. 11 en 15 (voor de franchisegever).
(622) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., r.g. 3.045/97; Kh. charleroi  4 oktober 1996, 
T.B.H. 1999, 283; Kh. charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1668; luik 4 juni 1991, R.R.D. 
1992, 241; Kh. Mechelen, 27 december 1990, R.W. 1991-92, 263, g. BOgAerT en P. MAeY-
AerT (eds.), Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 1994, 329; frankrijk: Parijs 20 april 
1978, J.C.P, e., 1980, nr. 5; Parijs 10 maart 1989, Gaz. Pal. 1989, 544. 
(623) Art. 2-2 europese deontologische erecode, www.fbf-bff.be/nl/code.html of http://
www.eff-franchise.com/, ook in de oudere Belgische erecode, die nu in praktijk vervangen 
lijkt door de europese code art. 7 en 8 Belgische code van loyale Praktijk in zake franchi-
sing, in f. VAn den ABeele, Franchising, in De bedrijfsbibliotheek, Antwerpen, Kluwer, 1989, 
bijlage 1, p.133.
(624) Parijs 10 maart 1989, Gaz. Pal. 1989, 544.
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de franchiseovereenkomst moet idealiter de onafhankelijkheid van de 
franchisenemer verzoenen met de bijstand en controle vanwege de fran-
chisegever. de realiteit is echter dat de franchisenemer economisch afhan-
kelijk is van de franchisegever. de franchisenemer kan op twee manieren 
worden beschermd tegen een mogelijke verstoring van het evenwicht in 
de contractuele verhouding met de franchisegever die voortvloeit uit diens 
economische machtspositie. eerst en vooral geniet de franchisenemer een 
juridische onafhankelijkheid. Ten tweede is de niet-nakoming van de sa-
menwerkingsplicht in een franchiseovereenkomst in beginsel een zwaar-
wichtige tekortkoming die de ontbinding van de franchiseovereenkomst 
rechtvaardigt. dit was volgens het Hof niet verenigbaar met “de principes 
van de franchiseovereenkomst en het essentiële doel van de overeenkomst dat erin 
bestaat een cliënteel te verenigen rond een bepaald merk door een origineel com-
mercieel concept (de knowhow) dank zij de gemeenschappelijke inspanningen van 
professionelen verenigd in een homogene keten”. daarvoor is de dialoog zowel 
tussen de franchisenemers onderling als tussen franchisenemer en fran-
chisegever essentieel. de relatie moet dus gekenmerkt zijn door een zekere 
commerciële coherentie gebaseerd op een effectieve samenwerking tussen 
de verschillende leden van de keten.

Wat maakt nu de juridische basis uit van de (625) samenwerkingsverplich-
ting en welke concrete juridische verplichtingen kan men daaruit afleiden? 
is een samenwerking niet inherent aan iedere overeenkomst met opeenvol-
gende prestaties? Wat maakt deze samenwerking anders dan de samen-
werking in andere overeenkomsten? 

ii.  recHTSgrOnd VOOr die SAMenWerKing AlS eSSenTieel KenMerK

189. samenwerking vanuit weDerzijDse economische afhankelijkheiD: – de sa-
menwerkingsplicht houdt in dat de contractspartijen zich ertoe verbinden, 
om naar best vermogen mee te werken aan een gezamenlijk succes. deze 
specifieke middelenverbintenis (626) kan sociologisch en economisch gele-
gitimeerd worden vanuit de wederzijdse economische afhankelijkheid van 
de franchisenemer en franchisegever. Beide vervullen in het distributiepro-
ces complementaire taken (627) bij de verovering en bediening van éénzelf-

(625) c. PelliSe de UrgUiZA, “le contrat de franchise en espagne” in r. ScHUlZe (ed.), 
Franchising im Europäischen Privatrecht, in Europäischen Privatrecht, Baden-Baden, nomos, Ver-
lagsgeselschaft, 2001, 135.
(626) c. MATrAY, “le contrat de franchise en droit Belge”, in B. PincHArT en J.-P. TriAille 
(eds.), Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Brussel, larcier, 
1996, 100.
(627) e. dUrKHeiM, De la Division du travail social, zoals aangehaald in S. grAc, Les relations 
juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., thèse pour le doctorat en 
droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 153.
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de cliënteel. de franchisenemer integreert zich daartoe in de performante 
collectieve entiteit (628), de keten, van de franchisegever. Beiden hebben 
dus de wil om bij te dragen tot een gemeenschappelijk succes (629) en zijn 
daarvoor economisch afhankelijk van elkaar (630). de franchisegever kan 
door samen te werken met franchisenemers kosten besparen, de franchise-
nemer creëert door de samenwerking met de franchisegever middelen die 
hij anders niet ter beschikking zou hebben (zoals de knowhow en het merk). 
dus vanuit een economische ratio van kostenbesparing en creatie van mid-
delen zijn er impulsen tot samenwerking.
de samenwerking komt het best tot uiting door de intensiteit van de rela-
ties tijdens de uitvoering van de overeenkomst. 

190. gemeenschaPPelijk Doel in veroveren cliënteel: – Juridisch moeten we 
de franchisenemer zien als een ondernemer met een eigen activiteit. fran-
chisenemer en franchisegever hebben zich verbonden met het oog op de 
opbouw van een cliënteel. dit verbond is een samenwerking maar geen 
vennootschap (cf. supra randnr. 33). Thréard drukt op het belang van de 
samenwerking in contracten die een zekere integratie teweeg brengen (cf. 
infra randnr. 349 e.v.). deze samenwerking maakt van de franchisegever 
(maar ook van de concessiehouder) een “doorverkoper van bijzondere 
categorie” (631). 

191. in de praktijk wordt die samenwerking beperkt tot een uitwisselen 
van informatie en verder een al dan niet gedetailleerd akkoord over een 
(vaak door de franchisegever opgelegde) commerciële strategie. 

Bvb franchiseovereenkomst Quick: Permanente bijstand: … zal de franchisege-
ver aan de franchisenemer bijstand verlenen gedurende de volledige duur van 
de overeenkomst. deze bijstand zal zich vooral concretiseren door periodieke 
bezoeken door bekwame afgevaardigden die aan de franchisenemer de nood-
zakelijke informatie zullen verstrekken voor de uitbating van het restaurant met 
respect voor de normen. Van zijn kant, verbindt de franchisenemer zich ertoe de 
franchisegever de reacties van zijn cliënteel en zijn eigen ervaringen met betrek-
king tot het Quick-systeem mede te delen. de franchisenemer zal eveneens aan 

(628) Het gaat om een onvolledige integratie van de franchisenemer in de franchiseketen 
omdat de onafhankelijkheid als essentieel kenmerk een volledige integratie in de zin van een 
perfecte organisatorische eenheid in de weg staat.
(629) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., 
thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 16 januari 1999, 155-
170.
(630) d. MATrAY, « introduction générale» in Le contrat de franchise, séminaire organisé à Liège 
le 29 septembre 2000, in Commission droit et vie des affaires, Brussel, Bruylant, 2001, 9.
(631) J. THreArd, “le concessionnaire doit-il solliciter la protection du législateur?”, 
R.T.D.com 1972 nr. 89, p. 559 en nr 143, p. 571.
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de franchisegever elk element dat van aard is het Quick-systeem te verbeteren of 
aan te passen, meedelen.

de franchisegever laat de franchisenemer van elke verbetering van het Quick-
systeem genieten…

de franchisegever raadt de prijzen voor de verkoop aan de consumenten aan, 
zonder deze op te leggen….

de franchisegever zal minstens eenmaal per jaar periodieke bijeenkomsten or-
ganiseren om de ervaringen van de verschillende franchisenemers te syntheti-
seren….

Bvb franchiseovereenkomst gB: iX diensten van de franchisegever aan de fran-
chisenemer: 10 Bijstand. Tijdens de exploitatie: 10.3 Teneinde de franchisenemer 
op een zo efficiënt mogelijke wijze bij te staan in de uitbating van zijn verkoop-
punt zorgt de franchisegever voor de nodige omkadering. de franchisenemer 
kan daarom beroep doen op gratis adviesverlening, informatie en bijstand door 
commerciële, administratieve en juridische raadgevers, in dienst van de fran-
chisegever. (…). Van zijn kant zal de franchisenemer de franchisegever op de 
hoogte brengen van de reacties van de markt, van zijn eigen ervaringen en van 
alle elementen die van aard kunnen zijn het systeem te verbeteren.

192. concreet ingevulD Door bijstanDsverPlichting: – de rechtsleer lijkt vooral 
de bijstandsverplichting van de franchisegever, als concretere invulling van 
die participatieplicht, naar voor te schuiven en ziet deze bijstandsverplich-
ting dan ook als essentieel kenmerk van de franchiseovereenkomst. 

193. toch vage begriP ‘samenwerking’ weerhouDen als essentieel bestanDDeel fran-
chiseovereenkomst: – de dominante rechtspraak echter hecht een groot belang 
aan de vage wederzijdse samenwerkingsplicht. deze samenwerking zal ech-
ter niet noodzakelijk altijd evenwichtig zijn gezien ze voor de franchisegever 
veel meer concrete verplichtingen zal meebrengen dan voor de franchisene-
mer. dit wordt in de rechtspraak vooral bestendigd door een vaak excessief 
beroep op de goede trouw waardoor men probeert bijkomende verplichtin-
gen in het leven te roepen voor de franchisegever (632). daarom dringt zich 
een duidelijke aflijning van de precieze inhoud van de samenwerkingsplicht 
op. een beroep op een vage notie als de goede trouw als een soort “bonne à 
tout faire” moet worden vermeden. de nadruk die grAc (633) lijkt te leggen 

(632) P. SHer en c. SMeTS-gArY, chronique de jurisprudence: le contrat de franchise en 
droit belge (1987-1996), J.T. 1997, ii, 493.
(633) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 167: grac wil 
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op de participatie in plaats van de vage notie samenwerking lijkt dan ook te 
moeten geïnterpreteerd worden als een pleidooi voor een concretere invul-
ling door middel van het onderscheiden van concrete verplichtingen die uit 
de algemene notie ‘samenwerking’ voortvloeien.

a.  samenwerkingsplicht is een zelfstandige contractuele verbintenis 
te onderscheiden van de plicht de contractuele verbintenissen te 
goeder trouw uit te voeren

194. objectivering goeDe trouw beginsel: – contractspartijen zijn gehouden 
tot alle handelingen die nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenis 
of zonder welke de uitvoering moeilijker of onnodig meer belastend wordt 
voor de schuldenaar. Volgens deMOgUe moet men bij het onderzoek van 
de correcte uitvoering van de contractuele verbintenissen ook rekening 
houden met de doelstelling van de overeenkomst en de uitvoering bijge-
volg toetsen aan de doelstelling van de aangegane verbintenissen om aan 
de hand daarvan na te gaan of de verbintenissen rekening houdende met 
de onderliggende bedoelingen van de tegenpartij zijn uitgevoerd (634). Be-
paalde franse rechtsleer gaat ervan uit dat de goede trouw een objectieve 
samenwerkingsverplichting tussen de partijen met zich mee brengt. deze 
samenwerkingsplicht wordt dan gezien als een gevolg van het gezamen-
lijke belang dat contractspartijen altijd hebben en dat aan hun verbintenis-
sen de kenmerken van een mini vennootschap (635)geeft. deMOgUe heeft 

minder focussen op de verbintenis tot samenwerking maar legt de nadruk op de actieve en 
wederzijdse participatie aan de gemeenschappelijke onderneming. dit zou dan juridisch ge-
legitimeerd worden door een zogenaamde affectio cooperandi, dus op de vrije wilsautonomie 
van beide partijen om hun eigen succes te vergroten door deel te nemen en bij te dragen aan 
een gemeenschappelijk succes. door die contractuele beslissing mogen partijen wederzijds 
verwachten dat de ander tegemoet komt aan hun respectievelijke noden. Partijen dragen dus 
wederzijds wel een zekere verantwoordelijkheid voor het welslagen van de ondernemingen 
van de ander. elk van de partijen moet bijgevolg doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt 
om de verwachtingen van de andere contractspartij te honoreren. deze algemene verbintenis 
wordt verder geconcretiseerd in een aantal specifieke verbintenissen.
(Uiteindelijk kunnen we de vraag stellen naar het verschil tussen “samenwerking” en “parti-
cipatie” zoals voorgesteld door grAc. de vage verbintenis van samenwerking zou comple-
mentair zijn aan een sterke actieve wederzijdse participatie in de activiteit van de ander. de 
samenwerkingsplicht moet dus niet in die zin worden geïnterpreteerd dat de franchisenemer 
en de franchisegever alles samen zouden moeten beslissen maar dat ze bij hun handelen re-
kening moeten houden met de contractuele verwachtingen van de andere (samenwerking) en 
actief moeten meewerken aan het welslagen van elkaars ondernemingen (participatie). 
(634) r. deMOgUe, Traité des obligations en général, ii, Effets des Obligations, iV,  Parijs, rous-
seau, 1931, 16; zie ook J.-f. rOMAin, Théorie critique du principe générale de bonne foi en droit 
privé, des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier, in Collection de la faculté 
de droit, Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2000, 151; W. VAn gerVen en S. cO-
VeMAeKer, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 2001, 55.
(635) r. deMOgUe, Traité des obligations en général, ii, Effets des Obligations, iV, Parijs, rous-
seau, 1931, 9: “Les contractants forment une sorte de  microcosme. C’est une petite société ou chacun 



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

158

op die manier de goede trouw geobjectiveerd en losgemaakt van de goede 
of slechte intentie van de contractant. de goede trouw resulteert dan in een 
aantal negatieve verbintenissen (de uitvoering van de overeenkomst niet 
verhinderen of moeilijker maken, de eventuele schade beperken…) maar 
ook in een aantal positieve verbintenissen om iets te doen. Positieve ver-
plichtingen ziet deMOgUe zowel tijdens de vorming als tijdens de uitvoe-
ring van het contract (een verbintenis tot samenwerking bij de uitvoering 
van het contract, een verbintenis tot wederzijdse informatie die niet enkel 
negatief geformuleerd is vanuit een verbod om de ander te doen dwalen of 
een verbod op bedrog of enig ander wilsgebrek).

Het beginsel is op die manier niet te beperken tot een kritiek op onoprechte 
intenties en gedrag te kwader trouw. Uitvoering van de overeenkomst te 
goeder trouw is dan niet meer te vergelijken met het vermijden van dolus 
malus uit het romeins recht (636). de uitvoering te goeder trouw impliceert 
dan volgens deMOgUe ten eerste een samenwerking. deze samenwer-
king kan uitdrukkelijk gestipuleerd zijn in de overeenkomst of kan voort-
vloeien uit het feit dat de andere partij een bepaald element noodzakelijk 
in de uitvoering van de verbintenis zelf in handen heeft (637). Ten tweede 
moet het doel van elke verbintenis worden nagegaan om de uitvoering er-
van aan het beoogde doel te toetsen. Ten derde moeten partijen de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen bij het uitvoeren van hun verbintenis-
sen. Ten slotte moeten partijen zich onthouden van elk misbruik van hun 
contractuele rechten (638). Ook andere auteurs zien in het beginsel van de 
goede trouw de mogelijkheid een verplichting tot samenwerking toe te voe-
gen aan de contractuele verbintenissen. dit zou het geval zijn bij contrac-
ten waardoor een zeer sterke relatie ontstaat (affectio cooperandi), maar ook 
overeenkomsten met voortdurende uitvoering zouden dergelijke samen-
werkingsverplichting rechtvaardigen, alsook de technische moeilijkheids-
graad van de verbintenissen van partijen of de professionele hoedanigheid 
van partijen (639).

doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par chacun, 
absolument comme dans la société civile ou commerciale. Alors à l’opposition entre le droit du créancier 
et l’intérêt du débiteur tend à se substituer une certaine union. Le créancier quant à la protection qu’il 
doit recevoir n’est pas seulement créancier, il peut avoir un devoir de collaboration.”
(636) J.-f. rOMAin, Théorie critique du principe générale de bonne foi en droit privé, des atteintes 
à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier, in Collection de la faculté de droit, Université 
Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2000, 166. 
(637) r. deMOgUe, Traité des obligations en général, ii, Effets des Obligations, iV, Parijs, rous-
seau, 1931, 20; Y. PicOd, ”l’obligation de coopération dans l’exécution du contrat”, J.C.P. 
ed. g. 1988, i, nr. 3318.
(638) r. deMOgUe, zoals samengevat in J.-f. rOMAin, Théorie critique du principe générale 
de bonne foi en droit privé, des atteintes à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier, in 
Collection de la faculté de droit, Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2000, 151.
(639) Y. PicOd, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, in Bibliothèque de droit privé, 
Parijs, l.g.d.J., 1989, 104.
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de klassieke Belgische rechtsleer echter ziet de uitvoering van de overeen-
komst te goeder trouw als een natuurlijke grens voor de wilsautonomie van 
partijen en de contractsvrijheid. de overeenkomst moet met respect voor de 
openbare orde en de goede zeden worden uitgevoerd (640). 

195. goeDe trouw als geDragsnorm: – in daaropvolgende rechtsleer is het en-
thousiasme voor de goede trouw als verplichting tot loyale samenwerking 
toch wat getemperd. Bepaalde rechtsleer komt uiteindelijk tot een analyse 
van de goede trouw als een ethisch principe dat eerder geïnspireerd lijkt 
te zijn op een foutaansprakelijkheid (641). Het beginsel is geëvolueerd tot 
een gedragsnorm die inhoudt dat de contractspartijen, zowel bij de uitoefe-
ning van hun contractuele rechten als bij de nakoming van hun contractuele 
verplichtingen, zich dienen te gedragen op de wijze die in het maatschap-
pelijk verkeer mag worden verwacht van normaal zorgvuldige en redelijk 
handelende contractspartijen, geplaatst in dezelfde concrete omstandighe-
den (642).
de subjectieve goede trouw is dan het respecteren van de belangen van de 
ander, en dus gebaseerd op het adagium “Fraus omnia corrumpit”. de ob-
jectieve goede trouw is het objectief respect van de belangen van de ander 
en kan zowel gebaseerd zijn op fout (schending van de zorgvuldigheids-
plicht, of beter een handeling in strijd met het geobjectiveerde belang van 
de tegenpartij) als op een hervinden van het contractueel evenwicht en dus 
zonder dat een fout aan de basis ligt. Voor dat laatste element van de goede 
trouw zoekt deze rechtsleer voorbeelden in de verrijking zonder oorzaak, 
de burenhinder, de imprevisieleer en tenslotte de leer van de schijn (643). 
in de Belgische rechtsleer vinden we deze discussie terug in de debatten 
over de aanvullende en de derogerende werking van de goede trouw. de 
aanvullende werking van de goede trouw zou dan inhouden dat de partij-
en bij de uitvoering van een overeenkomst bijkomende verplichtingen wor-
den opgelegd, die niet in de overeenkomst zijn bedongen en die er ook niet 
aan worden toegevoegd door de wet of het gebruik (644). in de rechtspraak 
zal het meestal gaan om een verplichting de tegenpartij te informeren (ze-

(640) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil, editei 3, 1964, Brussel, Bruylant, ii, nr. 462, 
p. 437.
(641) J.-f. rOMAin, Théorie critique du principe générale de bonne foi en droit privé, des atteintes 
à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier, in Collection de la faculté de droit, Université 
Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2000, 941 e.v.
(642) A. VAn OeVelen, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, R.W. 2004-2005, 
1645; S. STiJnS, d.VAn gerVen en P. WerY, “chronique de jurisprudence. les obligations: 
le régime général de l’obligation (1985-1995)”, J.T. 1999, 701. 
(643) J.-f. rOMAin, Théorie critique du principe générale de bonne foi en droit privé, des atteintes 
à la bonne foi, en général, et de la fraude, en particulier, in Collection de la faculté de droit, Université 
Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 2000, 925, 941-959.
(644) A. VAn OeVelen, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1993-2004)”, R.W. 2004-2005, 
1645.
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ker bij overeenkomsten waar professionelen contracteren met leken) (645). 
Vaak wordt echter toch een zekere samenwerkingsplicht aanvaard met het 
oog op de goede afloop van het contract (646).

de beperkende werking van de goede trouw houdt in dat een partij een 
haar toekomend recht in een bepaalde omstandigheid niet of niet volledig 
mag uitoefenen omdat de uitoefening onder die bepaalde omstandigheden 
in strijd is met de wijze waarop een normaal zorgvuldige en redelijke con-
tractspartij zou handelen (647). Uiteindelijk wordt de matigende werking 
van de goede trouw volledig gelijkgeschakeld met het verbod op rechts-
misbruik (648).

cOrneliS is van mening dat de aanvullende werking van de goede trouw 
in verband kan gebracht worden met de algemene zorgvuldigheidsnorm 
vanuit de buitencontractuele aansprakelijkheid (649). Maar in se is een aan-
vulling van verbintenissen uit rechtshandelingen en een sanctionering bij 
miskenning op grond van de objectieve goede trouw onverenigbaar met de 
aansprakelijkheidsregels. Volgens cOrneliS is die aanvullende werking 
uiteindelijk een vorm van beperkende werking van de goede trouw. de 
beperkende werking van de goede trouw laat immers volgens het Hof van 
cassatie (650) toe de draagwijdte van vorderingsrechten te beperken in-
dien zij onverenigbaar zijn met hetzij het gedrag van een normaal omzich-
tig en redelijk schuldeiser, hetzij met de gedragsregels die in functie van de 
actuele feitelijke omstandigheden, de actuele maatschappelijke behoeften 
en waardeoordelen, had moeten worden nageleefd. Het Hof van cassatie 
voegt dus in de optiek van cOrneliS eerst aan elke contractuele verbinte-
nis een verbintenis om geen rechtsmisbruik te plegen toe om vervolgens 
toe te laten de draagwijdte van contractuele verbintenissen op basis van het 
verbod op rechtsmisbruik te beperken (651). daarmee heeft hij een ietwat 
afwijkende positie ingenomen ten aanzien van andere Belgische rechtsleer.

(645) Zie bijvoorbeeld luik 13 april 1995, J.L.M.B. 1996, 98; Bergen 28 oktober 1996, J.L.M.B. 
1997, 796; gent 23 januari 2001, D.A.O.R. 2001, nr. 57, p 63.
(646) S. STiJnS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 62.
(647) cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1983-1984, 52; Pas. 1984, i, 55; R.W. 1983-1984, 1480, 
noot; J.T. 1985, 56, noot S. dUfrene; R.C.J.B. 1986, 282, noot J.l. fAgnArT; T.B.H. 1984, 276, 
noot W. rAUWS.
(648) S. STiJnS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2005, 65; cass. 17 mei 1990, Pas. 1990, 
1061, R.W. 1990-91, 207, noot S. cnUdde.
(649) l. cOrneliS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, nr. 268, 
p. 328
(650) cass. 19 september 1983, R.W. 1983-84, 1480; cass. 16 januari 1986, R.W. 1987-88; cass. 
18 februari 1988, T.B.H. 1988, 660, noot e. diriX.
(651) cass. 19 september 1983, A.rr. Cass. 1983-1984, 52.
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196. goeDe trouw volstaat niet als legitimatie voor samenwerking bij franchi-
se: – Zelfs indien we de aanvullende werking van de goede trouw aanvaar-
den én we zouden aanvaarden dat daaruit een zekere verplichting tot sa-
menwerking volgt, dan nog kan de samenwerkingsplicht of zo men wil een 
participatieplicht als essentieel bestanddeel van de franchiseovereenkomst 
haar legitimatie niet (uitsluitend) vinden in de uitvoering te goeder trouw 
van de verbintenissen van de overeenkomst (voor de franchisegever bij-
voorbeeld de verbintenis tot overdracht van knowhow). Art. 1134, lid 3 B.W. 
legt partijen bij een contract de verplichting op om de door hen aangegane 
verbintenissen te goeder trouw uit te voeren. Van de toepassing van de uit-
voering te goeder trouw kan dus enkel sprake zijn wanneer de draagwijdte 
van de te goeder trouw uit te voeren verbintenis al voorafgaand is bepaald, 
wat bij de franchiseovereenkomst en de daarmee gepaard gaande samen-
werking niet altijd het geval zal zijn. Ofschoon de aanvullende werking van 
de goede trouw algemeen aanvaard wordt (652), lijkt een samenwerking 
zoals we ze zien bij de franchiseovereenkomst op zichzelf geen deel uit te 
maken van de goede trouw. Wel moeten de contractuele verplichtingen te 
goeder trouw worden uitgevoerd, en dus zonder objectieve of subjectieve 
kwade trouw. Op basis van de goede trouw kan van partijen bij uitvoering 
van bepaalde contractuele verbintenissen dus een samenwerking verwacht 
worden. die uitvoering te goeder trouw zou zelfs grotere gevolgen kunnen 
hebben bij bepaalde soorten overeenkomsten die een voortdurende uitvoe-
ring kennen (cf. infra randnr.298 bij kwalificatie overeenkomst aan de hand 
van de duur) of bij handelsovereenkomsten en internationale overeenkom-
sten (653). de invulling van de goede trouw kan inderdaad ook afhangen 
van de kenmerken van de partijen, de sterkere zal op basis van de goede 
trouw grotere verplichtingen kunnen worden opgelegd dan de economisch 
zwakkere, net zoals de professioneel ten opzichte van de consument.

197. afwezigheiD samenwerking leiDt tot nietigheiD; gebrekkige uitvoering re-
sulteert in De ontbinDing (met schaDevergoeDing): – een algemene samenwer-
kingsplicht als hoofddoel van de overeenkomst lijkt echter niet (louter) te 
kunnen worden afgeleid uit de goede trouw. een franchiseovereenkomst, ge-
sloten zonder een conventionele samenwerkingsplicht kan nietig verklaard 
worden op grond van afwezigheid van oorzaak (654), nu de samenwerking 
van de andere partij voor beide partijen de oorzaak van het sluiten van de 

(652) W. de BOndT, “redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, T.P.R. 1984, 95; W. 
VAn gerVen, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 2001, 58; vgl. l. cOrneliS, Algemene the-
orie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, nr. 267, p. 325. 
(653) Y. PicOd, ”l’obligation de coopération dans l’exécution du contrat”, J.C.P. g., 1988, i, 
nr. 3318.
(654) cass. (fr.) 1 februari 1994, Contrats, concur., consom. 1994, nr. 93, noot l. leVeneUr; Kh. 
charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1668.
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overeenkomst is (655). de rechter kan er echter voor kiezen de overeen-
komst te herkwalificeren (656). indien de franchiseovereenkomst wel een 
samenwerkingsplicht bevat doch deze gebrekkig wordt uitgevoerd (657) 
(d.i. meestal een gebrek aan voldoende of efficiënte bijstand (658)), kan 
deze niet-uitvoering van een essentiële contractuele verbintenis resulteren 
in de ontbinding van de overeenkomst (659) met eventueel een bijkomende 
schadevergoeding voor de daardoor geleden schade (660). een gedwongen 
uitvoering in natura zou principieel mogelijk zijn maar lijkt in het geval van 
een franchiseovereenkomst weinig realistisch (cf. infra randnr. 489).

198. samenwerkingsPlicht zelf Dient te goeDer trouw uitgevoerD: – de samen-
werkingsverbintenis zelf dient uiteraard net als alle andere contractuele 
verbintenissen te goede trouw te worden uitgevoerd (661). Mogelijks is het 
gevolg van het aannemen van een verbintenis tot samenwerken dat een 
beroep op de notie goede trouw nog eenvoudiger zal zijn dan bij de klas-
sieke overeenkomsten. een arrest van het Hof van Beroep van Brussel over 
verzekeringsagenten kan aangehaald worden om dit te verduidelijken (cf. 
supra randnr. 173) (662). Waar bij agentuur het niet toekennen van gelijke 
condities voor verzekeringen verkocht aan klanten een buitencontractuele 
fout uitmaakt, namelijk een schending van de mededingingswet, zou een 
franchisegever die zijn franchisenemers onderling discrimineert op basis 
van een uitvoering te kwader trouw van zijn samenwerkingsverbintenis 
contractueel kunnen worden gesanctioneerd.

(655) Vgl. S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Ant-
werpen, Maklu, 1994, 270. 
(656) Kh. charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1668 herkwalificeert de zogenaamde 
franchiseovereenkomst in een exclusieve bevoorradingsovereenkomst met gebruiksrecht op 
het merk van de leverancier omdat er geen verbintenis tot nauwe samenwerking kan worden 
teruggevonden in de overeenkomst.
(657) Zie bvb. Parijs 28 april 1978, les problèmes juridiques, fasc. 54, p. 160; Parijs 10 maart 1989, 
Gaz. Pal. 1989, 544, Kh. Parijs 19 mei 1992, onuitg., tweede kamer, 5096, Oxer/fimotel.
(658) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2002, 382.
(659) Kh. charleroi 4 oktober 1996, T.B.H. 1999, 283; Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg. 
A.r. 3.054/97; Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98 (vordering ontvankelijk doch 
niet gegrond); Parijs, 15 oktober 2003, onuitg., vijfde kamer sectie a, r.g. 2002:08911; lyon 
26 februari 1993, onuitg. r.g. 91/2946; Parijs 4 maart 1991, D. 1991, inf. rap. 103; Parijs 31 ja-
nuari 1991, opgenomen in Juris Data 021958, negende kamer, r.g. 89/001153 (bijstand moet 
gevraagd worden), grenoble 25 januari 1990, opgenomen in Juris Data 040335, r.g. 89/269; 
Parijs 16 maart 1990, opgenomen in Juris Data 021188, kamer 25 sectie B, r.g. 12014/87; Pa-
rijs 21 maart 1990, opgenomen in Juris Data 020689, kamer 5 sectie A, r.g. 87/15797; Parijs 
27 april 1990, D. 1990 somm. 370; Bordeaux 8 juni 1989, opgenomen in Juris Data 043431; 
Pau 17 januari 1989, opgenomen in Juris Data 040137, tweede kamer, r.g. 1453/88; Aix-en-
Provence, 5 juni 1981, D. 1982, inf. rap. 67.
(660) Zie bijvoorbeeld douai 21 november 2000, onuitg., r.g. 1998/08824.
(661) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241.
(662) Brussel 24 juni 2008, onuitg., 2005/Ar/2834.
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199. rechtsPraak verwart verbintenis tot samenwerking en uitvoering te goeDer 
trouw: – in de rechtspraak is niet altijd duidelijk of men zich op de uitvoe-
ring te goeder trouw beroept of op de samenwerkingsverbintenis (en de 
uitoefening te goeder trouw daarvan).

- een franchisegever die aan een derde rechten toekent die een negatie-
ve impact kunnen hebben op het welslagen van de onderneming van 
de franchisenemer werd geacht tekort te schieten in zijn verplichting 
om te goeder trouw samen te werken met de franchisenemer (663).

- de samenwerkingsplicht houdt in dat de franchisegever de fran-
chisenemer alle mogelijke hulpmiddelen dient aan te reiken die hem 
kunnen helpen het product of dienst te commercialiseren onder de 
meest gunstige voorwaarden. geheime commissies ontvangen bij 
de bestelling en aankoop van hotelmeubilair voor de franchisene-
mer werd gekwalificeerd als een schending van het beginsel van de 
uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst (664). Hier zou het 
dan wel eerder om een toepassing van de goede trouw gaan die een 
ontbinding van de overeenkomst kan wettigen. de deloyale houding 
van de franchisegever in de vertrouwensrelatie met de franchisene-
mer is een voldoende ernstige tekortkoming voor de ontbinding. Het 
lijkt te gaan om een gebrek aan goede trouw bij de uitvoering van de 
informatieverplichting van de franchisegever, en dus ruimer, van de 
samenwerkingsverplichting. de overeenkomst in stand houden zou 
economisch nutteloos kunnen worden (665).

- een franchisegever die enerzijds uitstel van betalingen geeft maar die 
anderzijds weigert bepaalde leveringen te doen van modegevoelig en 
seizoensgeboden kledij en bijgevolg de franchisenemer de middelen 
ontneemt de economische malaise te boven te komen werd geacht de 
plicht tot uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst te schen-
den. Meer specifiek schendt hij zijn verplichting om loyaal samen te 
werken. Ook hier zijn de noties uitvoering te goeder trouw en samen-
werkingsverplichting zeer verweven. is het probleem hier de leverin-
gen die niet te goeder trouw gebeuren? eerder lijkt het een probleem 
van niet loyale samenwerking en dus van een uitvoering van de sa-
menwerkingsverplichting die niet te goeder trouw gebeurt (666).

- een franchisegever heeft het recht bij een algemene economische ma-
laise zijn keten te herstructureren en eventueel beslissingen te nemen 

(663) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241.
(664) Arbitrale uitspraak 15 februari 1994, J.T. 1995, i, 267, noot c. MATrAY
(665) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, 270.
(666) Kh. charleroi 4 oktober 1996, T.B.H. 1999, 283,noot O.VAeS. 
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om de schade te beperken, zoals het sluiten van bepaalde toeleve-
ringscentra en distributiecentra.

in casu ging het om een Amerikaanse producent van elektroproducten die 
aan twee Belgische ondernemingen het recht gaf via een franchiseovereen-
komst de goederen exclusief voor België te verkopen, naast de eigen ver-
kooppunten van de franchisegever zelf en mits het te allen tijde aanhouden 
van een minimale voorraad. Het Belgische bijkantoor van de franchisegever 
en de eigen verkoopspunten in België werden wegens de algemene economi-
sche malaise gesloten. door de sluitingen wou de franchisegever de groep in 
leven houden, en op lange termijn de positie van de andere ondernemingen 
binnen de groep verbeteren. de franchisegever zou de mogelijkheid van een 
bevoorrading van de twee Belgische franchisenemers bestuderen. Uiteinde-
lijk moest de franchisegever ook afzien van de franchiseovereenkomsten om-
dat een bevoorrading vanuit een bijkantoor in het Verenigd Koninkrijk niet 
werkzaam en te duur bleek. 

Wanneer hij daarbij echter geen rekening houdt met de nadelige 
gevolgen voor bepaalde franchisenemers handelt hij niet te goeder 
trouw (667).

de franchisegever had in casu bijvoorbeeld een communiqué de wereld in-
gestuurd dat ze haar Belgische activiteit stopzette, zonder melding te maken 
van het feit dat de situatie van de twee franchisenemers zou worden onder-
zocht en deze eventueel vanuit het buitenland zouden worden bevoorraad. 
de eigen verkooppunten begonnen bovendien onmiddellijk met uitverkoop, 
terwijl toen van het beëindigen van de franchiseovereenkomst nog geen 
sprake was.

Hier zou het dan eventueel wel om een uitvoering niet te goeder 
trouw gaan, of meer nog, een misbruik van het recht de overeen-
komst te beëindigen.

B.  geen legitimatie van samenwerkingsverbintenis vanuit kwalifica-
tie van franchiseovereenkomst als samenwerkingsovereenkomst 
of overeenkomst aangegaan in gemeenschappelijk belang 

1.  Samenwerkingsovereenkomst

200. samenwerkingsPlicht eigen aan bePaalDe categorieën van overeenkomsten?: – 
de rechtvaardiging voor het aannemen van een samenwerkingsverplich-
ting die niet samenvalt met een uitvoering te goeder trouw van de ver-
bintenissen wordt in bepaalde rechtsleer gezocht door de franchiseover-
eenkomst onder te brengen in een bepaalde groep van overeenkomsten. 

(667) luik 19 maart 1998, D.A.O.R. 1999, nr. 48, p. 83-84.
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de juridische kwalificatie van de franchiseovereenkomst zou een samen-
werkingsverplichting met zich meebrengen. daarom kan het nuttig zijn 
een aantal van die aangebrachte kwalificaties te overlopen. Wanneer we 
in een volgend hoofdstuk op zoek zullen gaan naar de juridische aard van 
de franchiseovereenkomsten zullen een aantal naar voor geschoven kwali-
ficaties bepaalde rechtsleer een uitgebreide goede trouw verplichting doen 
aannemen. Vanuit die goede trouwverplichting zouden we dan een soort 
samenwerkingsplicht kunnen opbouwen. Zeker is dat indien de uitvoering 
te goeder trouw een bepaalde samenwerkingsverplichting oplegt deze ver-
plichting bij overeenkomsten van lange duur bijvoorbeeld een belangrij-
kere rol zal spelen (668). Maar dit brengt ons enkel terug op de discussie 
die we in verband met de samenwerkingsplicht en de uitvoering van de 
franchiseovereenkomst te goeder trouw hierboven al hebben gevoerd (cf.
supra randnr. 196) Waar de kwalificatie als verbintenis met voortdurende 
uitwerking en als complexe duurovereenkomst zeker haar belang zal ken-
nen in verband met nietigheid en ontbinding van de overeenkomst en in 
verband met de in België niet aanvaarde imprevisieleer (cf.infra randnr.316 
e.v. en 328 e.v.), is de kwalificatie weinig dienstig als legitimatie voor de 
samenwerkingsplicht binnen de franchiseovereenkomst. 

201. samenwerkingsovereenkomst in enge zin: – “l’accord de partenariat” is 
in de franse rechtsleer (669) een managementtechniek waarbij twee par-
tijen zich ertoe verbinden op duurzame wijze samen te werken en hun res-
pectievelijke kennis en ervaring te delen. de hoofdpartner kent aan een 
onafhankelijke partner in ruil voor (in)directe financiële vergoeding het 
recht toe elementen van zijn industriële eigendom, zijn ervaring en zijn ken-
nis te gebruiken in functie van het commercialiseren van de producten of 
diensten van de formule die hij heeft uitgedacht en voordien op punt heeft 
gesteld. de samenwerking gedurende de looptijd van het contract en dan 
vooral de uitwisseling van ervaringen en kennis zorgen voor een weder-
zijdse groei van de knowhow los van elke hiërarchische verhouding. Het is 
dus de bedoeling dat elke partner, in tegenstelling tot wat het geval is bij de 
klassieke franchiseovereenkomst de knowhow mee helpt opbouwen. dit 
vraagt dus om technieken van management en een optimale communica-
tie (670). Beide partners werken samen en wisselen hun ervaring en kennis 
uit met het oog op een wederzijdse en evenwichtige groei, zonder enige 

(668) f. WAlScHOT, “Het beheer van het contract met opeenvolgende prestaties”, in l. cOr-
neliS, f. glAnSdOrfff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, 
c.J.B., 1991, 114; W. VAn gerVen en S. cOVeMAeKer, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 
2001, 45.
(669) Zie bijvoorbeeld M. KAHn, Franchise et Partenariat, Développer ou intégrer un réseau 
d’enseignes en commerce associé, Parijs, dunod, 2002, 322 p.
(670) M. KAHn, Franchise et Partenariat, Développer ou intégrer un réseau d’enseignes en commerce 
associé, Parijs, dunod, 2002, 133.
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vorm van hiërarchie, met respect voor de reputatie en de identiteit van de 
keten. de overeenkomst zou geen geheime, substantiële en identificeerbare 
knowhow overdragen zoals bij de franchiseovereenkomst wel het geval is. 
Waar het bij de franchiseovereenkomst dus gaat om verticale overdracht 
van kennis, gaat het bij deze overeenkomst dus eerder om een wederkerige 
uitwisseling van kennis die deze kennis daardoor wederzijds versterkt en 
doet evolueren. 

een overeenkomst die gekwalificeerd wordt als een affiliatieovereenkomst bij een 
aankoopcentrale maar waarin één partij er zich toe verbindt naast het uithang-
bord “au bureau” ook verschillende technieken en exploitatiemethodes over te 
dragen die daadwerkelijk een originele identificeerbare en geheime knowhow 
uitmaken is geen ‘accord de partenariat’ maar een franchiseovereenkomst (671). 

202. DoorgeDreven vorm van franchising: – de franse definitie van een 
“accord de partenariat” blijft uiteraard vrij vaag, het lijkt te gaan om een 
doorgedreven vorm van franchising (672). de hoofdpartner verleent aan 
de onafhankelijke partner in ruil voor een directe of (in)directe financiële 
compensatie het recht om elementen van zijn industriële eigendom, zijn er-
varing, zijn kennis te exploiteren met als doel de producten of diensten van 
zijn vooraf uitgedachte en uitgeteste formule te commercialiseren (673). in 
tegenstelling tot de franchiseovereenkomst is een samenwerkingsovereen-
komst echter een overeenkomst waarin de knowhow samen wordt opge-
bouwd en dus niet op voorhand door een partij aan de andere wordt door-
gegeven (674). 
Men gebruikt in de franse rechtspraak de term echter soms ook in de rui-
mere zin van samenwerkingsovereenkomst (cf. supra randnr.16) (675).

203. samenwerkingsovereenkomst in ruime zin: – nochtans lijkt het aanvaard-
baar een categorie van samenwerkingsovereenkomsten aan te nemen die 
ruimer is dan enkel de samenwerkingsovereenkomst of partnerschaps-
overeenkomst in de enge zin van het woord. de nieuwe Wet van 19 de-
cember 2005 (cf. infra randnr. 368 e.v.) betreffende de precontractuele in-
formatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten gaat ook in die 
richting (676). 

(671) douai 12 december 2000, onuitg., opgenomen in  M. KAHn, Franchise et Partenariat, 
Parijs, dunod, 1994, ed. 3, 134.
(672) M. KAHn, Franchise et Partenariat, Parijs, dunod, 1994, ed. 3, 107.
(673) M. KAHn, Franchise et partenariat, Développer ou intégrer un réseau d’enseignes en commerce 
associé, Parijs, dunod, 2002, 133.
(674) douai 12 december 2000, onuitg. rg: 1998/08556.
(675) Zie bijvoorbeeld Versailles 2 juli 1998, Gaz. Pal. 2001, nr. 32, p. 26: een concessie overeen-
komst is een “accord de partenariat”.
(676) Verder Wet Precontractuele informatie.
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a.  Wat is een samenwerkingsovereenkomst in de zin van de Wet Pre-
contractuele informatie van 19 december 2005?

204. Problematische terminologie: – Het grootste probleem in verband met 
het toepassingsgebied van de Wet Precontractuele informatie 2005 is de term 
samenwerkingsovereenkomst (accord de partenariat). naar Belgisch recht 
kwam de term enkel frequent voor in het publiekrecht waar hij gebruikt 
wordt voor overeenkomsten tussen verschillende staten of verschillende 
deelentiteiten ervan (met name tussen de federale overheid en verschillen-
de gemeenschappen of gewesten) (677), of verschillende overheidsinstel-
lingen tot samenwerking op een of ander domein. naar frans recht duidt 
de term op de hierboven uiteengezette managementtechniek. Moeten we 
de term samenwerkingsovereenkomst uit de wet dan in die richting inter-
preteren? Op het eerste zicht lijkt de franse term accord de partenariat al 
een nauwere band tussen partijen te suggereren dan de term samenwer-
kingsovereenkomst, dat misschien beter vertaald kan worden door (accord 
de) coopération.

205. samenwerking is een rechtsfeit: – Uiteindelijk is samenwerking vooral 
een rechtsfeit sensu stricto dat bestaat uit een aantal op elkaar afgestemde 
handelingen met het oog op het verwezenlijken van een gemeenschappelijk 
doel. Wanneer die handelingen het voorwerp uitmaken van een juridisch 
afdwingbare overeenkomst ontstaan aldus rechten en verbintenissen en dan 
wordt die samenwerking ook een rechtshandeling. deze samenwerkings-
plicht of participatieplicht kan haar legitimatie niet (uitsluitend) vinden in 
de uitvoering te goeder trouw van de verbintenissen van de overeenkomst 
(voor de franchisegever bijvoorbeeld de verbintenis tot overdracht van 
knowhow). Art. 1134, lid 3 B.W. legt contractspartijen de verplichting op om 
de door hen aangegane verbintenissen te goeder trouw uit te voeren. Van 
de toepassing van de uitvoering te goeder trouw kan dus enkel sprake zijn 
wanneer de draagwijdte van de te goeder trouw uit te voeren verbintenis al 
voorafgaand is bepaald, wat bij de franchiseovereenkomst en de daarmee 
gepaard gaande samenwerking niet altijd het geval zal zijn. Ofschoon de 
aanvullende werking van de goede trouw algemeen aanvaard wordt (678), 
lijkt een samenwerking zoals we ze zien bij de franchiseovereenkomst op 
zichzelf geen deel uit te maken van de goede trouw. Het moet dus gaan 
om een afzonderlijke verbintenis en kan niet louter gezien worden als een 
doorgedreven goede trouw. 

(677) Zie bijvoorbeeld art. 92 bis e.v. B.W.H.i.
(678) W. de BOndT, “redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, T.P.R. 1984, 95; W. 
VAn gerVen, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 2001, 58; vgl. l. cOrneliS, Algemene the-
orie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, nr. 267, p. 325. 
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206. corPorate en non-corPorate samenwerking: – er dient vooreerst een 
onderscheid gemaakt te worden tussen de corporate en de non-corporate 
samenwerking. Het is vooral de samenwerkingsovereenkomst waarbij een 
vennootschap (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) in het leven wordt 
geroepen die onder invloed van de Amerikaanse figuur van joint venture 
aandacht heeft gekregen in de Belgische en franse rechtsleer (679). de for-
mulering van het toepassingsgebied van de Wet Precontractuele informatie 
sluit in elk geval al de samenwerkingsovereenkomsten uit waarbij een ge-
meenschappelijke vennootschap in het leven wordt geroepen. Beide par-
tijen werken immers “elk in eigen naam en voor eigen rekening” (art. 2).
de non-corporate samenwerking is dan een onbenoemde overeenkomst die in-
tuitu personae wordt aangegaan tussen twee of meer partijen die met een animus 
cooperandi voor een zekere duur samen zekere middelen zullen aanwenden en een 
zeker ondernemingsrisico zullen delen teneinde een bepaald gemeenschappelijk doel 
samen te verwezenlijken (680). 
de animus cooperandi, dus de vrije wilsautonomie van beide partijen om 
hun eigen succes te vergroten door deel te nemen en bij te dragen aan een 
gemeenschappelijk succes zou dan een essentieel kenmerk zijn van de sa-
menwerkingsovereenkomst (681). Als onderscheidend criterium is de ani-
mus cooperandi uiteraard weinig concreet. 

Verder kunnen tal van onderverdelingen gemaakt worden tussen samen-
werkingen voor de productie, of voor de distributie en commercialisering 
van goederen of diensten, of voor de aankoop, of voor research and deve-
lopment (682). 

207. samenwerking bij integratieovereenkomsten: – Samenwerking zal zeker 
een centrale positie innemen bij contracten die een zekere integratie van de 
partijen teweeg brengen. deze samenwerking maakt bijvoorbeeld van de 
franchisegever en de concessiehouder een “doorverkoper van bijzondere 
categorie” (683). grAc merkt op dat wanneer partijen beslissen samen te 
werken en daardoor wederzijds economisch afhankelijk worden van elkaar 
voor het eigen commercieel succes, beide partijen contractueel van elkaar 

(679) Zie bijvoorbeeld V. PirOnOn, Les joint ventures, contribution à l’étude juridique d’un ins-
trument de coopération internationale, in Nouvelle bibliothèque de thèses, Parijs, dalloz, 2004.
(680) r. de HeMPTinne, “de samenwerkingsovereenkomst”, A. BenOiT-MOUrY en K. 
geenS (eds.) La coopération entre entreprises, De samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemin-
gen, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, 74.
(681) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., 
thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 167.
(682) r. de HeMPTinne, “de samenwerkingsovereenkomst”, A. BenOiT-MOUrY en K. 
geenS (eds.) La coopération entre entreprises, De samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemin-
gen, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, 98.
(683) J. THreArd, “le concessionnaire doit-il solliciter la protection du législateur?”, 
R.T.D.com 1972 nr. 89, p. 559 en nr 143, p. 571.
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een gedrag mogen verwachten dat tegemoet komt aan hun respectievelijke 
noden. Partijen dragen dus wederzijds wel een zekere verantwoordelijk-
heid voor het welslagen van de ondernemingen van de ander. elk van de 
partijen moet bijgevolg doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de 
verwachtingen van de andere contractspartij te honoreren (684).
deze “participatie” wordt verder geconcretiseerd in een aantal specifieke 
verbintenissen, die zeer verschillend zullen zijn van contract tot contract. 
dit hangt nauw samen met de onbepaalbaarheid van de samenwerkings-
overeenkomst (685). Bij de ondertekening van een samenwerkingsover-
eenkomst is voor een groot deel nog niet duidelijk wat die samenwerking 
in de toekomst precies zal inhouden omdat nog niet alle factoren die het 
gemeenschappelijk project beïnvloeden gekend kunnen zijn. Het is daarom 
ook niet evident om de (commerciële) samenwerking in haar algemeenheid 
in een juridische definitie te gieten zonder dat deze elke betekenis verliest 
door het breed en algemeen karakter ervan. 

2.  Overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang

208. overeenkomst aangegaan in gemeenschaPPelijk belang: – de franse loi 
doubin spreekt niet van ‘accord de partenariat’ maar van overeenkomsten 
aangegaan in het belang van beide partijen (‘contrat d’intérêt commun’). 
gelet op de bedoeling van de wetgever, zoals uitgedrukt in de memorie van 
toelichting, om de lijn van de franse wet te volgen lijkt de term samenwer-
kingsovereenkomst in de Belgische wet dan ook niet te moeten worden ge-
interpreteerd in de enge zin van accord de partenariat maar in de ruime zin 
van een contract aangegaan in het belang van beide partijen. (Uiteraard is 
een ‘accord de partenariat’ in deze enge betekenis wel een samenwerkings-
overeenkomst in de ruime zin van het woord). de terminologie gebruikt 
om het toepassingsgebied te omschrijven van de Wet Precontractuele infor-
matie is op zijn minst zeer verwarrend. Uiteindelijk is een samenwerkings-
overeenkomst in de ruime zin (zie randnr. 16) altijd een overeenkomst met 
een gemeenschappelijk belang.

209. interessengegensatz of interessengemeinschaft: – Ook de duitse rechts-
leer kent een classificatie van overeenkomsten naargelang de verhouding 
van de belangen van beide partijen. de contracten waar beide partijen te-
gengestelde belangen hebben (interessengegensatzverträge) worden tegen-

(684) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., 
thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 167.
(685) r. de HeMPTinne, “de samenwerkingsovereenkomst”, A. BenOiT-MOUrY en K. 
geenS (eds.) La coopération entre entreprises, De samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemin-
gen, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 1993, 83.
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over de overeenkomsten, zoals de franchiseovereenkomst, waar de partijen 
gemeenschappelijke belangen hebben (interessengemeinschaftsverträge) 
geplaatst. daartussen bevindt zich een derde categorie overeenkomsten 
waar een partij haar belangen toevertrouwt aan de medecontractant, die 
haar eigen belang ondergeschikt maakt aan de belangen van die andere 
(interessenwahrungsverträge) (686). Klassieke voorbeelden daarvan zijn 
de dienstenovereenkomsten, de lastgeving, de aanneming.
de agentuurovereenkomst lijkt in elk geval deel uit te maken van de laat-
ste categorie van interessenwahrungsverträge. de franchiseovereenkomst 
onderscheidt zich dan juist van de agentuur door haar behoren tot de cate-
gorie van interessengemeinschaftsverträge. 

210. belang: – Het belang als rechtsbegrip is in de Belgische en franse 
rechtsleer slechts zeer fragmentair aan bod gekomen. de vaagheid en de 
subversiviteit van het begrip zijn daaraan wellicht niet vreemd (687). Het 
belang kan in juridische verhoudingen bepaalde gedragsregels binnenha-
len die bepaald zijn in functie van actuele en feitelijke omstandigheden, 
waardeoordelen en maatschappelijke behoeften. Het belang zou een rechts-
scheppende functie hebben (denken we aan het klassieke schadebegrip uit 
de buitencontractuele aansprakelijkheid) en een rechtsbeperkende func-
tie (688). in beide gevallen ondermijnt men dus de algemeenheid en de ab-
stractie van rechtsregels. 

Het belang is volgens een meerderheid van de auteurs een essentieel be-
standdeel van een subjectief recht. Sommige auteurs geven er dan ook en-
kel een juridische pertinentie aan wanneer dat belang juridisch erkend is 
in een subjectief recht. Andere rechtsleer (689) ziet een verschil in gradatie 
tussen onwettige belangen, gewone belangen, wettige belangen en uitein-
delijk subjectieve rechten. Wettige belangen zouden dan in tegenstelling tot 
gewone en onwettige belangen wel een juridische bescherming genieten. 
Subjectieve rechten zijn dan de meest verregaande bescherming van het be-
lang in het recht (690). deze voorstelling laat toe aan het belang een functie 
toe te kennen in het recht. eerst kan het belang ervoor zorgen dat bepaalde 
aanvankelijk niet door het recht erkende aanspraken veranderen in rech-

(686) M. MArTineK, f.-J. Semler en S. HABerMeier, Handbuch des Vertriebsrecht, München, 
Verlag c.H. Beck, 2003, 134 e.v.; f.-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit fran-
çais et allemand, Une contribution à l’étude de la compensation du déséquilibre contractuel dans les 
contrats de concession et de franchise commerciale, Straatsburg, litec, 2002, 75. 
(687) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 148-149.
(688) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 157-164.
(689) f. OST, Entre droit et non-droit: l’intérêt,Brussel, facultés universitaires Saint louis, 1990, 
35.0 
(690) Voor een uitgebreide bespreking van de relatie belang, subjectief recht zie A. frAn-
cOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 153-156.
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tens wel beschermde prerogatieven (en dus nieuwe wettige belangen of 
subjectieve rechten worden).
daarnaast heeft het belang een rechtsbeperkende functie doordat het be-
lang de draagwijdte van bestaande subjectieve rechten of wettige belangen 
inperkt (691). Het gemeenschappelijk belang doet dit echter op een positie-
ve manier door zich in te schakelen in de economie van een overeenkomst 
om een juridisch regime van loyaliteit, goede trouw en samenwerking in 
het leven te roepen. dit kan uitdrukkelijk gebeuren door het belang op te 
nemen als toepassingsvoorwaarde van een objectieve regel. Maar dit kan 
ook gebeuren via het algemeen rechtsbeginsel van rechtsmisbruik, dat we 
dan moeten zien als een soort belangenafweging. 
Het gemeenschappelijk belang kan tenslotte ook dergelijke rechtsbeper-
kende functie hebben. (cf. infra randnr. 216). 

211. manDaat aangegaan in het gemeenschaPPelijk belang: – Oorspronkelijk 
was binnen het B.W. enkel plaats voor een gemeenschappelijk belang bij 
de vennootschappen (692) (cf. supra randnr. 20). Het uitgangspunt van het 
B.W. is immers de individuele wilsvrijheid en het eigen belang. Het idee 
van een overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang van 
beide partijen komt uit de franse rechtspraak met betrekking tot de lastge-
ving, en werd overgenomen in de Belgische rechtspraak. de lastgeving is 
op basis van artikel 2004 B.W (ook 2004 c.c.) altijd ad nutum herroepbaar, 
d.w.z. eenzijdig beëindigbaar zonder opzeggingsvergoeding of zonder op-
zeggingstermijn. Omdat een dergelijke abrupte beëindiging in sommige ge-
vallen onbillijk werd bevonden, creëerde het franse Hof van cassatie een 
vermoeden contra legem dat een mandaat aangegaan in belang van beide 
partijen onherroepelijk is. dit impliceert een afstand van de eenzijdige be-
eindiging. een dergelijk mandaat kan wel ontbonden worden op grond van 
artikel 1184 B.W.

212. frankrijk: agentuur is manDaat aangegaan in het gemeenschaPPelijk be-
lang: – Àanvankelijk had het mandaat van gemeenschappelijk belang 
vooral betrekking op accessoire mandaten die een ondeelbaar bestanddeel 
uitmaakten van een wederkerig onherroepelijk mandaat of van een beding 
ten behoeve van een derde. later berustte de kwalificatie op het gemeen-
schappelijk belang dat de lasthebber en de lastgever hebben bij de verwe-
zenlijking van de rechtshandeling die de lasthebber moet onderhandelen 
of sluiten voor rekening en in naam van de lastgever. de lasthebber heeft 
een persoonlijk belang bij de verwezenlijking van de rechtshandeling die 
door het mandaat moet worden verwezenlijkt. dit is met name het geval 

(691) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 587-588;A. frAncOiS, Vennoot-
schapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 210 .
(692) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 582.
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bij de notaris die een mandaat krijgt om een rechtshandeling te negotiëren 
waarvan hij de akte zal mogen verlijden (693); een onverdeeldgerechtigde 
belast met het beheer van een onverdeeld goed (694). in het handelsrecht 
werd dat principe uitgebreid naar de agentuurovereenkomst, waar het ge-
meenschappelijk belang werd herleid tot de opbouw en behoud van een 
gezamenlijk cliënteel (695). Aanvankelijk was dit het gevolg van een ge-
woonte contra legem. naderhand werd deze kwalificatie voor de agentuur 
wettelijk vastgelegd in het décret van 23 december 1958, thans verankerd 
in art. l 134.1 code de commerce. een poging van de rechtspraak om deze 
kwalificatie ook uit te breiden naar andere distributieovereenkomsten zoals 
concessieovereenkomsten werd weliswaar door het franse Hof van cas-
satie verworpen (696). een gewoonte contra legem kan men inderdaad niet 
uitbreiden door een analogische interpretatie. Bovendien is de notie “man-
dat d’interêt commun” te vaag. naar frans recht heeft men de problemen bij 
beëindiging voor de concessiehouder niet opgevangen door een tempering 
van het recht een overeenkomst van onbepaalde duur met opeenvolgende 
prestaties op basis van de idee van een gemeenschappelijk belang. Het-
zelfde resultaat wordt daar bereikt op basis van de figuur van het rechts-
misbruik. Wat uiteraard ook kan getransponeerd worden op de franchise-
overeenkomst (697). de gelijkenis tussen het rechtsmisbruik en de figuur 
van het gemeenschappelijk belang blijkt bijvoorbeeld uit het misbruik van 
meerderheidsposities uit het vennootschapsrecht. Uiteindelijk bestraft het 
vennootschapsrecht het schenden van de affectio societatis. de vennoot die 
exclusief in zijn eigen individueel belang handelt, begaat een rechtsmisbruik 
daar hij zich niet als goede vennoot gedraagt door het gemeenschappelijk 
belang te miskennen, namelijk de individuele verrijking van elke vennoot 
door collectieve verrijking binnen de vennootschap (698).
de notie “contrat d’intérêt commun” is nochtans wel opgenomen in de 
franse loi doubin die de precontractuele informatie regelt bij distribu-
tieovereenkomsten (thans art. l 330-3 c. comm.) (699). Maar volgens de 
parlementaire voorbereiding was het niet de bedoeling om hiermee bijzon-

(693) cass. (fr). burgerlijke kamer 3 november 1947, J.C.P. 1947. ii. 4009, note r.c.
(694) cass. (fr.) 13 maart 1953, Bull. civ., iV, nr. 212; P. le TOUrneAU, Mandat, Rép.Civil, 
Parijs, dalloz, 2006.
(695) cass. (fr.) 9 oktober 1969, D. 1970, 143, noot J. lAMBerT.
(696) cass. (fr.) 7 oktober 1997, J.C.P. g 1998. ii. 10085, noot J.-P. cHAZAl, D. 1998. 413, noot 
c. JAMin; D. 1998, Somm. 333, noot. d. ferrier; R.T.D. civ. 1998. 130, noot P.-Y. gAUTier, 
R.T.D. civ. 1998, 370, noot. J. MeSTre. «le contrat de concession exclusive ne constitue pas un 
mandat d’intérêt commun... le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs, 
sous réserve de respecter le délai de préavis et sauf abus du droit de résiliation ».
(697) d. ferrier, “l’intérêt commun dans le contrat de concession”, J.C.P. cahiers de droit de 
l’entreprise, 1979, nr. 6, p. 12.
(698) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 588.
(699) Op vandaag art l.330-3 c.com.
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dere rechten toe te kennen aan concessiehouders (700). een toepassings-
criterium voor een wet met betrekking tot precontractuele informatie kan 
niet verheven worden tot juridische kwalificatie die vooral belang heeft bij 
beëindiging van de overeenkomst. 

213. belgische wetgeving concessie en agentuur vangt nooD aan manDaat aan-
gegaan in het gemeenschaPPelijk belang oP: – naar Belgisch recht is een der-
gelijke uitbreiding niet nodig omdat de beëindiging van de agentuur en de 
concessieovereenkomst wettelijk zijn geregeld en deze laatste regeling ook 
van toepassing is op sommige franchiseovereenkomsten die een distributie 
van goederen inhouden (cf. infra randnr. 280). Bovendien lijkt de Belgische 
wettelijke regeling van de beëindiging van de agentuurovereenkomst niet 
gelinkt aan de idee van een mandaat aangegaan in het belang van beide 
partijen. de agentuur is meer dan louter een mandaat, het is op zijn minst 
een combinatie van mandaat en aanneming. 

dat de theorie tot nog toe enkel bij de lastgeving consequent wordt toege-
past heeft te maken met de beperkte relevantie van de kwalificatie in de 
huidige rechtsleer en rechtspraak. Uiteindelijk gaat het enkel om de onher-
roepelijkheid van de overeenkomst. 
Uiteindelijk zouden alle overeenkomsten, zoals de distributieovereen-
komst, waar het vervullen van het contractueel doel de belangen van beide 
partijen vervult, overeenkomsten aangegaan in het gemeenschappelijk be-
lang zijn. in navolging van het mandaat zouden dan zowel commisseover-
eenkomsten, makelaarsovereenkomsten, concessie- en franchiseovereen-
komsten een gemeenschappelijk belang kennen telkens er een vergoeding 
is die proportioneel is aan het zakencijfer en er een voldoende dichte relatie 
tussen de partijen is om een klantenbinding teweeg te brengen (701). 

214. agent en PrinciPaal hebben geen gemeenschaPPelijk belang: – de agent en 
zijn principaal hebben geen gezamenlijk belang. Uiteindelijk gaat voor de 
agent het argument van de klantenbinding niet op. de agent treedt op in 
naam en voor rekening van de principaal en verliest dus automatisch de cli-
enteel na beëindiging van de overeenkomst. dit belet uiteraard niet dat bij 
beëindiging van een agentuur de principaal rekening zou moeten houden 
met de belangen van de lasthebber, wat trouwens wettelijk verankerd is in 
de wetgeving met betrekking tot de agentuur (art. 6 Handelsagentuurwet), 
maar ook in beperkte mate zoals vroeger zou kunnen bereikt worden met 
de figuur van het rechtsmisbruik. een kwalificatie van deze overeenkom-
sten als overeenkomsten met een gemeenschappelijk belang moet echter 

(700) P. le TOUrneAU, Mandat, rép. dalloz civil, v° Mandat, nr. 409, 81.
(701) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 605.
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worden afgewezen (702). Beide partijen hebben een belang bij de overeen-
komst, of het mandaat zo men wil, maar dit belang is niet voor beide par-
tijen hetzelfde. de opbouw van een cliënteel dient niet gelijk het belang 
van de agent en van de principaal, de agent heeft maar een belang bij de 
opbouw van die cliënteel in de mate dat de principaal hem een commissie 
verleent bij de tussen principaal een de cliënteel ontstane overeenkomst. 
Uiteindelijk dient de agent enkel het belang van zijn principaal. Hij heeft 
geen rechtstreeks belang bij het veroveren van de cliënteel. 

215. franchiseovereenkomst (en concessie): convergentie van inDiviDuele belan-
gen: – Bij de franchiseovereenkomst echter is de vervulling van het voor-
werp van de overeenkomst wel in het belang van beide partijen. de franchi-
seovereenkomst zou dan ook een contract aangegaan in het gezamenlijke 
belang zijn omdat de vergoeding proportioneel is aan het zakencijfer en er 
sprake is van een klantenbinding ten voordele van zowel franchisenemer 
als franchisegever (703). dit is ook het geval bij de concessieovereenkomst. 
Uiteindelijk zorgt vooral de onafhankelijkheid van de concessiehouder en 
de franchisenemer voor dit individuele belang dat samenvalt met het in-
dividuele belang van de concessiegever en de franchisegever. economisch 
gezien is de situatie echter bij de verschillende distributiecontracten vaak 
dezelfde, onafgezien de verschillende juridische techniek. de cliënteel is 
uiteindelijk vaak gebonden aan het merk en zal dus ook na afloop van de 
franchiseovereenkomst niet in de handelszaak van de franchisenemer terug 
te vinden zijn (704). economisch gezien zal het gemeenschappelijk belang 
dus illusoir zijn. de complexiteit van de onderling afhankelijke overeen-
komst helpt mee de illusie te creëren van een volledig samenlopend be-
lang.

216. het gemeenschaPPelijk belang: – Het gemeenschappelijk belang verschilt 
niet van het persoonlijk belang, maar is een persoonlijk belang dat voor 
beide partijen gelijk is, dat voor beide contractspartijen samenvalt (705). in 
principe hebben enkel gezamenlijke handelingen een gemeenschappelijk 
doel. een overeenkomst realiseert in principe enkel een compromis tussen 
tegengestelde of op zijn minste verschillende persoonlijke belangen (706). 
Maar bij een overeenkomst kunnen twee persoonlijke belangen converge-
ren. Het lijkt daarom geoorloofd bij een overeenkomst die tot doel heeft 

(702) f.-X., licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Straatsburg, 
litec, 2002, 82-83.
(703) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 605.
(704) f.-X., licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, Straatsburg, 
litec, 2002, 83.
(705) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 587.
(706) g. rOUJOU de BOUBee, Essai sur l’acte juridique collectif, Parijs, l.g.d.J., 1961, 11.
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cliënteel aan te trekken (707), of om samen te werken aan de promotie van 
het merk, de distributie van producten of diensten (708) te spreken van 
een gemeenschappelijk belang (709). Al zal elk van de partijen toch nog 
steeds dat cliënteel voornamelijk ten voordele van zichzelf willen aantrek-
ken (710).

217. belang van een kwalificatie als overeenkomst aangenomen in het gemeen-
schaPPelijk belang: – Zelfs al zouden we dus aannemen dat bepaalde dis-
tributiecontracten, zoals de franchiseovereenkomst zijn aangegaan in het 
gemeenschappelijk belang van beide partijen, dan nog moeten we ons af-
vragen wat het belang van een dergelijke, erg theoretische kwalificatie is. 
Volgens bepaalde Belgische (711) en franse (712) rechtsleer kan een kwa-
lificatie als overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang een 
zekere opzegtermijn of vergoeding bij voortijdige beëindiging van de over-
eenkomst legitimeren. dit in vergelijking met het principe van de onherroe-
pelijkheid van een mandaat aangegaan in het gezamenlijk belang van beide 
partijen. een erkenning als overeenkomst aangegaan in het gemeenschap-
pelijk belang zorgt dan voor een omkering van de bewijslast in geval van 
een opzeg van de overeenkomst. Het is dan niet meer aan de opgezegde 
partij om een rechtsmisbruik aan te tonen, maar aan de partij die opzegt 
om een motivering te geven voor de voortijdige beëindiging (713) (cf. infra 
randnr. 533 en 552). de vraag of een erkenning van een overeenkomst als 
overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang van beide par-
tijen automatisch tot gevolg heeft dat er een opzegvergoeding moet worden 
betaald werd tijdens de voorbereidingen van de loi doubin in principe 
negatief beantwoord. de mogelijkheid werd echter niet geheel uitgeslo-
ten (714). daarnaast kan de notie gemeenschappelijk belang voor stabiliteit 
en meer gelijkheid zorgen tussen de partijen. de notie zou een versterkte 
goede trouw in het leven roepen. Het gemeenschappelijke doel (715), zorgt 

(707) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com. 1984, 585, A. BrUneT, “clientèle com-
mun et contrat d’intérêt commun” in Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, dalloz, 1983, 85.
(708) K. TOrBeY, les contrats de franchise et de management à l’épreuve du droit des socié-
tés,  étude de droit français et de droit libanais, in gHeSTin, J. (ed.), Bibliothèque de droit 
privé, Parijs, l.g.d.J., 2002, 67. 
(709) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com. 1984, 585, A. BrUneT, “clientèle com-
mun et contrat d’intérêt commun” in Etudes dédiées à Alex Weill, Parijs, dalloz, 1983, 85.
(710) d. PlAnTAMP, “l’intérêt commun dans les contrats de distribution”, D. 1990, 177.
(711) f. OST, Entre droit et non-droit: l’intérêt, Brussel, facultés universitaires Saint louis, 
1990.
(712) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 582.
(713) d. PlAnTAMP, “l’intérêt commun dans les contrats de distribution”, D. 1990, p. 177, 
nr. 18-19.
(714) d. PlAnTAMP, “l’intérêt commun dans les contrats de distribution”, D. 1990, p. 177, 
nr. 19.
(715) Bij een franchiseovereenkomst kan dat bijvoorbeeld de groei van de franchiseketen 
zijn, te meten aan de hand van een toename van de cliënteel. (g. MAneSMe: “la franchise: 
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voor een samenwerking in functie van dat doel (716), wat dan juridisch zou 
gebaseerd worden op de verplichting de overeenkomst te goeder trouw uit 
te voeren (717). Uiteindelijk gaat het hier om een kringredenering. de sa-
menwerking in functie van het gemeenschappelijke doel wordt gebaseerd 
op de goede trouw; de goede trouw moet versterkt worden omdat er een 
samenwerking is omwille van het gemeenschappelijke doel.

218. Maar uiteindelijk wordt deze rol al vervuld door de verbintenis de 
overeenkomst te goeder trouw uit te voeren en het daarmee gepaard gaan-
de verbod op rechtsmisbruik. een kwalificatie als overeenkomst aangegaan 
in het gemeenschappelijk belang lijkt dus niets bij te brengen. de samen-
werkingsplicht die verder gaat dan wat uit de goede trouw kan worden 
afgeleid valt niet te verklaren vanuit een versterking van die goede trouw 
omwille van de kwalificatie als overeenkomst in het gemeenschappelijk be-
lang van beide partijen. de indeling heeft iets steriels (718). Ook in verband 
met het vennootschapsbelang is men tot deze conclusie gekomen. Uiteinde-
lijk is het gemeenschappelijk belang bij de maatschap in verband te brengen 
met de goede trouw in vennootschapszaken (719).

219. vennootschaPsbelang: – Mijns inziens valt wel meer heil te verwach-
ten van het trekken van de parallel van het gemeenschappelijk belang bij de 
distributieovereenkomst en het gemeenschappelijk belang dat een vennoot-
schapscontract kenmerkt. de theorie die stelt dat het gemeenschappelijk 
belang overeenkomt met de oorzaak van het vennootschapscontract (720) 
kan ook bij de franchiseovereenkomst iets bijbrengen. de vraag is waarom 
we dan de omweg van het gemeenschappelijk belang nodig zouden heb-
ben. is het dan niet veel eenvoudiger de verbintenis tot samenwerking als 
oorzaak of voorwerp van de overeenkomst te aanvaarden? Zo wordt die 
samenwerking van haar haast mythische allures ontdaan en teruggebracht 
tot wat ze in se is, namelijk een concreet aantal contractueel overeengeko-
men verbintenissen die over en weer worden aangegaan. in feite is de sa-
menwerking dus niet meer dan de bijstand die franchisenemer maar vooral 
franchisegever elkaar wederzijds verschuldigd zijn. 

contrat d’intérêt collectif équitablement rémunéré par un droit de franchise, clé de repartition 
de la clientèle créée, R.J.Com1981, 187).
(716) g. fArJAT, Droit économique, in Themis Collection, Parijs, PUf, 1982, p 309; T. HASSler, 
“l’ intérêt commun, R.T.D.com 1984, p. 585; g. cOrnU, “contrôle judiciaire du contenu des 
contrats d’adhésion, R.T.D.Civ. 1973, p. 147.
(717) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 630; d. PlAnTAMP, “l’intérêt com-
mun dans les contrats de distribution”, D. 1990, p. 177, nr. 16-17
(718) d. ferrier, „l’intérêt commun dans le contrat de concession“, J.C.P. , 1979 cah. dr. 
entr.6, 6.
(719) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 247.
(720) A. frAncOiS, Vennootschapsbelang, Antwerpen, intersentia, 1999, 215.
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3.  Gevolgen voor de term samenwerkingsovereenkomst uit de Wet Precontrac-
tuele informatie

220. samenwerkingsovereenkomst DuiDt oP contractuele verhouDing met een 
zekere DuurzaamheiD: – Misschien dienen we de term samenwerkingsover-
eenkomst uit de Wet Precontractuele informatie enkel te interpreteren in de 
zin van overeenkomst met een zeker duur (721) (een duurovereenkomst 
met opeenvolgende prestaties (722)). duurovereenkomsten zijn overeen-
komsten waarin de karakteristieke verbintenis(sen) het voorwerp uitmaken 
van een voortdurende uitvoering en dus niet voltrokken kunnen worden 
in een (min of meer lang) ogenblik. een voorbeeld gegeven door minister 
laruelle tijdens de parlementaire bespreking wijst in die zin (723). Het kan 
immers wellicht niet de bedoeling zijn een overeenkomst die de loutere 
eenmalige verkoop (724) of gebruik van een handelsnaam of knowhow re-
gelt onder het toepassingsgebied van de Wet Precontractuele informatie te 
brengen. Ook de werkzaamheden van de studiegroep voor een ééngemaakt 
europees Burgerlijk Wetboek wijzen op de nauwe samenwerkingsband die 
aanwezig is bij lange termijnovereenkomsten (725).

(721) in die zin g. cArnOY et S. deSWerT, «la loi sur l’information précontractuelle dans 
les partenariats commerciaux», www.droit-fiscalité-belge.com.
(722) Voor een bespreking van dit type overeenkomst, zie: l. cOrneliS, f. glAnSdOrfff 
e.a., La vie du contrat à prestations successives, Brussel, c.J.B., ABJe/BVBJ, V.P., 1991, 236 p; B. 
dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2005, 
240-252.
(723) “…de relatie tussen enerzijds een groothandelaar in loodgieterij, die materiaal verkoopt en te-
gelijkertijd technisch advies verstrekt, en anderzijds de betrokken kleinhandelaar in loodgieterij niet 
kan worden beschouwd als “commerciële samenwerking” omdat de groothandelaar geen preferente 
overeenkomst met de loodgieter heeft. Als daarentegen de kleinhandelaar in loodgieterij en de groothan-
delaar een overeenkomst hebben voor x aantal jaren, waarbij de kleinhandelaar een gegeven hoeveelheid 
uitsluitend bij de groothandelaar moet inkopen en die laatste als tegenprestatie deze of gene marke-
tingsteun moet bieden, is er sprake van een commerciële samenwerking. Eenvoudig technisch advies 
is dus niet voldoende om bij een gegeven overeenkomst van “commerciële samenwerking” te spreken.” 
(Verslag, artikelsgewijze bespreking, Parl. St. Kamer, doc 51 1687/005, p. 65).
(724) in principe kan men een knowhow licentie zien als een overeenkomst met een eenmali-
ge prestatie. dit hangt nauw samen met de vraag of de overdracht van de knowhow gepaard 
moet gaan met technische bijstand. in principe dient knowhow echter op zich overdraagbaar 
te zijn. elke kennis die bij overdracht noodzakelijk is voor het exploiteren van de knowhow 
zou dan eigenlijk deel uitmaken van de knowhow zelf. Zonder deze kennis is de knowhow 
immers niet overdraagbaar. Zonder contractuele bepaling terzake is de licentiegever de li-
centienemer dus geen enkele technische bijstand verschuldigd (Trib. gr. inst. Parijs 20 maart 
1976, D. 1979, chron. 1, p. 5; J.J. BUrST, “l’assistance technique dans les contrats de transfert 
technologique”, D. 1979, chron. 1).
(725) Art. 1:202 van de Principles of european Private law long-Term commercial contracts, 
commercial Agency, distribution, franchise; M. HeSSeling, ed. “Principles of european 
Private law long-term commercial contracts/ commercial Agency, distribution, franchise 
(draft 8, approved by the coordinating committee of the Study group on a european civil 
code)” in g. HOWWelS, A. JAnSSen en r. ScHUlZe (eds.), Information rights and obliga-
tions, a challenge for party autonomy and transactional fairness, Aldershot, Ashgate, 2005, 206; 
A. JAnSenS, “The information requirements in the ‘Principles of european Private law 
long-term commercial contracts/ commercial Agency, distribution, franchise’-A model for 
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221. samenwerkingsovereenkomst te algemeen om extra toePassingsvoorwaarDe 
te zijn: – Uiteindelijk is de term samenwerkingsovereenkomst zo algemeen 
dat dit niet kan gezien worden als een bijkomende toepassingsvoorwaarde 
naast het vereiste dat het moet gaan om een overeenkomst tussen twee han-
delaars waarbij een recht verleend wordt op een commerciële formule. dit 
lijkt ook door de Memorie van toelichting (726) te worden bevestigd. der-
gelijke vage en nietszeggende kwalificaties waren beter vermeden (727). 
Ook naar frans recht heeft zich een discussie ontsponnen in de rechtsleer 
over de vraag of de notie “contrat d’intérêt commun” moet gezien worden 
als een derde toepassingsvoorwaarde, naast de terbeschikkingstelling van 
een klantenbindend element (merk, handelsnaam, knowhow) en de (quasi) 
exclusiviteit. de meerderheid lijkt aan te nemen van niet (728). Ook het 
franse Hof van cassatie neemt twee en geen drie toepassingsvoorwaarden 
aan (729). Misschien was het beter geweest de term samenwerkingsover-
eenkomst te laten vallen en te spreken van commerciële duurovereenkom-
sten met opeenvolgende prestaties (730).

a european civil code?”, in g. HOWWelS, A. JAnSSen en r. ScHUlZe (eds.), Informa-
tion rights and obligations, a challenge for party autonomy and transactional fairness, Aldershot, 
Ashgate, 2005, 192.
(726) Memorie van toelichting bij wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontractuele 
informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1687. 
(727) in bepaalde rechtspraak wordt de term samenwerkingsovereenkomst gebruikt om elke 
verdere nauwkeurige kwalificatie van de overeenkomst te vermijden. dit is uiteraard een be-
treurenswaardige evolutie. de term samenwerkingsovereenkomst is dan een compleet lege 
doos die eigenlijk het predicaat ‘onbenoemde overeenkomst’ vervangt. Zie bijvoorbeeld gent 
7 september 2005, onuitg. 2003/Ar/1532.
(728) H. KenfAcK, “l’obligation pré-contractuelle d’information: l’espoir déçu?” in J.-c. 
HAllOUin en H. cAUSSe (eds.) Le contrat électronique au coeur du commerce électronique; Le 
droit de la distribution, Droit commun ou droit spécial?, Poitiers, l.g.d.J., 2005, 158; g. Amédée-
Manesme, “le document précontractuel imposé par l’article 1 de la loi doubin et le décret 
du 4 avril 1991: analyse et proposition d’un précontrat type, J.C.P. e 1991, i, nr. 66, p. 311; 
J.-P. cleMenT, “la nouvelle donnée juridique de la franchise (article 1 de la loi doubin 
du 31 décembre 1989 et décret d’application du 4 avril 1991), Gaz. Pal. 1991, doctr., p. 287; 
M. BeHAr-TOUcHAiS en g. VirASSAMY, Les contrats de distribution, in gHeSTin, J. (ed.), 
Traité des contrats, Parijs, l.g.d.J., 1999, 30; O. gAST, Le guide pratique de la loi Doubin, Parijs, 
editions gast, 1991, contra: J. THreArd, “l’article 1 de la loi doubin du 31 décembre 1989 
et les contrats de concession et de franchise”, Gaz. Pal. 24 oktober 1991, 611; S. regnAUlT, 
“la tentation d’autoritarisme de la loi doubin”, Petites Affiches 2003, nr. 8, p. 13.
(729) cass. (fr.) 10 februari 1998, D. 1998, somm. 334, J.C.P. e 1999, chronique de la distribu-
tion, nr.5, p.18.
(730) Op die manier wordt ook aangesloten bij de bevindingen van de Study group on a europe-
an civil code; M. HeSSeling, ed. “Principles of european Private law long-term commercial 
contracts/ commercial Agency, distribution, franchise (draft 8, approuved by the coordinat-
ing committee of the Study group on a european civil code)” in g. HOWWelS, A. JAnSSen 
en r. ScHUlZe (eds.), Information rights and obligations, a challenge for party autonomy and transac-
tional fairness, Aldershot, Ashgate, 2005, 206; voor een bespreking van de duurovereenkomst zie 
B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2005, 
240-252, voor het contract met opeenvolgende prestaties zie l. cOrneliS, f. glAnSdOrfff 
e.a., La vie du contrat à prestations successives, Brussel, c.J.B., ABJe/BVBJ, V.P., 1991, 236 p. 
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iii.  cOncreTiSering VAn de SAMenWerKing in de PArTiciPATiePlicHT

222. de participatie zal voor de franchisenemer en de franchisegever geen 
gelijke inhoud hebben. Voor de franchisegever zal de nadruk vooral liggen 
op de vorming van de franchisenemer en de bijstand voor de franchisene-
mer. Voor de franchisenemer zal de participatieplicht vooral bestaan uit het 
respect van de uniformiteit van de keten van de franchisegever, het behoud 
en verbetering van het merkimago en het verstrekken van informatie die in 
dat opzicht nuttig kan zijn (731).

a.  Bijstand en vorming door de franchisegever

1.  Bijstand

223. bijstanD in wettelijke en sectoriële Definities: – Zowel de oude veror-
dening nr. 4087/88 van de europese commissie van 30 november 1988 
inzake de toepassing van artikel 85, lid 3 van het Verdrag op groepen van 
overeenkomsten (732) als de meeste deontologische codes (733) stellen dat 
de franchisegever de verplichting heeft om via een aangepaste vorming 
knowhow over te dragen en voortdurend commerciële en technische bij-
stand te verlenen tijdens de loop van de overeenkomst. deze bijstand moet 
verschaft worden niet alleen bij het begin van de overeenkomst, maar is 
integendeel een permanente vorm van samenwerking ook tijdens de uit-
voering van de franchiseovereenkomst (734). Het volstaat voor de franchi-
segevers niet meer om een concept uit te denken, het uit te testen en het 
nadien te verkopen en de royalties te innen. Ze moeten actief meewerken 
aan het succes van de keten. Het louter leveren van de brute informatie in 
een soort handleiding volstaat dus doorgaans niet (735). 

224. zelfstanDige verbintenis: – in voorgaande hoofdstukken hebben we al 
aangetoond dat deze verplichting niet kan gezien worden als een accessorium 
bij de hoofdverbintenis van de franchisegever om de knowhow over te dra-

(731) c. MATrAY, “le contrat de franchise en droit Belge», B. PincHArT en J.-P. TriAille, Les 
contrats de distribution commerciale en droit Belge et en droit Français, Brussel, larcier, 1996, 99.
(732) Art. 1-3-b Verordening (eeg) nr. 4087/88 van de europese commissie van 30 november 
1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op groepen van franchiseover-
eenkomsten, Publicatieblad, l 359, 28 december 1988, p. 0046-0052.
(733) Art. 2-2 europese deontologische erecode, www.fbf-bff.be/nl/code.html of http://www.
eff-franchise.com/, art. 7 en 8 Belgische code van loyale Praktijk inzake franchising, in f. VAn 
den ABeele, Franchising, in De bedrijfsbibliotheek, Antwerpen, Kluwer, 1989, bijlage 1, p.133.
(734) r. HendricKX, “franchising, commentaar bij franchising” in e. diriX, en A. VAn 
OeVelen, Bijzondere overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak 
en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, 1986, bijgewerkt tot oktober 2002, 165.
(735) d. MATrAY en l. MASSOn, “les contrats commerciaux”, in X., Le point sur le droit 
commercial, cUP, 2000, 102.
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gen (cf. supra randnr. 180). de bijstandsverplichting is meer dan het uitvoeren 
te goeder trouw van de verbintenis tot overdracht van de knowhow (736).We 
zien dan ook dat in de meeste overeenkomsten de beide noties afzonderlijk 
worden opgenomen. Zowel rechtsleer (737) als rechtspraak (738) lijkt de bij-
stand als afzonderlijk essentieel bestanddeel van de franchiseovereenkomst te 
aanvaarden, zelfs zonder uitdrukkelijke stipulatie in de overeenkomst (739). 
Ook artikel 1, 3d van de oude verordening 4087/88 zag de voortdurende (740) 
verlening van commerciële en technische bijstand als essentieel element van 
de franchiseovereenkomst. Zelf indien er sprake is van een bestaande know-
how kan de overeenkomst dus toch worden ontbonden indien er geen per-
manente bijstand wordt verleend. Billiet noemt de bijstandsverplichting zelfs 
de hoofdverplichting van de franchisegever (741). We zien dat in de franchi-
sepraktijk de bijstand niet zo strikt wordt geïnterpreteerd als het louter uit-
leggen van de knowhow, maar dat die technische bijstand integendeel wordt 
verruimd met tal van andere raadgevingen. Zo moet de franchisegever er bij-
voorbeeld op toezien dat zijn franchisenemer alle nodige vergunningen heeft, 
en hem helpen ze te verkrijgen (742). Op die manier wordt de verwarring tus-
sen de bijstandsverplichting en de verplichting de knowhow over te dragen 
weer groter (743). de grens tussen bijstand bij het werkzaam maken van de 
knowhow en die knowhow zelf is moeilijk te trekken. Bepaalde franse rechts-
leer wil dan ook komen tot een striktere interpretatie van het bijstandsbegrip. 
de bijstandsverplichting moet volgens deze rechtsleer beperkt worden tot de 
vorming van (het personeel van) de franchisenemer over de exploitatie van 
de knowhow (744). dat lijkt echter zeker voor wat betreft franchiseovereen-

(736) “Mais il faut la réunion des trois éléments constitutifs énoncés dans la définition pour qu’il y ait 
contrat de franchise», J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, encyclopédie delmas, 
2000, 62-63.
(737) Zie o.a. P. BeSSiS, Le contrat de franchisage, in Droit des affaires, Parijs, l.g.d.J., 1992, 37; 
c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, larcier, 
1992, 110, 17; c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution 
commerciale, diegem, Kluwer, 1997, 170; P. le TOUrneAU, Le Franchisage, Parijs, economica, 
1994, 64-66; d. ferrier, Franchise, in Encyclopédie Dalloz, Parijs, dalloz, 5.
(738) gent 12 oktober 1994, T.B.H. 1995, 501-506; Kh. charleroi 22 nov. 1995, J.L.M.B. 1997, 
1668; Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991-92, 263, noot g.l.BAllOn.
(739) Parijs 5 juli 2006, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 312416.
(740) de bijstand is een verbintenis met successieve uitvoering  (Parijs 5 juli 2006, onuitg., 
opgenomen in Juris-data, nr. 312416).
(741) J. BillieT, “ Onderzoek van contractuele rechten en verplichtingen in de concessie- en 
franchiseovereenkomst” in W. VAn eecKHOUTTe (ed.) Overeenkomstenrecht 1999-2000, in 
Postuniversitaire cyclus Willy Delva, , diegem, Kluwer, 2000, 148.
(742) Antwerpen 26 april 1993, Jaarboek handelspraktijken 1993, 311.
(743) J.-J. BUrST, « l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique 
(contrats de communication de savoir-faire et contrats de licence de brevets d’invention)», 
D. 1979, chron., 1-6.
(744) J.-J. BUrST, “’l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique 
(contrats de communication de savoir-faire et contrats de licence de brevets d’invention)», 
D. 1979, chr, 2.
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komsten een al te grote verlichting van de plichten van de franchisegever. er 
moet meer rekening gehouden met de aard van sommige franchiseovereen-
komsten. de bijstand moet in een franchiseovereenkomst dus ruimer zijn dan 
enkel de vorming naar aanleiding van de overdracht van de knowhow. de 
bijstand is een vorming die daar nog eens bovenop komt (745). de bijstand zal 
bijvoorbeeld ook verschuldigd zijn wanneer de franchisenemer problemen 
ondervindt, ondanks een correcte toepassing van de knowhow. Samen moet 
dan een oplossing worden gezocht die mogelijks een aanpassing, verbetering 
van de knowhow kan inhouden, die dan uiteraard in die knowhow wordt 
geïntegreerd. die extra raad en bijstand lijkt dan ook zeer sterk op knowhow, 
maar moet er toch van onderscheiden worden. Het gaat niet om knowhow 
want die knowhow kan enkel overgedragen worden door persoonlijke tus-
senkomst van diegene die de bijstand verleent. een van de belangrijkste ken-
merken van knowhow is nu echter juist de overdraagbaarheid (746). Het gaat 
dus duidelijk om een afzonderlijke plicht, te onderscheiden van de verbinte-
nis tot overdracht van de knowhow (747). dat onderscheid tussen enerzijds 
een zeer technische bijstand bij het in praktijk omzetten van de knowhow 
en anderzijds een commerciële meer permanente bijstand wordt ook in de 
duitse en Zwitserse rechtsleer zeer duidelijk gemaakt (748). daaruit blijkt ook 
duidelijk dat de bijstandsverplichting veel ruimer moet zijn dan enkel die 

(745) J.-J. BUrST, “’l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique 
(contrats de communication de savoir-faire et contrats de licence de brevets d’invention), D. 
1979, chr, 2; r. HendricKX, Franchising in Advocatenpraktijk, economisch recht, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, 16.
(746) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 53; P. BeSSiS, Le 
contrat de franchise, Parijs, l.g.d.J., 1992, 34; d. BAScHeT, «le savoir faire dans le contrat de 
franchise», Gaz.Pal 1994 doctr, 692.
(747)A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le franchisé, Droits et obligations, 
onuitg., thesis voor doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 
199; J. gieSler en J. nAUScHÜTT, Franchiserecht, Handbuch für die anwaltliche und gerichtliche 
Praxis, Kriftel, luchterhand, 2002, 243: Verneint man zutreffend den rein lizenzvertraglichen Cha-
racter des Franchisevertrages, ist festzustellen, dass der Franchisevertrag weit über die blosse Lizenz-
vergabe hinausgeht. Es macht sozusagen den Character des Franchising aus, dass der Franchisegeber 
zur aktiven Betriebsförderung, Informationsvermittlung, Unterstützung, Betreuung und Beratung 
verplichtet ist. Die ständige Vermittlung von Kenntnissen, Erfahrungen, Mustern, Konstruktionen, 
Erläuterungen und berichten hebt sich von der eifachen Überlassungsverpflichtung des lizenzvertra-
ges ab“; en uitgebreider over het onderscheid licentie en franchise J. gieSler, „franchising 
und Schuldrecht (vorvertragliches Schuldverhältnis und franchiseverhältnis)“ in J. gieSler 
en J. nAUScHUTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, nr. 78 e.v, p. 385 e.v., vooral 
nr. 79a en 80, p. 386-387.
(748) J. gieSler en J. nAUScHUTT, Franchiserecht, Handbuch für die anwaltliche und gericht-
liche Praxis,Kriftel, luchterhand, 2002, 248, randnr. 114; T. de HAller, Le contrat de fran-
chise en droit suisse, thèse de licence et de doctorat à la faculté de droit de l‘Université de 
lausanne, lausanne, imprimeries populaires, 1978, 106-108; J. gieSler, „franchising und 
Schuldrecht (vorvertragliches Schuldverhältnis und franchiseverhältnis)“ in J. gieSler en J. 
nAUScHUTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, nr. 118 e.v, p. 412 e.v vergelijken met 
nr. 123 e.v., p. 419 e.v (de auteur onderscheidt duidelijk de Systemeingleuderungspflichten van 
de Betriebsförderungspflichten).



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

182

technische hulp bij de overdracht van de knowhow (749). Het strikte onder-
scheid tussen die technische en commerciële bijstand is in de praktijk echter 
iets minder categoriek te maken. 

225. meestal miDDelenverbintenis: – Tenzij de bijstandsverplichting van de 
franchisegever zeer nauwkeurig wordt omschreven in de franchiseover-
eenkomst zal het gaan om een middelenverbintenis (750). de verplichting 
van de franchisegever om mee te werken aan het succes van de onderne-
ming van de franchisenemer impliceert nooit dat de franchisegever dat 
succes ook garandeert (751). dit geldt bij uitbreiding ook voor alle haal-
baarheidsstudies, marktstudies en andere (pre)contractuele gegevens die 
de franchisegever zou verschaffen. elke precontractuele informatie met 
betrekking tot haalbaarheid en voorspellingen over mogelijke zakencijfers 
moeten behandeld worden als middelenverbintenissen. Het zal dus aan 
de franchisenemer zijn om aan te tonen aan de hand van de criteria voor 
de buitencontractuele aansprakelijkheid dat de franchisegever een fout of 
onzorgvuldigheid heeft begaan bij het verschaffen van dergelijke informa-
tie (752) (cf. infra randnr. 378, 415 e.v. en 434).

226. invulling rechtsPraak: – Uit de beperkte Belgische rechtspraak kunnen 
we een aanzet geven tot concrete invulling van het voorwerp van de bij-
standsverplichting. Het best wordt de bijstandsverplichting misschien nog 
wel in zijn algemeenheid omschreven door een vonnis van de rechtbank 
van Koophandel te charleroi van 4 oktober 1996 (753). de franchisegever 
die aan de franchisenemer uitstel van betaling geeft voor verschillende fi-
nanciële verplichtingen van de franchisenemer maar tegelijkertijd de leve-
ringen van producten maar bij mondjesmaat verzorgt, schendt de uitvoe-
ring te goeder trouw van zijn contractuele verplichtingen, meer bepaald de 
verplichting loyaal samen te werken gedurende de hele duur van de over-
eenkomst en de verplichting de franchisenemer de mogelijkheid te geven 
om het product of de dienst onder de beste en meest rendabele voorwaarden 

(749) e. flOHr, Franchise- Vertrag, München, Verlag c.H.Beck, 2001, 97-113. Parijs 11 juni 
1992, D. 1992, 392, (verkort): Cette assistance a deux objets. Le premier est la maintenance de la 
pertinence du savoir-faire commercial avec, le cas échéant, communication au franchisé de toute mo-
dification souhaitable; le second est le soutien de l’activité du franchisé par des conseils voir, en cas de 
nécessité, par une adaptation du savoir-faire commercial aux spécificités du marché où il intervient.
(750) Parijs 23 januari 1992 en 25 februari 1992, D. 1992, somm. 392, noot d. ferrier.
(751) cass. (fr.) 19 mei 1992, J.C.P., e, 1993, nr. 4, p. 19, noot l. leVeneUr; Versailles 15 fe-
bruari 2001, onuitg., twaalfde kamer, sectie 2, r.g. 95/03964; c.MATrAY, Le contrat de fran-
chise, in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 27. 
(752) cass. (fr.) 19 mei 1992, J.C.P., e, 1993, nr. 4, p. 19, noot l. leVeneUr; d. SHer en c. 
SMeTS-gArY, «chronique de jurisprudence, le contrat de franchise en droit Belge (1987-
1996)», J.T. 1997, ii, 491.
(753) Kh. charleroi 4 oktober 1996, T.B.H. 1999, 283, noot O.VAeS
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te commercialiseren (754). de bijstand wordt in de franse rechtspraak om-
schreven als een verbintenis met voortdurende uitvoering die ten laste ligt 
van de franchisegever in alle stadia van de overeenkomst en constant moet 
aangepast worden aan de concrete noden van de franchisenemer (755). de 
franchisegever dient alle raadgevingen en waarschuwingen te verstrekken. 
deze kunnen zowel commercieel (756), technisch (757), publicitair (758), 
juridisch (759), boekhoudkundig (760) als structureel (761) zijn. Uiteraard 
kan omwille van de grote diversiteit aan franchiseovereenkomsten en de 
nog grotere verscheidenheid aan economische sectoren waar we de fran-
chiseovereenkomst terugvinden enkel een zeer casuïstische aanpak voor 
ogen gehouden worden.

a.  Bijstand bij het begin van de overeenkomst:

de franchisegever moet de franchisenemer bij het begin van de overeen-
komst bijstaan met betrekking tot:

- de keuze van een geschikt (gelegen) verkoopspunt, de juiste ligging 
van de handelszaak van de franchisenemer. 

 Vaak wordt een franchiseovereenkomst gecombineerd met een han-
delshuurovereenkomst (cf. infra randnr. 705). de franchisegever ver-
huurt dan een geschikt handelspand aan de franchisenemer. Vaak 
gaat aan de inplanting een hele studie vooraf, al dan niet uitgevoerd 
door de franchisegever (762). Soms zal de franchisenemer daartoe 
eerst een marktonderzoek uitvoeren (763). de inplanting van de 
handelszaak kan in bepaalde gevallen ook deel uitmaken van de 
knowhow (cf. infra randnr. 271 en vooral voetnoot 988). indien de 
franchisenemer echter al over een verkooppunt beschikte heeft de 
franchisegever op zich niet de plicht na te gaan of de ligging ervan 
wel geschikt is (764).

- de inrichting van het verkooppunt van de franchisenemer. 

(754) deze motivering is overgenomen uit c. MATrAY, noot onder arbitrale uitspraak van 
15 januari 1995, J.T. 1995, 267.
(755) Parijs 5 juli 2006, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 312416.
(756) cass. (fr.) 24 mei 1994, onuitg., nr. 92-15.846.
(757) Parijs 23 november 2006, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 339929; Toulouse 13 de-
cember 1993, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 050691.
(758) Parijs 23 november 2006, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 339929; Aix-en-Provence 
15 september 1995, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 050623.
(759) cass. (fr.) 24 mei 1994, onuitg., nr. 92-15.846.
(760) cass. (fr.) 19 februari 1991, onuitg., nr. 88-19.809.
(761) Het kan gaan om raad over bestuur van de franchiseonderneming, (vooral tijdens de 
initiële vorming van de franchisenemer): Aix-en-Provence 15 september 1995, onuitg., opge-
nomen in Juris-data, nr. 050623.
(762) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., A.r. 3.054/97
(763) J. M. lelOUP, La Franchise, Droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, 210.
(764) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98.
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 in principe gaat het enkel om intellectuele bijstand. de franchisegever 
kan het toezicht en de leiding over de bouwwerken van het verkoop-
punt op zich nemen (765). deze bijstand kan vrij ver gaan en zelfs de 
keuze en selectie, bestelling en ontvangst van de verschillende no-
dige materialen omvatten. in de hotelsector leidt de franchisegever 
zelfs vaak zelf de werf. Meestal wordt parallel aan de franchiseover-
eenkomst een engineeringovereenkomst gesloten en levert de fran-
chisegever het verkooppunt in een sleutel op de deur formule (766). 

- de aanpassing van de franchisenemer aan de lokale markt en bijstand 
bij de keuze van aannemers en leveranciers. 

 in bepaalde gevallen kan de franchisegever zelf een lijst opstellen van 
aan te kopen zaken, kan hij de prijs onderhandelen en de levering ver-
zekeren. de contracten dienen echter wel te worden ondertekend door 
de franchisenemer, de franchisegever is immers geen lasthebber.

- hulp bij de keuze van het aan te bieden assortiment van producten of 
diensten (767).

- informaticaproblemen, bijvoorbeeld een systeem voor het voorraad-
beheer.

- eventuele financiële of boekhoudkundige problemen.
 Bijstand bij het verkrijgen van een lening, het helpen bekomen van 

voordelige interestvoeten, desgevallend zelf een lening toestaan (768), 
borgstelling (769). eventueel zelfs het geven van een overzicht van 
de nodige investeringen (770) of zelfs het opstellen van financierings-
plannen (771).

 de boekhoudkundige bijstand bij het opstarten van de zaak van de 
franchisenemer wordt zonder problemen aanvaard, anders zal dat 
zijn indien de bijstand ook tijdens de duur van de overeenkomst blijft 
voortduren. dit zou een bedreiging van de onafhankelijkheid van de 

(765) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le franchisé, Droits et obligations, 
onuitg., thesis voor doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 
206.
(766) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le franchisé, Droits et obligations, 
onuitg., thesis voor doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 
207.
(767) r. VAncrAeneBrOecK, “franchising” in X., Recht voor de onderneming, Antwerpen, 
Kluwer, 1995, dossier Vii.b distributie, 21; P. le TOUrneAU, Les contrats de franchisage, in Juris 
Classeur Affaires et finances, Parijs, litec, 2003, nr 68; Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991, 
264.
(768) cass. (fr.) 11 oktober 1978, D. 1979, jur., 135 noot HOUin; partijen dienen er echter voor 
te zorgen dat deze lening niet al te voordelig is opgesteld voor de franchisnemer anders dreigt 
in geval van faillissement een feitelijke maatschap tussen partijen te worden aangenomen en 
de lening kan dan worden gezien als een inbreng.
(769) cass. (fr.) 27 november 1991, onuitg., n. 89-19.238 (beide overeenkomsten worden daar-
in aan elkaar verbonden en nemen dus op hetzelfde tijdstip een einde).
(770) Kh. doornik 1 juni 1995, onuitg. A.r. 1268/91.
(771) K. MeTZlAff, (ed.), Praxishandbuch Franchising, München, Verlag, c.H. Beck, 2003, 88.
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franchisenemer kunnen worden, wanneer die bijstand een inmenging 
in het financieel bestuur wordt of wijst op een ondergeschikt verband 
(cf. supra randnr. 52, voetnoten 177 en 186 en randnr. 94 voor wat een 
herkwalificatie in arbeidsovereenkomst betreft).

- problemen van sociaalrechtelijke, fiscaalrechtelijke aard. eventueel 
ook bij het onderhandelen van een handelshuurovereenkomst of 
de aankoop van een handelszaak. Ook moet de franchisegever de 
franchisenemer raad geven over eventueel te verkrijgen vergunnin-
gen (772) en hem waarschuwen voor eventuele juridische obstakels 
in verband met het uitbaten van de handelszaak in kwestie (773).

- de keuze, de organisatie en de vorming van (het personeel van) de fran-
chisenemer. Hulp bij het aanwerven en organiseren van het personeel.

- coördinatie van de publiciteit en promoties bij de opening (774).
 Meer in het algemeen: steun bij het lanceren van de onderneming van de 

franchisenemer (775) zodat de franchisenemer vertrouwen kan hebben 
in de keten en het commerciële systeem waarbij hij toetreedt (776).

b.  Bijstand tijdens de uitvoering van de franchiseovereenkomst:

Ook tijdens de uitvoering van de franchiseovereenkomst moet bijstand (en 
informatie) verleend worden met betrekking tot:

- het eventueel verkrijgen van een verlenging van de handels-
huur (777).

- de wijzigingen in het aan te bieden assortiment, in het beheer, wijzi-
gingen in de inrichting van het verkooppunt. Het is niet uitzonder-
lijk dat de franchisegever een lijst van aanvaarde leveranciers opstelt. 
Het voorraadbeheer gebeurt in afwezigheid van andersluidend be-
ding door de franchisenemer als onafhankelijk handelaar (778).

- elke verbetering van de originele knowhow, bijwerken van het hand-
boek (779).

(772) Antwerpen 26 april 1993, Jaarboek handelspraktijken 1993, 311.
(773) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568: zeer verregaand arrest waarin de franchi-
segever aansprakelijk wordt gesteld omdat hij de franchisenemer niet wees op een clausule 
in de huurovereenkomst die handelsexploitaties verbood.
(774) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98.
(775) d. MATrAY en l. MASSOn, “les contrats commerciaux”, in X., Le point sur le droit 
commercial, cUP, 2000, 103. 
(776) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le franchisé, Droits et obligations, 
onuitg., thesis voor doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 216.
(777) luik 16 januari 1998, J.L.M.B 1998, 589.
(778) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98.
(779) icc Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 11; r. HendricKX, Fran-
chising in Advocatenpraktijk, economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1996, 59; K. MeTZlAff, 
Praxishandbuch Franchising, München, Verlag c.H. Beck, 2003, 91.
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- financiële en fiscale zaken: bijvoorbeeld garant staan ten opzichte 
van mogelijke investeerders. Organiseren van opleidingsdagen, se-
minaries en werkvergaderingen voor franchisenemers (780).

- permanente vorming en omscholing van het personeel (781). Juridi-
sche bijstand over aanwerven en ontslaan van personeel, conflicten 
met de cliënteel, met de verhuurder, …

- publiciteit op het netwerkniveau en op lokaal niveau opdat deze con-
form zou zijn met de publicitaire strategie van het netwerk (782). in-
dien er andere bijstandsverplichtingen bestaan en het contract niets 
zegt over publiciteitsverplichtingen van de franchisegever moet de 
franchisenemer echter zelf zorgen voor publiciteit. Het ontbreken 
van publiciteit door de franchisegever maakt niet ipso facto een schen-
ding van de bijstandsverplichting uit (783).

- informatie over het reilen en zeilen van andere franchisenemers van 
het netwerk en over de relevante markt. Het is belangrijk dat een 
informatie-uitwisseling wordt georganiseerd tussen de franchisene-
mers onderling (784).Verder moeten partijen elkaar elke informatie 
geven waarover zij beschikken die de andere moet in staat stellen 
zijn rechten uit de overeenkomst nuttig uit te oefenen. Hieronder valt 
zeker het plan van een concurrerende keten, waarvan de bestuurder 
echter dezelfde is als de bestuurder van de keten van de franchisege-
ver, zodat deze in de praktijk niet onwetend kon zijn van dit plan, een 
vestiging te openen in de buurt van de franchisenemer (785).

- eventueel zelfs het voorstellen van concurrentiële(re) tarieven. (786)
- de franchisenemer wijzen op zijn positie binnen de groep en ten 

aanzien van de vooropgestelde streefdoelen. dit kan gebeuren door 
vergelijkende resultatenrekeningen te verspreiden, verkoopsstatis-
tieken… eventueel zelfs het stimuleren van de franchisenemer via 
interne competitie, bonussen…

- de franchisenemer wijzen op fouten en tekortkomingen bij de uitba-
ting, informatie verlenen over alle voordelen die hij en de franchise-
gever halen uit het partnerschap en die verdelen. Occulte commissies 
zijn uit den boze (787).

(780) Kh. Brussel 17 mei 1996, A.r. 3146/95.
(781) door bepaalde rechtsleer als belangrijkste element van de bijstand genoemd, in die zin: 
T. BOUrgOignie, “le contrat de franchise”, J.T. 1974, 20; d. MATrAY. en l. MASSOn, “les 
contrats commerciaux”, in X., Le point sur le droit commercial, cUP, 2000, 102. rechtspraak in 
die zin Bergen 13 okt. 1987, T.B.H. 1988, 627, noot P. KileSTe.
(782) Kh. Mechelen 27 december 1990, R.W. 1991, 264. Parijs 24 april 1989, R.T.D.civ. 1989, 747, 
noot J. MeSTre; cass. (fr.) 17 november 1998, Bull. Civ. iV, nr 271.
(783) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98.
(784) K. MeTZlAff, Praxishandbuch Franchising, München, Verlag c.H. Beck, 2003, 91
(785) Kh. luik 27 mei 1993, onuitg., A.r. 2315/51..
(786) d. legeAiS, “franchise” in Jurisclasseur commercial, fasc. 333, 11.
(787) Scheidsr. beslissing 15 februari 1994, J.T. 1995, i, 267-270, noot c. MATrAY.



JUridiScHe AArd VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

187

Voor alle voorgaande verplichtingen is het van belang dat de franchisegever 
de franchisenemer op gezette tijdstippen bezoekt (788). Tijdens dat bezoek 
zullen franchisenemer en franchisegever de bij het vorige bezoek opgelegde 
objectieven opvolgen, de lokalen en het verkooppunt controleren, eventuele 
bijkomende vorming van franchisenemer en personeel verzekeren, de pres-
taties van de franchiseonderneming evalueren en eventuele zwakke punten 
detecteren en de objectieven voor volgend bezoek vastleggen. daarnaast 
zullen de noden en opmerkingen van de franchisenemer aan bod komen, 
zal er eventueel contact zijn tussen franchisegever en het personeel van de 
franchisenemer, eventueel ook met klanten. Bezoeken alleen volstaan niet. 
indien de daar gesignaleerde problemen niet opgevolgd worden, komt de 
franchisegever tekort aan zijn bijstandsverplichting (789).

227. DoorgeDreven contractuele bijstanD: – eventueel kan de franchisegever 
zich daarnaast tegen vergoeding verbinden tot andere contractuele verbintenis-
sen. naast de ‘normale bijstand’, die een normale voortzetting is van de initiële 
bijstand verleend samen met de overdracht van de knowhow, bepalen som-
mige overeenkomsten een recht op een ‘doorgedreven bijstand’. Bij die tweede 
vorm van bijstand gaat de franchisegever, op vraag van de franchisenemer, zich 
op bepaalde momenten in de plaats stellen van de franchisenemer voor het stel-
len van bepaalde handelingen. die taken zijn dan op voorhand in het contract 
bepaald en worden uitgevoerd op kosten van de franchisenemer (790).

228. geen concurrentie tijDens Duur overeenkomst?, soms exclusiviteit ten voor-
Dele van franchisenemer: – Bepaalde rechtspraak leidt een niet-concurrentie-
verbintenis af uit de samenwerkingsverbintenis. Men kan onmogelijk samen-
werken en tegelijkertijd concurreren (791). nochtans kan dit niet in zijn alge-
meenheid aanvaard worden. in afwezigheid van uitdrukkelijk beding gelden 
hier wellicht de gewone beperkingen van het rechtsmisbruik (792). de ver-
plichting van de franchisegever om loyaal te participeren in het succes van de 
franchisenemer kan een zekere territoriale bescherming impliceren (793). de 
franchisegever die conflicterende rechten aan derden toekent die het commer-
ciële succes van de franchisenemer in gevaar brengen, kan hierdoor tekort-

(788) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98; BgH 16 april 1986, N.J.W. 1986, 1988; icc 
Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 15.2; cass. (fr.) 20 juni 2006, onuitg., 
nr. 04-14.663, opgenomen in databank dalloz.
(789) Parijs 5 juli 2006, onuitg., opgenomen in Juris-data, nr. 312416
(790) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le Franchisé, I, onuitg., thèse de 
droit pour le doctorat, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 220-226.
(791) Kh. Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1992, 963.
(792) cass. 8 november 2007, nr. c.07.0084.n, jure.juridat.just.fgov.be,P.-J. nAeYAerT, “re-
cente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 
15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, nr. 6.
(793) P. le TOUrneAU, “le franchisage, J.C.P. ed. e 1980, ii, 13362.
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schieten aan zijn samenwerkingsplicht (794). nochtans wordt de algemene 
noodzaak van een exclusiviteitsclausule in een franchiseovereenkomst zeer 
betwist (795). dit wordt enkel aanvaard als een essentiële verplichting indien 
dit noodzakelijk blijkt in functie van het commercieel succes van de franchise-
nemer, bijvoorbeeld wanneer precontractueel een bepaalde omzet vooropge-
steld wordt die enkel haalbaar is mits een franchisenemer een bepaald gebied 
alleen kan bedienen (796) (infra randnr. 666). Het arrest Pronuptia van het Hof 
van Justitie is in dat opzicht misleidend. Terecht erkent het Hof exclusiviteits-
clausules bij franchiseovereenkomsten, maar de argumentatie hiervoor lijkt te 
impliceren dat een kandidaat franchisenemer enkel het risico neemt zich te in-
tegreren in een keten indien hij door een bescherming tegen concurrentie door 
de franchisegever of andere franchisenemers kan hopen dat zijn onderneming 
rendabel zal zijn (797). nochtans sluit de franchisenemer een franchiseover-
eenkomst in de eerste plaats omwille van de commerciële succesformule van 
de franchisegever, een franchise is dus geen eenvoudige exclusieve distributie 
van producten. deze formule kan echter ook rendabel zijn zonder exclusieve 
rechten. We mogen dus de exclusiviteit van een concessiehouder, voor wie dit 
een tegenwicht biedt voor zijn eigen exclusieve afnameplicht, niet verwarren 
met de eventuele exclusiviteit als noodzakelijk element voor de realisatie van 
het succes van de franchisenemer (798).

229. bijstanD Door informatie: – een groot deel van de bijstandsverplich-
ting is te volbrengen aan de hand van informatieverplichtingen. Het is dan 
ook niet te verwonderen dat men bij de pogingen tot scheppen van een 
wettelijk kader voor de franchise, deze informatieverplichtingen als minst 
controversiële deel van de bijstandsverplichting heeft gepoogd wettelijk te 
verankeren. Uiteindelijk resulteerde zulks in België, naar het voorbeeld van 
frankrijk in een Wet Precontractuele informatie (cf. infra randnr. 368 e.v.). 
de precontractuele informatie die de tegenpartij moet toestaan om zich een 
correct beeld te vormen van de overeenkomst die hij op het punt staat te 
sluiten alsook van de partner met wie hij die overeenkomst zal sluiten moet 
echter duidelijk onderscheiden worden van informatie die kadert binnen 
de contractuele samenwerkingsplicht. de informatie met betrekking tot 
bijvoorbeeld marktstudies en budgetramingen zullen overigens juridisch 

(794) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241, daarin principieel gevolgd door Kh. Brussel 11 december 
1998, onuitg., A.r. 3.054/97, feitelijk was daar echter geen bedreiging voor de franchisenemer.
(795) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2002, nr 689, p. 381; d. ferrier, Droit de 
la distribution, Parijs, litec, 2006, nr 694, p. 309; d. ferrier, ”l’absence de clause d’exclusivité 
dans un contrat de franchise n’entraîne pas à elle seule son annulation”, D. 1990, 369.
(796) cass. (fr.) 28 januari 1980, J.C.P. ed. g, 1981, ii, 19533, noot J. AZeMA; cass. (fr.) 16 janu-
ari 1990, D.1990, Somm. 369; cass. (fr.) 9 maart 1993, D.1995, somm. 78.cass. (fr.) 9 november 
1993, Bull. Civ. iV, nr 403; Parijs 12 januari 1994, D. 1995, Somm. 78.
(797) H.v.J. 28 januari 1986, nr. 161/84, Jur. H v.J. 1986, 353.
(798) d. ferrier, ”l’absence de clause d’exclusivité dans un contrat de franchise n’entraîne 
pas à elle seule son annulation”, D. 1990, 369.
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verschillend behandeld dienen te worden vóór en na sluiting van de over-
eenkomst. een onafhankelijke handelaar kan precontractueel immers niet 
zonder parallelle eigen studie vertrouwen op dergelijke precontractuele in-
formatie (799). indien dergelijke marktstudies contractueel worden opge-
legd zal de franchisenemer er uiteraard wel mogen op vertrouwen.

230. geen financiële bijstanD: – de bijstandsverplichting van de franchisege-
ver impliceert niet dat de franchisegever verplicht is in geval van financiële 
moeilijkheden van de franchisenemer kortingen toe te staan op handelshuur 
en franchisevergoeding (800). Maar eens bepaalde kortingen zijn gegeven 
kan de franchisegever deze kortingen niet abrupt herroepen. dit is manifest 
een tekortkoming aan de verbintenis tot samenwerking van de franchisege-
ver (801). de franchisegever houdt bij zijn beslissing geen rekening met de 
contractuele verwachtingen van de franchisenemer (cf. supra randnr. 226)

c.  Bijstand na afloop van de overeenkomst

231. bijstanD na aflooP van De overeenkomst: – de bijstand bij het beëindigen 
van de franchiseovereenkomst is veel minder duidelijk omlijnd. de vergoe-
ding en overname van de voorraad bij beëindiging van de overeenkomst 
bespreken we later (cf. infra randnr. 748 e.v.). Wel staat vast dat de fran-
chisegever volgens de franse rechtspraak geen bijstandsverplichting heeft 
bij de reconversie van de franchisenemer (802).

2.  Vorming

232. verschil bijstanD en scholing: – die bijstandsverplichting moet op haar 
beurt dan nog eens duidelijk onderscheiden worden van de vorming van 
de franchisenemer door de franchisegever. de vorming kan uiteraard niet 
hetzelfde zijn als de verplichting de knowhow te leveren daar we al aan-
getoond hebben dat de knowhow in principe overdraagbaar moet zijn, en 
dus niet enkel mee te delen via een doorgedreven onderricht of vorming 
(cf. infra randnr. 270). de knowhow moet bovendien overdraagbaar zijn op 
het moment van het sluiten van de overeenkomst. de verwarring tussen 
knowhow en de verplichting tot bijstand en de plicht de franchisenemer te 
scholen is echter bijna onvermijdelijk (803). 

(799) rb. Brussel 21 februari 1995, onuitg., A.r. 18520/89; Kh. Bergen 31 oktober 1996, onuitg., 
A.r. 61.255/94. erkend door de Wet Precontractuele informatie: Antwoord minister tijdens 
parlementaire voorbereiding, Parl. St., Kamer, nr. 51 1687/005, p. 70.
(800) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., A.r. 3.054/97.
(801) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., A.r. 3.054/97.
(802) cass. (fr.) 6 mei 2002, d. ferrier, „la distribution commerciale, D. Somm. comm. 
2002, 3008; „chronique de la distribution,“, J.C.P. e. 2002, nr, 5, p. 30.
(803) Bvb. Parijs 16 april 1991, R.J.D.A.1991, nr. 704, p. 616, opgenomen in J.-P. cleMenT, La 
franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 
189 waar het Hof ten onrechte aanneemt dat de knowhow eerder kan worden overgedragen 
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Maar de noodzaak te participeren in de onderneming van de franchisene-
mer kan niet beperkt blijven tot het strikt uitvoeren van de verplichtingen 
tot vorming. de franchisegever zal in functie van het overleven van zijn or-
ganisatie alles in het werk moeten stellen om zijn partner/ franchisenemer 
tevreden te stellen. de vorming kan dus niet enkel een vorming bij de ope-
ning van de franchisevestiging (804) zijn, maar moet een continue vorming 
zijn gedurende de hele duurtijd van de overeenkomst. Het verderzetten van 
een franchiseovereenkomst kan ook niet afhankelijk worden gemaakt van 
het slagen voor een vormende opleiding, wat er nog maar eens op duidt dat 
de vorming en bijstand continue verplichtingen van de franchisegever zijn, 
die erg verwant zijn en vaak moeilijk te onderscheiden (805). 

B.  respect voor de eenvormigheid van de keten en de geest van de 
overeenkomst voor de franchisenemer

233. franchisenemer onDerwerPt zich aan het belang van De franchisegever: – 
door toe te treden tot een bepaalde franchiseketen kiest de franchisenemer 
ervoor zichzelf bij de werking van zijn onderneming beperkingen op te 
leggen en te kiezen voor de werkwijze van de franchisegever. Hij aanvaardt 
actief te participeren in de perfectionering van het concept en de realisatie 
van een vooropgesteld gezamenlijk doel. Hij verbindt er zich dus in de eer-
ste plaats toe om de richtlijnen van de franchisegever in verband met de ex-
ploitatie en het beheer van de onderneming op te volgen, in de mate waarin 
deze relevant zijn voor het imago van de keten van de franchisegever (806). 
daaraan verbonden zal de franchisenemer er zich dus toe verplichten de 
controle van de franchisegever te aanvaarden (807). 

- dit impliceert dat de franchisenemer (financieel) moet deelnemen aan de 
publiciteitscampagnes (808). daarnaast zal hij ook alle eigen promotione-
le campagnes ter goedkeuring voorleggen aan de franchisegever (809).

- de franchisenemer moet de richtlijnen in verband met het gebruik van 
de naam, tekens, uitzicht van het verkoopspunt opvolgen (810). Hij 

door scholing, wat de potentiële franchisenemer niet in staat stelt de verdiensten van de 
knowhow voor het sluiten van de overeenkomst te controleren.
(804) Kh. Brussel, 6 juni 2000, onuitg., A.r. 7.564/98.
(805) Bergen 13 oktober 1987, T.B.H. 1988, 626, noot P. KileSTe: La formation préalable du franchisé 
n’est qu’une forme de l’aide que doit apporter le franchiseur en vue de faciliter l’établissement du franchisé.
(806) gOdrOn, A., Das Weisungsrecht des Franchisegebers unter besonderer Brücksichtigigung 
eines Konzerncharakters von Franchisesystemen, frankfurt am Main, Peter lang, 2006, 36.
(807) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le Franchisé, I, onuitg., thèse de 
droit pour le doctorat, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 564.
(808) icc Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 16.1
(809) icc Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 16.2
(810) Vgl. J.-M. lelOUP, La franchise, Droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, 76 e.v. en 211 e.v.; 
O. VAeS, Franchising, praktijkgids voor juristen, Antwerpen, intersentia, 2005, 118. 
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moet de onderscheidende tekens die hem toestaan zich te manifes-
teren als deel van de keten van de franchisegever gebruiken zoals 
commercieel wenselijk is binnen de keten. Het is echter aan te raden 
bepaalde zaken al te specificeren in de franchiseovereenkomst. Uit-
eindelijk moet de franchisenemer in het kader van zijn samenwer-
kingsplicht alles doen om het imago van de franchiseketen te respec-
teren (811). in geval van dienstenfranchiseovereenkomsten kunnen 
de richtlijnen over de manier waarop de dienstverlening moet gebeu-
ren zeer gedetailleerd zijn (812) (cf. infra randnr. 504).

- de franchisenemer wordt in het kader van een uniform imago ver-
plicht tot het aanhouden van een minimumstock (813). Soms moet 
hij ook instaan voor de dienst naverkoop en de garantieverplichtin-
gen van zaken aangekocht bij een andere franchisevestiging of bij 
zijn voorganger (814).

- Soms moet de franchisenemer actief deelnemen aan de vorming van 
nieuwe franchisenemers. Vaak wordt een soort stageperiode ingelast 
na de initiële vorming waarbij nieuwe franchisenemers kennis ma-
ken met de praktijk in de onderneming van een oudere al gevestigde 
franchisenemer.

- daarnaast moet de franchisenemer alle innovaties en verbeteringen die 
hij aan de overgedragen knowhow aanbrengt ook effectief meedelen aan 
de franchisegever (815). Het lijkt logisch eenzelfde informatieverplich-
ting te aanvaarden aan de zijde van de franchisenemer als we die heb-
ben aanvaard bij de franchisegever (816) en dit zowel precontractueel 
als tijdens de duur van de overeenkomst. Zo zullen bepaalde contracten 
voorzien dat de franchisenemer de verplichting heeft om de franchise-
gever voortdurend op de hoogte te houden van de marktvoorwaarden 
en de evolutie ervan (817). Sommige contracten gaan zelfs verder en ei-
sen dat de franchisenemer alle ervaringen meedeelt in het kader van de 
uitbating van het franchiseconcept. Aansluitend daarbij kan zelf wor-
den opgenomen dat de franchisenemer aan de franchisegever een licen-
tie zal moeten verlenen op knowhow die potentieel zal voortkomen uit 
de eigen ervaring van de franchisenemer met het franchiseconcept.

(811) K. MeTZlAff, (ed.), Praxishandbuch Franchising, München, Verlag, c.H. Beck, 2003, 93.
(812) BgH 3 oktober 1984, N.J.W. 1985, 1894 (in verband met zeer gedetailleerde beschrij-
ving van de ‘Mc donalds methode’ voor het grillen van hamburgers); gOdrOn, A., Das 
Weisungsrecht des Franchisegebers unter besonderer Brücksichtigigung eines Konzerncharakters von 
Franchisesystemen, frankfurt am Main, Peter lang, 2006, 37.
(813) icc Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 19.1
(814) Parijs 12 november 1962, D.1963, som., 25.
(815) icc Model overeenkomst voor internationale franchise, art. 12
(816) O. VAeS, Franchising, praktijkgids voor juristen, Antwerpen, intersentia, 2005, 87.
(817) O. VAeS, Franchising, praktijkgids voor juristen, Antwerpen, intersentia, 2005, 120.
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§ 3.  Overdracht van knowhow en merkinsignes

i.  BeScHiKBAAr STellen VAn MerK, lOgO’S, UiTHAngBOrden en An-
dere TeKenS die de cliënTeel KUnnen Binden

234. naambekenDheiD: – Het eerste waar de franchisenemer zal van kunnen 
meeprofiteren is de naambekendheid die de franchisegever via zijn (piloot)
onderneming heeft kunnen opbouwen en de cliënteel die dit aantrekt. de 
naam en het imago van de franchisegever kunnen juridisch op verschil-
lende manieren een bescherming genieten: hetzij als merk, als handelsnaam 
en/of vennootschapsnaam, elementen van de inrichting en decoratie kun-
nen beschermd zijn door tekeningen en modellen, reclameslogans kunnen 
auteursrechtelijk bescherming genieten. 

235. de franchisegever zal de franchisenemer een rustig, door derden on-
gestoord gebruiksrecht op bovengenoemde intellectuele of met intellectuele 
rechten verwante rechten moeten geven. Het franse Hof van cassatie heeft 
impliciet te kennen gegeven dat de overdracht van knowhow en de over-
dracht van een gebruiksrecht op de naam/merk, uithangborden en andere 
tekens als twee vaak als essentiële elementen genoemde kenmerken van 
de franchiseovereenkomst samen kunnen worden genomen, of elkaar min-
stens gedeeltelijk overlappen. de overdracht van (publicitaire) uithangbor-
den en tekens kan in elk geval volgens het franse Hof van cassatie gezien 
worden als een deel van de over te dragen knowhow (818). daarom, maar 
verder ook omwille van de gelijke juridische kwalificatie (het gaat in beide 
gevallen om licentieovereenkomsten) lijkt het gepast deze twee elementen 
van de franchiseovereenkomst samen te behandelen. 

a.  minimale verplichting van de franchisegever: gebruiksrecht op de 
naam van de franchisegever

236. gebruiksrecht: – de deontologische codes van de meeste nationale fran-
chiseverenigingen alsook de europese deontologische code (819) adviseren 
om in de franchiseovereenkomst minstens een gebruiksrecht te verlenen op 
het merk of de handelsnaam. dit gebruiksrecht moet uiteraard niet exclusief 
zijn binnen het territorium waar de franchisenemer actief is, in de mate dat 
de exclusiviteit niet noodzakelijk is binnen een franchiseverhouding. in de 
meeste franchiseovereenkomsten dwingt de franchisenemer voor het ter-
ritorium waar hij actief is toch een zekere exclusiviteit af (820). Het gaat 
slechts om een tijdelijk gebruiksrecht. Bijgevolg kan de franchisenemer bij 

(818) cass. (fr.) 19 februari 1991, onuitg., opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de 
jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 175.
(819) europese deontologische erecode, art 2.2, www.fbf-bff.be/nl/code.
(820) d. BAScHeT, “la pratique de la franchise”, Gaz. Pal. 1996, 1478.
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het einde van de overeenkomst geen enkel recht meer laten gelden op de 
naam van de franchisegever. de franchisenemer kan zich het merk van de 
franchisegever ook niet gaan toe-eigenen door het als handelsnaam te gaan 
gebruiken. dat gebruik zal enkel toegelaten zijn zolang de franchiseovereen-
komst loopt (821). Meestal wordt dit ook zo bedongen in de overeenkomst. 
de franchisegever doet er goed aan niet enkel het gebruik van het merk 
te verbieden na beëindiging van de overeenkomst, maar ook uitdrukkelijk 
elk gebruik van een verwarringstichtende benaming als handelsnaam of als 
uithangbord. Het verstandigst lijkt een zeer algemene clausule (822) die de 
franchisenemer verplicht bij het einde van de overeenkomst elk gebruik van 
de benaming en van de logo’s die de franchise aanduiden te stoppen en 
waarin hij erkent dat elk gebruik van enig teken of enig element dat de cliën-
teel aan de franchiseketen verbindt, zij het als uithangbord, als publicitaire 
slagzin, in de decoratie van de handelszaak, op handelspapieren, …, na-
maak uitmaakt en strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd.

1.  Merkenrechtelijk beschermde naam

a.  Merk van franchisegever

237. merkenrechtelijke bescherming (823): – elk teken dat grafisch kan worden 
voorgesteld (824) en dat een onderscheidend (825) karakter heeft kan in prin-
cipe merkenrechtelijk worden beschermd indien het ook door het publiek als 
dusdanig wordt erkend (826) (art. 1 Benelux merkenwet; art. 2 eerste richt-
lijn van de raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het 

(821) Parijs 14 februari 1962, D. 1962, 514, noot J. HeMArd.
(822) “Only use the trade name…and the trade marks in connection with the franchisee’s Business and 
not, without the franchisor’s prior written consent, register any company name or trade mark or make 
use of any business name incorporating the trade names or trade marks or incorporating any similar 
sounding name”of “ …à la fin du présent contrat, à quelque moment et pour quelque cause qu’elle 
intervienne, le franchisé devra immédiatement cesser tout usage de la dénomination et des logos sym-
bolisant la franchise. Il reconnaît que tout usage de ces signes de ralliement de la clientèle, survenue la 
fin du contrat, que ce soit à titre d’enseigne , comme motif publicitaire, dans la décoration du magasin, 
sur ses papiers commerciaux ou autrement, constituerait une contrefaçon, justiciable de sanctions civiles 
et pénales”.
(823) Zie l. VAn BUnnen, “examen de jurisprudence 1999-2005, Marques et signes distinc-
tifs”, R.C.J.B. 2006, nr. 7 e.v., p. 565 e.v.
(824) een geur is bijgevolg niet neer te leggen als merk H. v. J. 12 december 2002, Publicatieblad 
2002, i, 11753 (arrest Sieckmann).
(825) Onderscheidend veronderstelt geen enkele creativiteit: gerecht eerste aanleg eg 31 jan-
vier 2001, aff. T-135/99, cine Action, Publicatieblad 2001.ii.379; gerecht eerste aanleg eg 31 ja-
nuari 2001, zaak T-136/99, cine comedy, Publicatieblad 2001.ii.379; gerecht eerste aanleg eg 
5 april 2001, zaak T-87/00, Bank für die Arbeit und Wirtschaft, Publicatieblad 2001.ii.1259.
(826) A. BrAUn, Précis des marques, Brussel, larcier, 2004, 42 e.v.



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

194

merkenrecht der lidstaten 89/104 eeg (827)). naast nationale merken kan 
het ook gaan om een gemeenschapsmerk, erkend door het Bureau voor har-
monisatie binnen de interne markt, erkend in art. 2 Verordening nr. 40/94 
van de raad van 20 december 1993 betreffende het gemeenschapsmerk (828). 
gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar 
zijn voor grafische voorstelling, dit moet ruim worden opgevat (829). 
Het gaat met name over alle woorden, met inbegrip van namen van personen, 
tekeningen, letters, cijfers, vormen (830) van waren of van verpakking, slo-
gans (831), afbeeldingen van mensen, kleuren (832) of combinaties van kleu-

(827) eerste richtlijn van de raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der lidstaten 89/104 eeg, P.B L. 11 februari 1989 afl. 040, 1.
(828) PB. L 011 14 januari 1994, blz. 0001-0036.
(829) Par. 8.2 van “Part B of the examination guidelines” van 26 maart 1996, OJ OHIM 1996, 
1331.
(830) Alleen driedimensionale vormen zijn hier bedoeld. Het kan gaan om de vorm van het pro-
duct of de verpakking. Bijvoorbeeld het coca cola flesje, de toblerone verpakking en vorm van 
chocolade (f. gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vandenbroele, 2007, 
101). Tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, 
zijn uitgesloten. ijzerdraad kan bijvoorbeeld niet anders dan opgerold worden verpakt. derge-
lijke vorm als merk gaan beschermen houdt een te grote concurrentiebeperking in. Tekens die 
uitsluitend bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, zijn ook uitgeslo-
ten. de slijpwijze van diamant of van kristal bepaalt te zeer de waarde van een product om als 
merk gedeponeerd te worden. Ook puur technisch noodzakelijke vormen horen niet thuis onder 
merkbescherming, maar dienen bescherming te zoeken als octrooi. Zo is de vorm van mecano 
speelgoed eerder te beschermen als octrooi dan als merk. Octrooien zijn per definitie tijdelijk. 
dit tijdelijk karakter mag niet worden omzeild door een bescherming als merk aan te vragen (f. 
gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vandenbroele, 2007, 103).
(831) Zie bijvoorbeeld Brussel 3 februari 1986, Ing. Cons. 1986, 234; Parijs 1 april 1966, Ann. 1966, 165. 
civ. Seine 16 februari 1944, Ann. 44/48, 245. g. l. BAllOn, “la protection juridique des marques 
banale ou génériques”, tekst colloqium Wenen: “names in the economy ii, publicatie voorzien na-
jaar 2008, Berlijn, de gruyter. er is geen reden om voor een merkenrechtelijke bescherming van een 
slogan andere voorwaarden te hanteren dan voor de erkenning van een ander teken als merk. Men 
mag de criteria voor een neerlegging als merk, dus het onderscheidend vermogen en de erkenning 
als dusdanig door het publiek, niet verwarren met de criteria voor een auteursrechterlijke bescher-
ming van een publicitaire slogan, namelijk de originaliteit en het gebrek aan creatieve fantasie (ge-
recht eerste aanleg eg 31 janvier 2001, aff. T-135/99, cine Action, Publicatieblad 2001.ii.379 ; gerecht 
eerste aanleg eg 31 januari 2001, zaak T-136/99, cine comedy, Publicatieblad 2001.ii.379 ; gerecht 
eerste aanleg eg 5 april 2001, zaak T-87/00, Bank für die Arbeit und Wirtschaft, Publicatieblad 2001.
ii.1259). een slogan kan dus zowel publiciteit zijn voor een product als erkend worden als merk-
naam Brussel 23 maart 2003, onuitg., 2003/Ar/2434; Brussel 21 juni 2006, Ing. Cons. 2006, 441.Het 
publiek mag de slogan niet enkel zien als publicitaire frase, maar moet de slogan ook gebruiken om 
het product of de dienst te onderscheiden van andere gelijkaardige producten of diensten (gerecht 
eerste aanleg eg 3 juli 2003, zaal T-122/01, Best Buy, Publicatieblad 2003.ii.02235). 
Zo wordt de slogan ‘Mannen weten waarom’ door het publiek onmiddellijk enkel als reclame 
gepercipieerd (cass. 14 april 2000, Pas. 2000, 788, nr. 254) alsook de slogan ‘The art of bank-
ing’(Brussel 22 december 1999, Ing. Cons. 2000, 49). Het mag ook geen gebruikelijke zin zijn of een 
spreekwoord (Brussel 21 maart 2000, onuitg., 214/Ar/99). f. gOTZen, Wegwijs in het intellectueel 
eigendomsrecht, Brugge, Vandenbroele, 2007, 101. enige terughoudendheid is wel te bemerken om-
dat het monopoliseren van een bepaalde kleur voor een bepaald product of dienst een groot risico 
van concurrentiebeperking inhoudt.
(832) Bv. gele shampoo fles van zwitsal, het turkoois van belgacom. 
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ren (833) (834), combinaties (835) van alle voormelde elementen. Ook klanken, 
zolang grafisch voor te stellen door bijvoorbeeld een notenbalk kunnen als 
merk gedeponeerd worden (836). Kortom alles wat grafisch kan worden weer-
gegeven (837) mits het de waren of diensten van een onderneming kan onder-
scheiden (art 1) (cf. infra randnr. 252-253). Zelf een grafische weergave van een 
geur of een smaak kan in principe worden beschermd (838). de bescherming 
is afgezien van het territorium in principe gelijk onder alle regimes (839). 

b.  Juridische omkadering gebruiksrecht

238. licentie oP geDePoneerD merk bij ProDuctiefranchise: – Bij de meeste fran-
chiseovereenkomsten wordt het gebruik van een gedeponeerd merk over-
gedragen. Juridisch gezien gaat het of om het toekennen van een licentie op 
het merk (840) dan wel om een ander gebruiksrecht op dat merk. Voor pro-
ductiefranchise gaat het duidelijk om een merklicentie. Veel hangt uiteinde-
lijk af van de opvatting over wat een licentie is. een merklicentie kan een ge-
bruikslicentie of een exploitatielicentie bevatten. Bij een productiefranchise 
is er sprake van een echte exploitatielicentie (cf. supra randnr. 150).

239. merk bij Dienstenfranchise en moeilijker onDerscheiD met hanDelsnaam: – 
Bij de dienstenfranchise levert de franchisenemer diensten volgens de nor-
men van de franchisegever. Ook hier gaat het juridisch gezien om een merk-
licentie (841). Het merk is dan een dienstmerk, zoals erkend in art. 39 van 
de Benelux merkenwet van 1962, alsook in art. 6 sexies van het Unieverdrag 
van Parijs, na de herziening te lissabon in 31 oktober 1958 (842) en in art. 1 

(833) de KlM kleuren blauw en grijs (f. gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 
Brugge, Vandenbroele, 2007, 101).
(834) J.-J. BrinKHOf, “Wat is een merk?” in f. gOTZen (ed.) Algemene problemen van mer-
kenrecht, Brussel, Bruylant, 1994, 13; f. gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, 
Brugge, Vandenbroele, 2007, 101. Het kleur zal moeten voldoen aan de strenge vereisten voor 
grafische voorstellingen. recente europese rechtspraak eist dat het kleur ‘duidelijk, nauwkeu-
rig, volledig, gemakkelijk toegankelijk,begrijpelijk, duurzaam en objectief is (H.v.J. 12 decem-
ber 2002, Ing. Cons. 2002, 369).
(835) Men spreekt van complex merk als het merk verschillende bestanddelen bevat die elk 
afzonderlijk als merk in aanmerking zouden komen. een samengesteld merk is een merk 
waarvan enkel de combinatie, maar niet de verschillende onderdelen beschermbaar zijn. 
(836) H.v.J. 27 november 2003, Publicatieblad 2003, i-14329, I.E.R. 2004, 33 (arrest Shieldmark); 
H. v. J. J.-J. eVrArd en P. PeTerS, La défense de la marque dans le Benelux, cic., 1996, 22; f. 
gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vandenbroele, 2007, 104; H.v.J. 
27 november 2003, Shield Mark/Kist, c-283/01.
(837) Art. 15.1 TriP’s
(838) f. gOTZen, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Vandenbroele, 2007, 104.
(839) Voor een vergelijking zie g. BOgAerT en Y. VAn cOUTer, “Het gemeenschapsmerk, 
van logische stap in de internationalisering van de merkbescherming tot evidentie in een 
europese merkbeschermingsstrategie?”, D.A.O.R. 1997, 39.
(840) A. BrAUn, Précis des marques, Brussel, larcier, 2004, 352.
(841) c. SUnT, “dienstenmerken”, R.W. 1979-80, 2418.
(842) Wet 27 juli 1965, B.S. 12 augustus 1965 (Het Unieverdrag voorziet echter enkel in een 
erkenning in de zin van een bescherming van een dienstenmerk, maar legt de lidstaten geen 
verplichting op te voorzien in een registratie van deze dienstenmerken).
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Verordening nr. 40/94 van de raad van 20 december 1993 betreffende het 
gemeenschapsmerk (843). een immateriële prestatie kan dus ook met een 
merkenrechtelijk gedeponeerde naam worden aangeduid. Met een puur 
dienstenmerk verliest het merk elk concreet substratum. een merk in de 
klassieke zin van het woord duidt nochtans op het nalaten van een spoor op 
een materiële zaak. Het merk fungeert als symbool voor dit materieel goed. 
Het dienstenmerk zal meer nog dan een warenmerk een eerder publicitaire 
functie hebben. een dienstenmerk beschermt een onafhankelijke activiteit 
waarvoor men een vergoeding wenst te krijgen, maar die geen fabricage 
noch een in de handel brengen van producten tot voorwerp heeft (844). 
Waar het bij een warenmerk gaat over een onderscheidende benaming voor 
een activiteit die een verbintenis tot het geven van een voorwerp heeft, gaat 
het bij een dienstenmerk over een verbintenis om iets te doen. Het diensten-
merk heeft net als het warenmerk een identificatiefunctie, het merk moet de 
prestatie individualiseren. indien de benaming een ander doel dient, dan 
zou dit een neerlegging als beschermd merk in de weg staan. 

daar het dienstenmerk in tegenstelling tot een warenmerk volledig los staat 
van een materieel product, zal het dienstenmerk veel moeilijker te onder-
scheiden zijn van een handelsnaam dan een warenmerk. Maar in principe 
slaat het merk meer op het product zelf, of in het geval van een dienst, op 
de dienst zelf, terwijl een handelsnaam eerder slaat op de onderneming die 
het product of de dienst aanbiedt. de handelsnaam moet dus een commer-
ciële actor onderscheiden van andere actoren, terwijl het merk de dienst (of 
het product) onderscheidt. Wanneer het merk dus niet op materiële goede-
ren slaat maar op een prestatie, op een dienst, is die dienst uiteraard moei-
lijker te onderscheiden van de leverancier ervan dan bij een warenmerk. 

240. bij Distributiefranchise gebruikslicentie: – Bij distributiefranchise tenslot-
te wordt er geen exploitatielicentie gegeven op het merk. een merklicentie 
overeenkomst in de strikte zin is in principe de overeenkomst waarbij de 
merkhouder aan de licentienemer het recht verleent om het merk aan te 
brengen op producten die door merkhouder of de licentienemer zelf zijn ge-
produceerd, die aldus gemerkte producten in het verkeer te brengen en dat 
merk verder te mogen gebruiken op reclamemateriaal, briefpapier, winkel-
inrichting, facturen…. (845) een franchisenemer in een distributiefranchise 
verkoopt echter de producten die hem door franchisegever worden geleverd 
en heeft dus in principe niet het recht zelf het merk van franchisegever op 
producten aan te brengen. Het gaat dus niet om een exploitatielicentie.

(843) PB. L 011 14 januari 1994, blz. 0001-0036.
(844) M.-A. PerOT-MOrel, “les marques de service, R.T.D.Com. 1970, 288.
(845) c.gielen, Enkele merkenrechtelijke vraagstukken, Utrecht, 1991, 178.
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241. juriDische kwalificatie van gebruik merk bij Distributiefranchise; Problema-
tische kwalificatie als bruiklening: – in de franse rechtsleer heeft fABre eerst 
geprobeerd om de terbeschikkingstelling van het merk bij de distributief-
ranchise te kwalificeren als een bruikleen. een kwalificatie als bruiklening 
zou bovendien allerlei andere ongewenste gevolgen kunnen hebben. Wat 
bijvoorbeeld te denken van een toepassing van art. 1890 B.W. dat de bruik-
lener een vergoeding zou toekennen voor alle buitengewone noodzakelijke 
uitgaven nodig voor het behoud van de zaak? Zou dit artikel dan kunnen 
gebruikt worden om de franchisenemer een vergoeding toe te kennen voor 
bijvoorbeeld kosten van publicitaire acties in functie van het in stand houden 
van de merkbekendheid? de publiciteit zal in een franchiseovereenkomst 
immers voor een groot deel ten laste van de franchisenemer worden gelegd. 

242. bruikleen is zakelijke overeenkomst, vereiste van afgifte: – Bruikleen is 
een zakelijke overeenkomst waarbij een persoon, de uitlener aan een an-
der, de ontlener, het tijdelijk en principieel kosteloos gebruik van een zaak 
afstaat, onder de verplichting die zaak in natura terug te geven na gebruik 
of op een overeengekomen tijdstip (art. 1875 B.W.). Aangezien bruikleen 
een zakelijke overeenkomst is, komt ze maar tot stand wanneer de zaak 
effectief is afgegeven (846). dit is voor een onlichamelijke zaak zoals merk 
en logo niet vanzelfsprekend, men zou moeten aannemen dat de traditio 
vervangen wordt door de afgifte van een omschrijving van hoe het merk 
of het logo eruit ziet of door de afgifte van een materiële drager van het 
merk (847). Het zakelijk karakter van de bruiklening staat echter gelet op 
de afdwingbaarheid van een belofte tot het sluiten van een bruiklening te-
recht op de helling (848). Bruikleen op onlichamelijke zaken blijft mogelijk 
zolang de zaak gebruikt kan worden en kan worden teruggegeven op het 
einde van de overeenkomst (849). dit kan bijvoorbeeld zijn, het gratis in 
gebruik geven van een merk of een octrooi (850). 

(846) B. TilleMAn en f. BAUdOncQ, Bruikleen, bewaargeving en sekwester, in Beginselen 
van Belgisch privaatrecht, overeenkomsten, Brussel, Story-Scientia, 2000, 426 e.v.; “Overzicht van 
rechtspraak, Bijzondere overeenkomsten (1995-1998)”, T.P.R. 2002, nr. 799, p. 673.
(847) r. fABre, “le prêt à usage en matière commerciale” R.T.D. Com. 1977, 193.
(848) B. TilleMAn, Overeenkomsten. 2 : Bijzondere overeenkomsten. C : Bruikleen, bewaargeving 
en sekwester in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Kluwer, Story Scientia, 2000, 428.
(849) duitsland: H. KOlHOSSer, «leihe §§598-606», in Münchener Kommentar zum Bürgerli-
chen Gesetzbuch, vol. 3, München, Beck, 2004, §598, nr. 4, p. 1721 (analoge toepassing van de 
regels van bruikleen op gebruiksrecht om niet op onlichamelijke zaken); frankrijk: P. AnTOn-
MATTei en J. rAYnArd, Droit civil — Contrats spéciaux, Parijs, litec, 1997, nr. 316, p. 257; f. 
cOllArT dUTilleUl en P. deleBecQUe, Contrats civils et commerciaux, Paris, dalloz, 1996, 
nr. 603, p. 468; r. fABre, «le prêt à usage en matière commerciale», Rev. trim. dr. comm., 1977, 
nr 1, p. 194; J. MirBeAU-gAUVin, “Prêt”, Rép. dr. civ. Dalloz, Viii, nr. 21, p. 4; contra: c. ASSer, 
Bijzondere overeenkomsten: huur, pacht, bewaargeving, bruikleen, verbruikleen en borgtocht; V/2, 4e 
ed. door P.W. KAMPHUiSen e.a., Zwolle, Tjeen Willink, 1976; p. 622 (Onlichamelijke zaken 
kunnen niet het voorwerp uitmaken van een bruikleen. daar wordt een overeenkomst die een 
gebruiksrecht verleent, een sui generis overeenkomst).
(850) J.r. MirBeAU-gAUVin, “Prêt”, Rép. dr. civ. Dalloz, Viii, nr. 18, p. 4.
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de overdraagbaarheid van de handelsnaam (851) impliceert dat men de 
handelsnaam in bruikleen kan geven, zelfs al komt die overeen met de fa-
milienaam (852). Wanneer bruikleen dus een onlichamelijke zaak betreft, 
zal de afgifte (traditio) in eerste instantie bijvoorbeeld gebeuren door afgif-
te van de dragers waarop het merk, de handelsnaam, het uithangbord zijn 
aangebracht. in het geval van een octrooi zou de overdracht bijvoorbeeld 
kunnen geschieden door afgifte van de titel (853). 

243. bruikleen is PrinciPieel om niet – daarnaast is bruikleen in principe een 
overeenkomst om niet (854). indien er een belangrijke tegenprestatie is voor 
het in gebruik geven, is er geen sprake van bruikleen (855), maar eerder 
van een huurovereenkomst (856). Het Hof van cassatie lijkt vast te hou-
den aan het principieel altruïstisch karakter van bruikleen (857). nochtans 
zou dit een voorwaarde toevoegen die niet in de wet is terug te vinden, de 
intentie van de uitlener is irrelevant. Bruikleen hoeft niet altijd te ontstaan 
uit vrijgevigheid in hoofde van de uitlener. Het kan dat ook de uitlener een 
voordeel heeft bij de bruiklening. dit zal zeker het geval zijn bij een bruik-
leen van een uithangbord, handelsnaam, promotiemateriaal die zowel de 
handelszaak van de ontlener als het merk, de producten van de uitlener ten 
goede komt (858). Bij de franchiseovereenkomst is het gebruiksrecht op het 
merk te zien in een ruimer geheel van wederkerige prestaties, en dus alles 
behalve om niet. Wanneer een dergelijke terbeschikkingstelling gebeurt in 
het kader van een veel complexere commerciële verhouding kan men ze 
maar als bruikleen kwalificeren indien die terbeschikkingstelling voldoen-
de autonoom is ten opzichte van de andere rechten en plichten in het kader 
van die commerciële relatie (859). Men kan zich dan ook de vraag stellen 

(851) Voorz. Kh. Bruxelles, 3 oktober. 1994, T.B.H. 1997, p. 442, noot P. MAeYAerT.
(852) Répertoire pratique du droit belge, tw. Prêt, nr. 42, p. 138.
(853) B. TilleMAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr.12; r. fABre, «le 
prêt à usage en matière commerciale», Rev. trim. dr. comm. 1977, nr. 5, p. 196; J. gHeSTin, 
Traité de
(droit civil — La formation du contrat, 3e ed., Paris, l.g.d.J., 1993, nr. 449, p. 415-416.
(854) B. TilleMAn, Overeenkomsten. 2 : Bijzondere overeenkomsten. C : Bruikleen, bewaargeving 
en sekwester in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Kluwer, Story Scientia, 2000, 442; B. Tille-
MAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr.18.
(855) gent 6 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 252, noot B. cATTOir, R.W. 1996-97, 1137 (een 
overeenkomst waarin materiaal in bruikleen wordt gegeven in ruil voor de jaarlijkse aankoop 
van verf ten belope van een bepaald bedrag is geen bruikleen maar een onbenoemd contract); 
Kh.Brussel, 21 juni 1911, Jur. comm. Brux., 1912, p. 70.
(856) B. TilleMAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr.49.
(857) cass., 29 november. 1963, Pas., 1964, i, p. 342, R.W., 1963-1964, 2023, J.T., 1964, p. 293; 
R.G.A.R., 1964, nr. 7326; Bergen, 10 februari. 1976, Pas., 1977, ii, p. 17.
(858) Aix-en-Provence, 16 mei 1973, D.,1974, p. 676; J. MirBeAU-gAUVAin, “Prêt”, Rép. dr. 
civ. Dalloz, t. Viii, nr 19, p. 4; B. TilleMAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, 
nr. 22.
(859) B. TilleMAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr. 22; dat is bijvoor-
beeld wel het geval met accommodatie die louter ter uitvoering van de contractuele verbin-
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of een terbeschikkingstelling die hier kadert in een ruimere commerciële 
relatie die ten bezwarende titel is, wel nog een bruikleen is (860), aangezien 
de uitlener er minstens evenveel voordeel uit haalt en ze in feite kadert in 
een ruime synallagmatische verhouding die zeker niet te kwalificeren is als 
om niet. 

244. vroegtijDige terugvorDering – een voor de franchiseovereenkomst ne-
fast gevolg van het om niet karakter is dat bij de bruikleningsovereenkomst 
de eigenaar de ontlener te allen tijde tot teruggave van het ontleende goed 
kan verplichten indien hij zijn zaak dringend en onvoorzien nodig heeft, 
zelfs vóór het einde van de overeenkomst van bepaalde duur (art. 1889 
B.W.) (861). iets wat duidelijk niet de bedoeling is van de terbeschikking-
stelling van onderscheidende elementen die cliënteel moeten aantrekken in 
het kader van een franchiseovereenkomst. deze bepaling is echter supple-
tief (862). Maar in de praktijk voorziet geen enkele franchiseovereenkomst 
een contractuele afwijking. 

245. geen verPlichting tot gebruik bij bruikleen – Tenslotte dienen we op te 
merken dat bij bruikleen het gebruik van de zaak vrij is want in principe in 
het voordeel van de ontlener bedongen (863). Het gebruik van de zaak kan 
maar een verplichting uitmaken indien het regelmatig gebruik van de zaak 
nodig is voor haar instandhouding of onderhoud. Bij de franchiseovereen-
komst is er wel een verplichting de onderscheidende elementen die ter be-
schikking worden gesteld effectief te gebruiken. de franchisenemer moet 

tenissen ter beschikking werd gesteld, zoals de benzinepompen en benzinereservoirs bij een 
petroleum concessie (cass. (fr.), 18 februari 1992, Bull. civ., 1992, iV, nr. 78; D., 1993, p. 57, 
noot c. HAnnOUin, J.C.P., 1992, ii, nr. 21897, noot M. BeHAr-TOUcHAiS. Ook hier is de 
vraag of de petroleum producent de benzinepomp en reservoirs gratis ter beschikking stelt. 
Wellicht gaat ook hier de redenering op van gent 6 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 252, noot B. 
cATTOir, R.W. 1996-97, 1137.
(860) P. MAlAUrie en l AYneS, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 13e ed.,1999, Pa-
rijs, cujas, nr. 911, (volgens deze auteurs kan men niet spreken van een bruikleen in een com-
merciële relatie als de overeenkomst deel uitmaakt van een groep van andere overeenkom-
sten die wel ten bezwarende titel zijn afgesloten); contra: Parijs, 27 oktober. 1988, Juris-data, 
nr. 026862.
(861) Voor een invulling van het begrip onvoorziene en dringende nood, zie B. TilleMAn, 
“commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr. 224.
(862) f. Bouttier, “Prêt à usage”, Juris-Classeur notarial, vol. 21, fasc. 10, ed. 1997, nr. 89, p. 14; 
M. clAVie, 
(Les contrats spéciaux, cUP, vol. 34, luik, éd. formation permanente cUP, november 1997, 
nr. 11, p. 82;
(f. cOllArT–dUTilleUl en P. deleBecQUe, Contrats civils et commerciaux, Paris, dalloz, 
1996, nr. 619, p. 479; P. MAlAUrie en l. AYneS, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 
13e ed.,1999, Parijs, cujas, nr. 914, p. 524; B. TilleMAn, Overeenkomsten. 2: Bijzondere overeen-
komsten. C : Bruikleen, bewaargeving en sekwester in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Kluwer, 
Story Scientia, 2000, 636.
(863) P. AnTOnMATTei en J. rAYnArd, Droit civil — Contrats spéciaux, PariJs, litec, 1997, 
nr. 324, p. 301
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bijvoorbeeld het uithangbord en het merk gebruiken en dus ook de fysieke 
dragers hiervan die hem ter beschikking werden gesteld door de franchise-
gever. Hij moet zijn handelszaak op die manier in de keten inschakelen. in 
de meeste gevallen werd het uithangbord nochtans in bruikleen gegeven. 
de kosten voor plaatsen, verzekering en onderhoud van de uithangborden 
worden meestal ten laste van de franchisenemer gelegd. de franchisenemer 
verbindt zich er in de franchiseovereenkomst toe om de uithangborden die 
de eigendom zijn van de franchisegever zonder enige formaliteit terug te 
geven bij het einde van de franchiseovereenkomst. Het is inderdaad be-
langrijk om een opzeggingsbevoegdheid te stipuleren, nu de bruikleen-
overeenkomst niet kan beëindigd worden op grond van artikel 1184 B.W., 
vermits haar zakelijk karakter resulteert in de kwalificatie als een eenzijdige 
overeenkomst. de bruikleningovereenkomst is accessoir aan de franchise-
overeenkomst en zal dus ook eindigen wanneer de franchiseovereenkomst 
eindigt. dat gebruiksrecht maakt uiteraard deel uit van de handelszaak 
maar zal als accessorium van de franchiseovereenkomst verdwijnen uit de 
handelszaak bij beëindiging van de franchiseovereenkomst (864). 

246. geen inbreng van genotsrecht: – AMiel-cOSMe vindt een andere juri-
dische kwalificatie in de notie inbreng van genot. eerder hebben we aange-
toond dat de franchiseovereenkomst in geen geval een vennootschapsover-
eenkomst tussen franchisenemer en franchisegever tot stand kan brengen 
(cf. supra randnr. 33) omdat dit onverzoenbaar is met de onafhankelijkheid 
van de onderneming van de franchisenemer. de inbreng van genot van een 
merk in een vennootschapsvermogen laat zich uiteindelijk ook analyseren 
als een licentie. Het gaat niet om een cessie omdat enkel het gebruik wordt 
ingebracht en niet het merkenrecht zelf (865). Uiteindelijk brengt de kwa-
lificatie als inbreng in een vennootschap dus geen oplossing voor het pro-
bleem dat in een distributiefranchise de franchisenemer het merk niet zelf 
mag gebruiken en hij dus bijgevolg geen licentie op het merk krijgt.
Het gebruiksrecht dat verleend wordt aan de franchisenemer is echter on-
derworpen aan en gelimiteerd door de finaliteit van de franchiseovereen-
komst, de (vennootschap van de) franchisenemer krijgt er dus maar een 
beperkte zeggenschap over (866). Bij een inbreng in genot wordt het genot 

(864) Parijs 14 februari 1962, D. 1962, 514, noot J. HeMArd.
(865) Bergen 8 april 1977, Ing.-Cons. 1977, 243.
(866) franchiseovereenkomsten zullen het gebruiksrecht op het merk, handelsnaam en te-
kens vaak contractueel enkel verlenen voor gebruik in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst.Vb “Enkel met het oog op de verkoop van ….producten en de identificatie van de 
goedgekeurde winkel in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verleent…(franchisegever) 
aan de franchisenemer het recht om …..’s handelsnamen, merken en tekens te gebruiken” of nog “Le 
franchisé utilisera uniquement les marques, modèles, l’enseigne/emblème, la raison sociale, les com-
binaisons de couleurs, slogans publicitaires etc. susdits au profit de l’entreprise exploitée dans le/les 
lieu(x) d’exploitation spécifié(s) à l’article… et seulement tant que dure le présent contrat”; “De fran-
chisenemer zal geen gebruik kunnen maken van de handelsbenamingen, de uithangborden, de merken, 
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in zijn geheel overgedragen aan de vennootschap, zonder dat de individu-
ele vennoot/inbrenger het aanwenden van dat genot nog kan sturen (867). 
de inbrenger doet tijdelijk afstand van een beslissingsrecht over het ge-
bruik van het ingebrachte goed, hij kan uiteraard dit gebruik nog enigszins 
sturen door een beperkt, aan voorwaarden onderworpen gebruiksrecht in 
te brengen, maar de finale beslissing rust uiteindelijk bij de vennootschap. 
Het is de vennootschap die beslist het merk of de handelsnaam al dan niet 
te gebruiken, het te gebruiken voor een bepaald product of dienst en voor 
een ander juist niet. een inbreng is vaak ook een volledige licentie van het 
merk, dus voor het volledige gebied van de merkenrechtelijke bescher-
ming, waar een licentie in het kader van een franchiseovereenkomst eerder 
territoriaal beperkt zal zijn (868).

247. licentie van uithangborD: – Bij de distributiefranchise moeten we het 
gebruiksrecht op het logo en het recht om het merk op het uithangbord te 
vermelden dus zien als een licentie van uithangbord en logo. de franchise-
gever geeft aan franchisenemer de toestemming om een naam, een logo als 
merk gedeponeerd, te gebruiken ten titel van uithangbord, maar niet om 
producten of diensten te vervaardigen onder dat merk. Het gaat dus niet om 
een merklicentie in de strikte zin van het woord, maar louter om een licentie 
van uithangbord (869). BUrST is echter van mening dat de licentieovereen-
komst de overeenkomst is waarin zowel het gebruik als de exploitatie van 
het merk worden overgedragen. de franchisenemer zou door de licentie 
dus niet alleen producten van het merk kunnen voorzien, maar dat merk 
ook verder commercieel kunnen uitbaten. de franchisenemer gebruikt het 
merk echter in principe enkel als uithangbord, op commerciële documenten 
en voor publicitaire doeleinden (870). Het lijkt echter weinig waarschijnlijk 
dat de franchisenemer in een distributiefranchise ook het recht zou hebben 
het merk op eigen gemaakte producten aan te brengen. een uitbreiding van 
de bevoegdheden van de licentiehouder naar een gebruik van het merk als 
uithangbord en voor publicitaire doeleinden brengt dus geen soelaas.

de letterwoorden, kleurencombinaties of andere kenmerken van het ….systeem voor andere doeleinden 
of op andere plaatsen dan die uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst”;of nog “Only use the trade 
name…and the trade marks in connection with the franchisee’s Business and not, without the franchi-
sor’s prior written consent, register any company name or trade mark or make use of any business name 
incorporating the trade names or trade marks or incorporating any similar sounding name”.
(867) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, P.52, nr. 345.
(868) licentie van een merk kan in tegenstelling tot cessie van het merk wel territoriaal ver-
deeld zijn, ook in territoria die kleiner zijn dan de territoria waarvoor een merkenrechtelijk 
depot is gebeurd, A. BrAUn, Précis de marques, Brussel, larcier, 2004, p. 354, nr. 333.
(869) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, P.52, nr. 345.
(870) J.J. BUrST, “droits de propriété industrielle et franchise” in Mélanges offerts à Albert 
Chavanne, Parijs, litec, 1990, 206.
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248. gebruikslicentie: – de problematische kwalificatie vloeit in feite gewoon 
voort uit een te enge definitie van licentieovereenkomsten. in randnr. 150 en 
240 hebben we al gesteld dat in verband met het merk naast de licentie in 
de strikte zin van een exploitatielicentie ook een gebruikslicentie mogelijk 
is. dit hangt nauw samen met het oude onderscheid tussen fabrieksmerk en 
handelsmerk (871). Bovendien kan ook bij een distributiefranchise gekozen 
worden voor een tussenvorm. de gebruikslicentie zou de franchisenemer 
het recht geven om de bij de franchisegever aangekochte producten zelf 
van het merk van diezelfde franchisegever te voorzien (872). Vaak zal ook 
een merchandising contract inbegrepen zijn en zal de franchisenemer het 
recht hebben om het merk op producten voor publicitaire doeleinden aan 
te brengen (873). Het merkenrechtelijk depot beschermt het merk gerela-
teerd aan de producten, maar bleef lang in gebreke de wervingsfunctie van 
het merk onafhankelijk van de producten of diensten die zij aanwijst, te 
beschermen (874). Art. 2.20, c Benelux merkenverdrag 2006 heeft dit recht-
gezet door ook aan de merkhouder het recht toe te kennen om het gebruik 
van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt 
met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of 
diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, 
indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik 
zonder geldige reden, van het teken een ongerechtvaardigd voordeel wordt 
getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen 
of de reputatie van het merk.

249. bij franchiseovereenkomst alle gebruiksrechten samen zien in één comPlexe 
licentie: – Het is wellicht beter in het geval van een franchiseovereenkomst 
te spreken van een complexe licentie die zowel een gebruiksrecht op know-
how als op het merk als op andere onderscheidende tekens bevat (cf. supra 
randnr. 150). 

c.  Voorwaarden merk bij franchiseovereenkomsten

i)  Het merk moet bestaan bij sluiting van de overeenkomst

250. bestaanD merk: – de franchisegever moet in elk geval bij het sluiten 
van de overeenkomst houder zijn van het merk, of titularis van een exclusief 
gebruiksrecht voor het territorium van de franchisenemer en dit gebruiks-

(871) Y. VAn cOUTer en B. VAnBrABAnT, Handboek licentieovereenkomsten, gent, larcier, 
2007, nr. 50, p. 28. B. dAUWe (ed.), “licence de marque et franchising, rapport du groupe 
belge de l’A.i.P.P.i sur la question Q116”, Ing. COns. 1993, 127.
(872) A. BrAUn, Précis des marques, Brussel, larcier, 2004, 351.
(873) Zie J. ScHeldeMAn, “Merchandising”, D.A.O.R. 1990, afl.. 13, 33.
(874) f. BriSOn, “Art. 54 W.H.P.: een dankbaar middel om ‘merchandising rights’ te bekrach-
tigen?”, Jaarboek handelspraktijken 1989, 347
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recht ook kunnen behouden gedurende de looptijd van de overeenkomst. 
er moet dus altijd een naam bestaan waarvan de franchisegever het exclu-
sieve gebruik juridisch kan hard maken, toch op zijn minst in de voor de on-
derneming relevante commerciële sector. een franchiseovereenkomst kan 
vernietigd worden bij gebrek aan voorwerp (Belgische rechtspraak) of oor-
zaak (875) (franse rechtspraak) (876) indien de franchisegever geen tegen 
derden beschermd gebruiksrecht op een merk of handelsnaam kan leveren 
omdat hij geen eigenaar is van dat merk of die naam, en dit als toepassing 
van het adagium dat niemand meer rechten kan overdragen dan hij zelf 
heeft (877). een franchisegever die het merkendepot vergeet te verlengen 
en bijgevolg de merkenrechtelijke bescherming verliest kan dat merk niet 
meer overmaken in de franchiseovereenkomst. Wanneer hij na het verval 
van het eerste merk en nog voor het sluiten van de franchiseovereenkomst 
een ander gelijkaardig merk deponeert verandert dit volgens het Hof van 
Beroep van Versailles niets aan de nietigheid wegens gebrek aan oorzaak 
van die eerste overeenkomst (878). dit kan echter niet in elk geval gevolgd 
worden. Mogelijks is de aantrekkingskracht van een bestaand merk veel 
groter dan deze van een nieuw, net gedeponeerd merk. de franchisenemer 
die dus een overeenkomst aangaat omwille van de sterke aantrekkings-
kracht van een bestaand en oud merk, zal die overeenkomst niet willen 
aangaan indien dat bestaand merk komt te vervallen door een laattijdige 
aanvraag tot verlenging. 

ii)  Het merk moet nuttig zijn

251. nut van het merk: – indien er een gebruiksrecht op een merk wordt 
verleend moet het gaan om een “nuttig” merk, een merk dat een zeker ei-
gendomsrecht doet ontstaan dat tegenstelbaar is aan derden (879). de fran-
chisegever zal dus een minimale juridische bescherming van het commerci-
eel voordeel dat zijn naambekendheid doet ontstaan, moeten verzekeren.

252. merkenrechtelijke bescherming: – Uiteraard moeten de voorwaarden 
voor een neerlegging als merkenrechtelijk beschermd recht vervuld zijn. 

(875) Versailles 7 februari 2002, J.C.P., g., 10127, p. 1420, opgenomen in Juris Data nr. 2003-
220526.
(876) de Belgische rechtspraak zal overwegend spreken van verval van voorwerp, waar de 
franse rechtspraak overwegend de oorzaak zal hanteren. Uiteindelijk is deze discussie wei-
nig relevant. Bij wederkerige overeenkomsten ligt de oorzaak van de ene verbintenis immers 
bij het voorwerp van de andere verbintenis.
(877) nancy 4 januari 1989, onuitg., opgenomen in Juris data, 040054.
(878) Versailles 7 februari 2002, J.C.P., g., 10127, p. 1420, opgenomen in Juris Data nr. 2003-
220526.
(879) Versailles 11 februari 1994, Les annonces de la Seine, supp. bij nr. 20 14 maart 1994. (gecas-
seerd maar wegens tegenstrijdige motivering).
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Het merk moet dus voldoende onderscheidende kwaliteiten hebben (880). 
de naam mag dus ten eerste niet banaal zijn en moet dus nieuw en origineel 
zijn (881). die originaliteit moet niet absoluut zijn, de naam moet nieuw zijn 
in functie van het product of de dienst en mag dus niet verward worden 
met de originaliteit die vereist wordt in verband met andere intellectuele 
rechten. Het merk moet een onderscheidend karakter hebben ten aanzien 
van het product waarnaar het verwijst (882). de eigenaar of gebruiker van 
het merk moet het dus gebruiken om zijn producten van andere te onder-
scheiden (subjectief element) maar ook het publiek moet de bedoeling van 
de eigenaar/gebruiker begrijpen en het teken als een merk opvatten (883). 
Het mag dus in de context van het product of de dienst waarnaar het ver-
wijst geen noodzakelijke benaming zijn om dergelijk product of dienst aan 
te duiden. Zodra in een deel van het gebied waarvoor de bescherming 
wordt aangevraagd het merk elk onderscheidend vermogen mist zal de 
bescherming als merk geweigerd worden (884).

Verder moet het merk geoorloofd zijn, dus geen teken of naam dat in strijd 
zou zijn met de openbare orde of de goede zeden (885), noch mag het merk 
verwarrend zijn (886). Het merk mag de consument niet misleiden over de 
aard, de samenstelling of de kwaliteit of de oorsprong van het product of de 
dienst (887). er ontstaat misleiding indien er tegenstrijdigheid bestaat tus-
sen enerzijds de elementen van het merk en anderzijds de bij het depot op-
gegeven waren en diensten en het publiek daardoor misleid wordt (888).

(880) Par. 8.2 van “Part B of the examination guidelines” van 26 maart 1996, OJ OHIM 1996, 
1331.
(881) A. BrAUn, Précis des marques, Brussel, larcier, 2004, 110.
(882) Zo is het merk “table lyonnaise” weinig origineel voor een verbruikszaal bij een winkel 
in levensmiddelen, maar heeft het desalniettemin een zekere commerciële waarde, rekening 
houdende met de culinaire reputatie van de regio lyon, het merk heeft voldoende onder-
scheidend karakter zowel met betrekking tot de handelszaak als met betrekking tot de ver-
kochte producten (Trb. com. lyon 10 oktober 1988, onuitg. r.g. 86J7833). 
(883) i. Verlinden, A. SMiTS en B. lieBen, Intellectuele eigendomsrechten vanuit een transfer 
pricing-perspectief, Brussel, larcier, 2001, 14. Zo is “quick” in franstalig België onvoldoende 
onderscheidend daar het woord in zijn originele betekenis gebruikt wordt in dagelijks taal-
gebruik. Kh. luik 1 april 1983, T.B.H. 1984, 65.
(884) Art. 7.2 Verordening 40/94.
(885) Art. 7.1, f en art. 7.2 Verordening 40/94; art. 4.1 Benelux Merkenwet; A. BrAUn, Précis 
des marques, Brussel, Bruylant, 2004, 162. 
(886) er is verwarring mogelijk tussen cosmeticaproducten Art of  Spa en het watermerk Spa: 
Brussel 4 september 2007, T.B.H. 2008, 422, noot A. PUT en g. VerfAillie, “de beoordeling 
van het onderscheidend vermogen van een merk en de rechtsplegingsvergoeding in intel-
lectuele eigendomsgeschillen”.
(887) Art. 7.1, g Verordening 40/94; art. 3.1, g, eerste Merkenrichtlijn; art. 6bis. 1. B en 4.2 Be-
nelux Merkenwet; A. BrAUn, Précis des marques, Brussel, Bruylant, 2004, 167.
(888) Bijvoorbeeld § 4.3 Benelux richtlijnen; .J-J. eVrArd en P. PeTerS, La défense de la mar-
que dans le Benelux, cic., 1996, 40-41.
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Ten laatste moet de benaming nog beschikbaar zijn voor een neerlegging als 
merk. Uiteraard is er de gemeenrechtelijke bescherming van persoonlijk-
heidsrechten op een bepaalde naam. daarnaast staat eerdere ingebruikname 
als merk of als handelsnaam een nieuwe neerlegging in de weg. de handels-
naam wordt beschermd door artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs. een 
handelsnaam zal dan ook volgens Belgische rechtspraak een bescherming 
als merk pas in de weg staan indien er verwarring mogelijk is, en die ver-
warring ook daadwerkelijk bestaat (889). Het volstaat echter dat de handels-
naam bekend is in het territorium waarvoor een merk gedeponeerd wordt, 
de handelsnaam moet echter niet effectief in gebruik zijn binnen dat territo-
rium (890). Uiteraard zal het bestaan van een handelsnaam de bescherming 
als merk enkel in de weg staan voor het territorium waarop de handelsnaam 
gebruikelijk is geworden (891). de handelsnaam en het merk hebben immers 
in se een andere finaliteit. de handelsnaam onderscheidt handelaren, onder-
nemingen, waar een merk producten of diensten onderscheidt. 

Mevr. Saey baat een banketzaak uit. Het betreft geen warme bakker, mevr. Saey 
neemt haar producten af van de onderneming van haar vader, Saey SA. Mevr. 
Saey gebruikt als handelsnaam voor haar banketzaak haar eigen familienaam 
Saey. Wanneer de SA Saey wordt overgenomen door Mr. dhont verzuren de rela-
ties met de banketzaak van Mevr. Saey en legt dhont de naam Saey neer als merk 
voor zijn patisserie producten. Het depot als merk wordt aanvaard. dit depot als 
merk staat echter een verder gebruik van de handelsnaam Saey door mevr. Saey, 
niet in de weg. dhont wist bij de neerlegging van het merk immers dat zijn merk 
ook als handelsnaam wordt gebruikt (892).

een depot als gemeenschapsmerk, en naar kan worden aangenomen ook 
een depot van een nationaal merk, beide regimes kennen immers eenzelfde 
toepassingsgebied (893), zal geweigerd worden wanneer het gaat om:

- merken die elk onderscheidend vermogen missen; een loutere be-
schrijving van het product of de prestatie kan niet (894). 

(889) Kh. Brussel 15 december 1945, Ing. Cons. 1947, 29; Brussel 9 maart 1949, Ing. Cons. 1949, 
105; cass. (fr.) 27 mei 1986, Rev. Dr. Propr. Ind. 1986, 180; e. JAnSSenS, “de bescherming van 
vennootschapsnaam, handelsnaam en domeinnaam”,Jaarboek Handelspraktijken, 2002, 463. Zie 
H. VAn lier, “conflits entre dénominations sociales, les noms commerciaux et les marques”, 
B.R.H. 1979, 57 e.v.; J. STUYcK, Handels en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, in Begin-
selen van Belgisch Privaatrecht, Xiii, Mechelen, Kluwer, Story Scientia, 2004, nr. 210, p. 172.
(890) f. de ViSScHer, “la protection du nom commercial étranger” B.R.H. 1980, 226.
(891) cass. (fr.) 27 mei 1986, Rev. Dr. Propr. Ind. 1986, 180.
(892) Bergen 29 november 2007, onuitg., rg A/03/816
(893) g. BOgAerT en Y. VAn cOUTer, “Het gemeenschapsmerk, van logische stap in de 
internationalisering van de merkbescherming tot evidentie in een europese merkbescher-
mingsstrategie?”, D.A.O.R. 1997, 39.
(894) Kh. Brussel, 29 juni 1966, Jur. Comm. Brux. 1966, 203; bevestigd in Antwerpen 9 novem-
ber 1983, Ing. Cons. 1983, 3003; Brussel 22 november 1984, Ing. Cons. 1985, 31; Brussel 19 fe-
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- merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in 
de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoe-
veelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van 
vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere 
kenmerken van de waren of diensten (895); dit om de belangen van 
concurrenten in de betrokken sector te waarborgen (896).

- merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het 
normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk 
zijn (geworden) ter aanduiding van dat product of die dienst (897); 

- tekens die uitsluitend bestaan uit
i)  de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
ii)  de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uit-

komst te verkrijgen, of
iii)  de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft; 

- merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden; 
- merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien 

van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten; 
- merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, zoals be-

paald volgens de bij de uitvoeringsverordening vastgestelde proce-
dure, van bijzonder openbaar belang omvatten, tenzij de bevoegde 
autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan (artikel 6ter 
van het Verdrag van Parijs). 

253. Dienstig voor De onDerneming van De franchisenemer: – Maar daarnaast 
moet het gedeponeerde merk dienstig zijn voor de onderneming van de 
franchisenemer. 

in een uitspraak van het Hof van Beroep van Versailles was het merk wel gede-
poneerd, maar in een te ruime omschrijving die het merk onbruikbaar maakte 
en in geen geval een bescherming tegen gebruik door derden kon opleveren. de 
franchisegever had een merk gedeponeerd “verscheidene diensten” en “automa-
ten die door introductie van een munt of jeton in werking worden gezet”. deze 
omschrijving was veel te ruim en bijgevolg niet werkzaam voor de franchisene-
mer in een dienstenfranchiseovereenkomst. een merk was in de voorliggende 
overeenkomst een van de doorslaggevende elementen. Het merk moest de fran-
chisenemer een veel doeltreffendere bescherming verlenen dan een uithangbord 

bruari 1985, Ing. Cons.  1985, 158, Brussel 25 maart 1987, Ing. Cons. 1987, 183, Brussel 16 juni 
1992, Ing. Cons. 1992, 396; T.B.H.. 1994, 617; Brussel 8 februari 1993, Ing. Cons. 1993, 91.
(895) Art. 7.1 Verordening 40/94, Art. 3.1 c van de eerste Merkenrichtlijn; Par. 8.4.1 “Part B 
of the examination guidelines” van 26 maart 1996, OJ OHIM 1996, 1331; Art. 4.1 Benelux 
richtlijnen.
(896) g. BOgAerT en Y. VAn cOUTer, “Het gemeenschapsmerk, van logische stap in de 
internationalisering van de merkbescherming tot evidentie in een europese merkbescher-
mingsstrategie?”, D.A.O.R. 1997, 40.
(897) Art. 6quinquies, B, 2° Unieverdrag van Parijs. 
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of handelsnaam, die enkel in het kader van oneerlijke concurrentie worden be-
schermd. door een onwerkzaam depot beroofde de franchisegever de franchise-
nemer volgens het Hof van Beroep van Versailles dus van een essentieel element 
van de franchiseovereenkomst die bijgevolg nietig werd verklaard (898).

de franchisegever moet zijn franchisenemers beschermen tegen derden die 
een recht claimen op het merk of van de handelsnaam of andere insig-
nes, en dit zowel defensief als offensief. de franchisegever moet zelf ook in 
rechte optreden tegen derden die misbruik zouden maken van het merk. 
indien de franchisegever zelf niet optreedt dan kan de franchisenemer in 
principe immers niet in eigen naam optreden. Hij beschikt slechts over een 
gebruiksrecht op het merk, wat hem dus niet de enige titularis van het recht 
maakt. Hij kan dus niet in plaats van de houder van het merk optreden. de 
franchisenemer zal de aandacht van de franchisegever op het probleem 
kunnen vestigen en hem motiveren een vordering in te stellen. Bovendien 
kan hij zich altijd bij de vordering aansluiten. indien de franchisegever ten 
onrechte weigert een vordering in te stellen dan kan de franchisenemer 
hem contractueel aansprakelijk stellen, dit om verwording van het merk 
tegen te gaan, om de sterkte van het merkimago te behouden en dus om 
het voorwerp en de economische waarde van de merklicentie in stand te 
houden. Bovendien kan de franchisenemer altijd zelf een stakingsvorde-
ring instellen en daarnaast een derde aanspreken ter vergoeding van zijn 
schade via een vordering op basis van oneerlijke concurrentie (899) (zie 
voor de problematiek van de stakingsvordering in combinatie met contrac-
tuele vorderingen randnr. 652-653). Hierbij moet uiteraard de vraag gesteld 
worden of het belang van de franchisenemer een voldoende eigen belang is 
in de zin van art. 17-18 ger. Wb., of met andere woorden een eigen belang 
kan gecreëerd worden door een overeenkomst. Sommige (internationale) 
franchiseovereenkomsten lassen zelfs een clausule in die de franchisene-
mer verplicht op te treden tegen elke vorm van namaak in plaats van de 
franchisegever. Art. 14.7 van het model contract van de internationale Ka-
mer van Koophandel behoudt deze actie echter voor de franchisegever. in 
elk geval zullen beide partijen zich op basis van de samenwerkingsplicht 
wederzijds moeten informeren over aantastingen van het merk door der-
den (900).

254. merk moet commercieel voorDeel leveren: – inhoudelijk moet het merk 
dus in staat zijn een deeltje van dat commercieel voordeel op te leveren dat 
de oorzaak vormt voor het aangaan van de franchiseovereenkomst. Het 

(898) Versailles 11 februari 1994, Les annonces de la Seine, supp. bij nr. 20 14 maart 1994, (gecas-
seerd maar wegens tegenstrijdige motivering).
(899) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 50. 
(900) P. le TOUrneAU Les contrats de franchise, Parijs, litec, 2003, 200.
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merk moet dus een zekere commerciële aantrekkingskracht hebben (901). 
de vraag kan ook anders geformuleerd worden: Moet het merk een al 
bekend merk zijn, en hoe bekend moet het merk bij het publiek zijn? le 
TOUrneAU (902) lijkt te insinueren van wel op basis van een arrest van 
het franse Hof van cassatie van 9 oktober 1990 (903). een franchiseover-
eenkomst werd vernietigd op basis van het feit dat het aangeboden merk 
niet in staat was de franchisenemer het voordeel op te leveren die zijn eigen 
verbintenis wel impliceerde (904). de drie elementen van de franchiseover-
eenkomst, namelijk de terbeschikkingstelling van het merk, de scholing en 
het verspreiden van een succesformule (wat voornamelijk door bijstand en 
controle zal gebeuren) verhouden zich echter als communicerende vaten. 
de franse hoven van beroep (905) nemen dan ook terecht een eerder prag-
matische houding aan. Het merk zal bij het begin van de franchiseover-
eenkomst vaak noodzakelijkerwijze niet of nauwelijks bekend zijn omdat 
de keten precies door het sluiten van franchiseovereenkomsten nog moet 
gelanceerd worden. de bekendheid van het merk kan dan ook niet echt als 
constitutief kenmerk worden weerhouden (906). een minder bekend merk, 
dat dus een kleinere aantrekkingskracht uitoefent op potentiële cliënteel, 
kan gecompenseerd worden door een betere scholing, een betere commer-
ciële formule, of door een meer doorgedreven bijstand. de verbintenisrech-
telijke figuur van de oorzaak van een overeenkomst kan hier een uitstekend 
hulpmiddel zijn om een evenwicht in de overeenkomst te verzekeren met 
betrekking tot de overdracht van het merk. Uiteindelijk is de oorzaak voor 
de franchisenemer het concurrentieel voordeel dat de franchisenemer via 
de franchiseovereenkomst wenst te behalen. ligt dit voordeel minder in 
de naambekendheid van de franchisegever dan zal hij dat voordeel meer 
uit andere elementen van de overeenkomst moeten halen, zoals de bijstand 
en de knowhow (907). indien de franchisenemer echter een overeenkomst 
aanging met als belangrijk(st)e oorzaak de naambekendheid, dan zal de 
overeenkomst inderdaad zoals in het geval van het arrest van het franse 
Hof van cassatie van 9 oktober 1990, vernietigd kunnen worden.

(901) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 48.
(902) P. le TOUrneAU, Les contrats de franchise, Parijs, litec, 2003, 198.
(903) cass. (fr.) 9 oktober 1990, J.C.P. E 1990, i, 39, nr. 5., noot J. AZeMA, opgenomen in J.-P. 
cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Pa-
rijs, iref, 1994, 164. 
(904) cass. (fr.) 9 oktober 1990, J.C.P. E 1990, i, 39, nr. 5., noot J. AZeMA, opgenomen in J.-P. 
cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Pa-
rijs, iref, 1994, 164.
(905) dijon 10 oktober 1990, P.A. 21 dec. 1990, nr. 153, p. 34, noot Y. MArOT; Parijs 29 maart 
1991, J.C.P., e 1991, pan., 817.
(906) Arbitrage Brussel 18 november 1993, cePAni nr. 1083. 
(907) Het franse hof van cassatie oordeelt terecht dat een afwezigheid van merkbekendheid 
zal moeten worden gecompenseerd door een doorgedreven promotie-inspanning. cass. (fr.) 
12 juli 1993, Express Documents 5 mei 1993, nr. 2509, p. 12.
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255. correcte voorstelling van het merk: – de goede trouw, maar ook de 
Wet Precontractuele informatie, vereist met betrekking tot het merk dat het 
in elk geval in de precontractuele fase wordt voorgesteld zoals het is, op 
straffe van vernietiging wegens wilsgebrek. Als bovendien het merk het be-
langrijkste element in het verkrijgen van dat commercieel voordeel is, dan 
zal indien het merk geen of onvoldoende commerciële aantrekkingskracht 
heeft, de overeenkomst geen of onvoldoende oorzaak hebben. 

iii).  Het merk moet bestaan in de loop van de overeenkomst

256. blijvenD bestaan van het merkenrechtelijk beschermD merk tijDens hele 
looPtijD van De overeenkomst: – de franchisegever moet het merk dat hij ter 
beschikking stelt uiteraard gedurende de hele loop van de overeenkomst ter 
beschikking blijven stellen. Hij moet er het rustig genot tijdens de duur van 
de overeenkomst van garanderen (908). Hij zal dus desgevallend moeten 
overgaan tot de vernieuwing van het depot, of indien hij niet zelf titularis 
is van het merk, de titularis ertoe moeten bewegen het depot te verlengen. 
Wanneer de merkbescherming zou wegvallen maakt dit immers een con-
tractuele tekortkoming uit die ontbinding van de overeenkomst rechtvaar-
digt (909). in principe zou in dit geval ook kunnen gedacht worden aan een 
verval van oorzaak. Het is dan ook zo dat de franchisenemer de franchise-
gever daartoe contractueel kan verplichten. 
een naamswijziging moet echter wel kunnen wanneer dit economisch en 
commercieel verantwoord lijkt, het gaat dan niet om het wegvallen van 
een essentieel element van de overeenkomst (910). economisch gezien zijn 
zowel franchisenemer als franchisegever erbij gebaat te voorkomen dat het 
merk verwatert. de franchisegever moet er dus van zijn kant alles aan doen 
het merk juridisch te beschermen (cf. supra randnr. 251). de franchisene-
mer zal in het kader van zijn samenwerkingsplicht het imago van het merk 
hoog moeten helpen houden (cf. supra randnr. 233).

2.  Niet als merk beschermde benamingen en tekens

257. anDere onDerscheiDenDe benamingen: – Ook een niet merkenrechtelijk 
beschermde benaming, onderscheidend teken of een handelsnaam kan 
worden overgedragen. de franchisenemer stapt dan in een keten en ver-
koopt, produceert producten of verleent diensten onder de niet merkrech-
telijk beschermde naam van de franchisegever, die toch een zekere com-

(908) c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, lar-
cier, 1992, 68.
(909) Versailles 9 december 1987, Cahiers droit entreprise, J.C.P.,e, 1988-2, p.42, noot J.J. BUrST, 
“eléments de ralliement de la clientèle et franchise”.
(910) Kh. dinant 13 april 1999, onuitg. A.r. A/98/00558.
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merciële impact heeft op potentiële cliënteel. Het lijkt weliswaar weinig 
waarschijnlijk dat een succesvolle franchiseketen kan worden uitgebouwd 
op basis van een niet als merk beschermde benaming. de bescherming die 
het merkenrecht biedt blijft duidelijk superieur wat bewijs van het recht 
en afdwingbaarheid via rechterlijke sancties betreft (art. 2.20 Benelux mer-
kenverdrag (911)). een titularis van een eerdere handelsnaam kan zich bij-
voorbeeld maar verzetten tegen een depot van die naam als merk voor wat 
hetzelfde geografische gebied betreft als het gebied waarin de handelsnaam 
effectief wordt gebruikt (art. 2.23 Beneluxmerkenverdrag) (912). een keten 
uitbouwen op basis van een louter precaire benaming die niet gedeponeerd 
is als merk is immers moeilijk denkbaar. indien de benaming in aanmerking 
komt voor een depot als merk wordt het merk ook beter neergelegd. Het 
merk moet bij het begin van de franchiseovereenkomst daarom niet reeds 
een uitgebreide bekendheid genieten. Wel zal er een recht moeten zijn op 
een onderscheidende benaming dat in de loop van de franchiseovereen-
komst kan uitgroeien tot een attractief merk.
de duitse rechtsleer lijkt wel eerder geneigd een merkenrechtelijk be-
schermde naam als essentiële vereiste te aanvaarden (913). 

a.  Handelsnaam

258. Definitie hanDelsnaam: – de handelsnaam is een benaming die dient 
om handelaren of handelszaken (914) te onderscheiden. Het merk dient zo-
als gezegd om producten te onderscheiden. Beide mogen ook niet verward 
worden met een uithangbord, dat dient om de locatie van de onderneming 
of de handelszaak aan te duiden (915). de bescherming van een merk is ge-
baseerd op een intellectueel eigendomsrecht, de bescherming van de han-
delsnaam, het uithangbord zijn echter gebaseerd op het verbod op oneerlijke 
concurrentie (916) en het willen voorkomen van verwarringsgevaar (917). 
in het duitse recht wordt de handelsnaam beschermd door een specifieke 

(911) B.S. 26 april 2006.
(912) g. BOgAerT en P. MAeYAerT, “Handelsnaam-Vennootschapsnaam-Merk-Bescher-
ming en onderlinge conflicten, rechtspraak (1990-1997), T.B.H. 1997, p. 93, nr. 84.
(913) flOHr, frAUenHUBer, lieBScHer en WildHABer (eds.) Franchising- die Königs-
klasse der Vertriebssysteme, München, Wolters Kluwer, 2003, 255.
(914) Y. reBOUl, “le nom commercial et la marque” in Mélanges offertes à Albert Chavanne, 
Parijs, litec, 1990, 283; g. BOgAerT en P. MAeYAerT, “Handelsnaam-Vennootschapsnaam-
Merk-Bescherming en onderlinge conflicten, rechtspraak (1990-1997), T.B.H. 1997, p. 73, nr. 2; 
Voorzitter Kh. Verviers 19 september 1995, Ing. Cons. 1995, 358.
(915) Y. reBOUl, “le nom commercial et la marque” in Mélanges offertes à Albert Chavanne, 
Parijs, litec, 1990, 284.
(916) g. l. BAllOn, “la protection des noms choisis pour exercer une activité économique: 
l’approche juridique”, in l. KreMer en e. rOnneBerger-SiBOld (eds.) Names in Com-
merce and Industry: Past en Present, Berlijn, logos, 2007, 62.
(917) cass. 21 juni 1993, T.B.H. 1994, 153, R.W. 1993-94, 677.
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wetgeving op onderscheidende tekens (Kenzeichenschutz) (918). Bijgevolg 
is de merkenrechtelijke bescherming territoriaal veel ruimer. daar waar het 
merk beschermd wordt voor het territorium waarvoor een depot wordt ge-
nomen, zal de handelsnaam louter beschermd worden voor het territorium 
waarbinnen verwarring mogelijk is. de criteria om het gevaar op verwar-
ring te beoordelen zijn ten eerste de gelijkenis tussen twee namen, dit zowel 
visueel als fonetisch. Verder wordt gekeken naar het territorium waar de 
ondernemingen met gelijkaardige naam werkzaam zijn, is er een overlap-
ping? Ten derde zal de graad van concurrentie spelen. er moet minstens 
sprake zijn van gelijkaardige activiteiten. Tenslotte zal ook de aard van de 
activiteit een rol spelen. indien een naam een zeer grote bekendheid ge-
niet door een intensieve publiciteit en een doorgedreven gebruik zal hij ook 
beschermd worden tegen een gebruik van die naam voor activiteiten die 
normaliter niet in verband worden gebracht met die naam.

Om een handelsnaam te verwerven zal men het eerste (919) gebruik en 
bovendien de algemene bekendheid van de naam moeten aantonen (920). 
Vooral wanneer twee ondernemingen dezelfde naam inroepen en de naam 
voor beide ondernemingen al lang de handelsnaam is, kan dit problema-
tisch zijn. daarnaast moet de handelsnaam ook een onderscheidend karak-
ter hebben. Maar dit wordt, omwille van de beperktheid van de geografi-
sche bescherming, voor een handelsnaam in de praktijk zeer ruim geïnter-
preteerd, veel ruimer dan voor een depot als merk. 

259. Bijgevolg kan het eerder vernoemde arrest van het Hof van Beroep 
te Versailles van 7 februari 2002 (921) niet veralgemeend worden (cf. supra 
randnr. 250). Het gebruiksrecht op de naam/het merk van de franchisene-
mer zou eventueel een essentieel element van de overeenkomst kunnen 
zijn, maar zelfs daar bestaat discussie over (922). Bovendien lijkt bepaal-
de franse rechtspraak te aanvaarden dat partijen de nadruk meer op een 
bepaald element leggen, en dat de drie essentiële kenmerken, knowhow, 

(918) Art. 2 en 15 § 1 Markengesetz en Art. 12 BgB; A. BeATer, Unlauterer Wettbewerb, 
München, Beck, 2002, p. 570, nr. 23; g. l. BAllOn, “la protection des noms choisis pour ex-
ercer une activité économique: l’approche juridique”, in l. KreMer en e. rOnneBerger-
SiBOld (eds.) Names in Commerce and Industry: Past en Present, Berlijn, logos, 2007, 62.
(919) cass. (fr.) 12 juli 1948, D. 1948, 566; cass. (fr.) 14 mei 1985, Jurisclasseur Périodique G 
1985, iV, 258.
(920) g. l. BAllOn, “la protection des noms choisis pour exercer une activité économique: 
l’approche juridique”, in l. KreMer en e. rOnneBerger-SiBOld (eds.) Names in Com-
merce and Industry: Past en Present, Berlijn, logos, 2007, 62. Het bewijs hiervan zal meestal 
gebeuren door de inschrijving onder die naam in het handelsregister.
(921) Versailles 7 februari 2002, J.C.P., g., 10127, p. 1420, opgenomen in Juris Data nr. 2003-
220526.
(922) rouen 14 maart 1992, R.J.D.A. 1992, 671; J.-P. ViennOiS, noot onder Versailles 7 februa-
ri 2002, J.C.P., g., ii, 10127, p. 1421.
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merk of handelsnaam en bijstand, dus functioneren als communicerende 
vaten (923). indien we zouden aannemen dat er sprake is van een essenti-
eel element dan kan een overeenkomst zonder dergelijk gebruiksrecht op 
onderscheidende tekens vernietigd worden wegens gebrek aan oorzaak. 
Maar dat gebruiksrecht lijkt zich niet noodzakelijk te moeten vertalen in een 
merklicentie. in het hierboven geciteerde geval (924) kon het recht dat werd 
verleend op de oude niet meer merkenrechtelijk beschermde naam ook ge-
zien worden als een recht om die naam als uithangbord of als handelsnaam 
te gebruiken en niet enkel als een merklicentie. een franchiseovereenkomst 
zonder merklicentie maar met een gebruiksrecht op de handelsnaam van de 
franchisegever lijkt perfect geldig. de handelsnaam, het uithangbord is een 
onderscheidend teken dat cliënteel bindt (925). een depot als merk heeft tot 
doel de bescherming van de handelsnaam nog te versterken, maar dit lijkt 
geen noodzakelijke voorwaarde voor de franchiseovereenkomst, zolang er 
maar een gebruiksrecht wordt verleend op de naam van de franchisege-
ver, hoe die naam of dat onderscheidend teken ook juridisch beschermd 
is. Belangrijker is dat het onderscheidend teken op één of andere manier 
beschermd is. Wanneer de franchisegever geen exclusief gebruiksrecht op 
de naam of enig ander onderscheidend teken meer kan verzekeren, en hij 
daardoor niet het verhoopte concurrentiële voordeel kan leveren, dan pas 
vervalt inderdaad de oorzaak van de overeenkomst, zoals het Hof van Be-
roep te Versailles in zijn arrest van 7 februari 2002 terecht opmerkt. de fran-
chisegever stelt aan de franchisenemer een concurrentieel voordeel in het 
vooruitzicht dat onder andere bestaat uit een zekere naambekendheid. Hij 
is met betrekking tot die naam een soort uitwinningsgarantie verschuldigd. 
die uitwinningsgarantie zal zowel defensief als offensief zijn. 

Maar die uitwinningsgarantie kan ook op andere manieren gegarandeerd 
worden dan via een merkenrechtelijk depot van de naam. Alleen zal de 
franchisegever een voldoende ongestoord genot moeten kunnen garande-
ren van die naam, hetgeen gelet op de voorrang van een merk niet altijd 
even gemakkelijk zal zijn. 

(923) rouen 14 maart 1992, R.J.D.A. 1992, 671; zie ook Arbitrage 18 november 1993, cePAni 
nr. 1083, waar een vernietiging wegens gebrek aan oorzaak van een franchiseovereenkomst 
niet wordt aangenomen. de knowhow en het merk zijn wel degelijk aanwezig. de franchi-
senemer wist dat hij tot een jonge keten in opbouw toetrad en moet dus een aantal opstart-
problemen dulden, zoals problemen bij het opstarten van een informaticasysteem, admini-
stratieve problemen bij leveringen, laattijdige leveringen, laattijdige communicatie van de te 
hanteren normen, een zekere wanorde in het bestellingssysteem, …).
(924) Versailles 7 februari 2002, J.C.P., g., 10127, p. 1420, opgenomen in Juris Data nr. 2003-
220526.
(925) Y. gYOn, Droit des affaires, Parijs, economica, 2001, i, nr. 692 en 693.
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b.  Bijkomstige elementen

260. bijkomstige onDerscheiDenDe elementen: – Vaak zal de franchisegever 
ook over andere elementen die klanten aan het merk kunnen binden be-
schikken waarvan hij de franchisenemer ook kan laten genieten. Het gaat 
dan om bijvoorbeeld (926), bepaalde slagzinnen, die niet door het merken-
recht beschermd zijn (omdat ze door het publiek niet als merk, als onder-
scheidend element voor producten of diensten worden gepercipieerd (927), 
indien ze dus enkel een bepaalde publiciteit onderscheiden), maar heel 
uitzonderlijk (928) wel door auteursrechten (929), logo’s, inrichting van de 
winkel (930), stands of beurzen (931), cadeaucheques (932), reclamemate-
riaal of tekeningen of modellen. Hier wordt de grens met de knowhow in 
de strikte zin vager. de franchisegever zal hiervoor het ongestoord gebruik 
moeten garanderen. Uiteindelijk zijn deze elementen vaak door niets an-
ders beschermd dan een vordering op basis van oneerlijke handelspraktij-
ken (933) als onderscheidend teken. Het volstaat dan dat het teken door het 
publiek als onderscheidend wordt gezien op één of andere manier (934), 
het teken mag niet al te banaal zijn (935), om beschermd te worden op basis 
van de WHPc tegen verwarringsrisico (936). in principe moet het teken of 
de handelsnaam echter enkel onderscheidend zijn. Het banaal of origineel 
karakter heeft immers geen invloed op de graad van bescherming, zolang 

(926) P. de VrOede, Y. MercHierS en l. deMUYncK, “Overzicht van rechtspraak. Alge-
meen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming”, T.P.R. 1999, 265. 
(927) l. VAn BUnnen, “la protection juridique et jurisprudentielle des slogans et des ex-
pressions publicitaires”, T.B.H. 1988, 900.
(928) indien de slogan bijzonder origineel is zou ze kunnen genieten van de bescherming als 
artistiek of literair werk; meestal zal dit echter niet het geval zijn, Brussel, 3 februari 1986, Ing. 
Cons. 1986, 234; Parijs 5 maart 1959, J.C.P. 1959, 11.291, noot r. PlAiSAnT.
(929) Zie l. VAn BUnnen, “la protection des oeuvres courtes, titres d’ouvrages et formules 
publicitaires”, A.&M. 2004, 121.
(930) Antwerpen 1 maart 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 297.
(931) Voorz. Kh. Brussel 24 augustus 1995, Jaarboek Handelspraktijken 1995, 320.
(932) Voorz. Kh. Bergen, 23 januari 1997, 292.
(933) l. VAn BUnnen, “la protection juridique et jurisprudentielle des slogans et des ex-
pressions publicitaires”, T.B.H. 1988, 902.
(934) Kh. Brussel 17 maart 1982, Ing. Cons. 1982, 79, noot B. VAn reePingHen; Kh. Brussel 
10 april 1965, Ing. Cons. 1965, 288, T.B.H. 1966, 169. Parijs 8 januari 1946, Ann. 1940-48, 259.
(935) Zo is de slogan “colruyt, de laagste prijs in voeding”, banaal  en dus niet onderschei-
dend. Mogelijk is hier sprake van een verwarring met een bescherming op basis van au-
teursrechten: Voorz. Kh. Brussel 5 maart 1982, Ing. Cons. 1982, 246; contra Voorz. Kh. Kortrijk 
25 maart 1985, Ing. Cons. 1985, 201; hetzelfde geldt voor de handelsnaam Hotel Sablon: Brus-
sel 21 januari 1993, R.W. 1993-94, 129. 
(936) Zie P. de VrOede, Y. MercHierS en l. deMUYncK, “Overzicht van rechtspraak. 
Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming”, T.P.R. 1999, 261 e. 
v. ; J. STUYcK, Handels en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, in Beginselen van Belgisch 
Privaatrecht, Xiii, Mechelen, Kluwer, Story Scientia, 2004, 172 e. v.
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de naam maar als onderscheidend wordt ervaren (937). Wat de franchise-
gever dan overdraagt is niets anders dan een soort afstand van het recht 
om die vordering in te stellen. Het enige vereiste voor de franchisegever 
is dus dat hij effectief het recht heeft, of de mogelijkheid heeft om met be-
trekking van dit klantenbindend element dergelijke vordering op basis van 
oneerlijke handelspraktijken in te stellen. Het succes van deze vordering 
zal soms twijfelachtig zijn, aangezien de rechtspraak huiverachtig staat ten 
op zichte van een bescherming vanuit parasitaire concurrentie. Wegens 
de uit de vrijheid van mededinging volgende vrijheid van kopiëren (938), 
zullen slechts elementen die duidelijk met de franchiseformule verbonden 
zijn en waarvan de ontwikkeling duidelijk moeite kostte, beschermd wor-
den (939), en dan nog enkel indien er begeleidende omstandigheden zijn, 
zoals het verwarringsrisico (940) of aanhaking (941). de rechtsleer lijkt in 
het algemeen de WHPc niet te willen zien als een ultiem beschermings-
middel voor datgene wat te zwak is voor een bescherming als intellectuele 
eigendom. reflexwerking moet bovendien worden vermeden (942).
Art. 96 WHPc sluit samenloop verder grotendeels uit. de bescherming van 
een intellectueel eigendomsrecht is dus in principe uitputtend. indien er 
toch een zekere bescherming is, bijvoorbeeld de bescherming van tekenin-
gen en modellen, of een artistiek eigendomsrecht, bijvoorbeeld op de in-
richting, of decoratie (943), dan is er geen sprake van enige overdracht van 

(937) g. BOgAerT en P. MAeYAerT, “Handelsnaam-Vennootschapsnaam-Merk-Bescher-
ming en onderlinge conflicten, rechtspraak (1990-1997), T.B.H. 1997, p. 75-76, nr. 10.
(938) Voorz. Kh. Brussel 8 februari 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 376; Voorz. Kh. Has-
selt 28 mei 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 423; Kh. namen 22 mei 1996, J.T. 1997, 62.
(939) Brussel 24 augustus 1995, Jaarboek Handelspraktijken 1995, 320: het slaafs nabootsen van 
een niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermd constructiespel (Mecano) is in se 
niet onrechtmatig. Het recht op kopie is echter niet onbegrensd. Het kan gaan om parasitaire 
concurrentie (Kh. namen 22 mei 1996, J.T. 1997, 62: in dezelfde zaak Mecano). Ook het slaafs 
kopiëren van de technische documentatie van een concurrent is niet onrechtmatig: Kh. Brus-
sel 15 februari 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 249, noot g. l. BAllOn, “de geoorloofd-
heid van gebruiksaanbevelingen”. Het kopiëren van de gebruiksaanbevelingen werd wel 
verboden op basis van aanhaking. Brussel 2 oktober 1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 456, 
D.C.C.R. 1997, 138.
(940) Brussel 24 augustus 1995, Jaarboek Handelspraktijken 1995, 320; Voorz. Kh. Hasselt 28 mei 
1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 423, Voorz. Kh. dinant 25 mei 1993, Jaarboek Handelsprak-
tijken 1993, 419; Brussel 2 oktober 1996, Jaarboek handelspraktijken 1996, 465; g. BOgAerT en P. 
MAeYAerT, “Handelsnaam-Vennootschapsnaam-Merk-Bescherming en onderlinge conflic-
ten, rechtspraak (1990-1997), T.B.H. 1997, p. 80, nr. 33.
(941) J. STUYcK, Handels en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, in Beginselen van Bel-
gisch Privaatrecht, Xiii, Mechelen, Kluwer, Story Scientia, 2004, p. 173, nr. 214; J. STUYcK, 
“Verwarring over aanhaken: bescherming van reclame-investeringen. enkele beschouwin-
gen bij een drietal beslissingen over (bijna) slaafe kopie van reclamefolders”, T.B.H. 1992, 450; 
n. diAMAnT, “Sans détour: la copie (quasi-)servile de publicité est contraire aux usages 
honnêtes”, T.B.H. 1992, 453; Kh. namen 22 mei 1996, J.T. 1997, 62.
(942) J. STUYcK, Handels en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, in Beginselen van Bel-
gisch Privaatrecht, Xiii, Mechelen, Kluwer, Story Scientia, 2004, p. 164, nr. 199.
(943) Op voorwaarde dat die inrichting duidelijk origineel is en de stempel draagt van de 
auteur, elementen van de inrichting die door een architect werden ontwikkeld, banale meu-
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dat recht. We moeten de franchiseovereenkomst analyseren als een eenvou-
dige toestemming tot gebruik. de franchisegever doet dan voor de duur 
van de overeenkomst afstand van zijn vordering op basis van namaak. 

ii.  ScHOlingSOVereenKOMST, OVerdrAcHT VAn KnOWHOW

261. er zijn weinig zaken waarover de rechtspraak en de rechtsleer het zo 
eens zijn als over het feit dat de knowhow de meest centrale notie van de 
franchiseovereenkomst is (944). Zonder een overdracht van knowhow is 
de franchiseovereenkomst nietig (945) bij gebrek aan voorwerp (946) (deel 
Belgische rechtspraak), of aan oorzaak (947) (franse rechtspraak, deel Bel-

bels overal te koop, en normale inrichting zoals in elk gelijkaardig etablissement (in casu 
wassalon) vallen dus niet onder de auteursrechtelijk beschermde inrichting. Het uithangbord 
in zijn originele vorm bestaande uit gekleurde vierkanten, de kleur van het schilderwerk, in 
dezelfde kleur als de zijkant van elke trede van de trap, een bord aan de ingang uit aluminium 
met drie uitgesneden cirkels waarin een aquarium is ingewerkt zijn wel duidelijk origineel en 
dragen de stempel van de eigenaar van de keten en worden dus auteursrechtelijk beschermd: 
Brussel 29 mei 2008, onuitg., 2004/Ar/3066.
(944) Kh. luik 27 mei 1993, onuitg, A.r. 2319/91; Kh. Brussel 28 januari 1992, Droit de la dis-
tribution, 87-92, Kluwer 1994, 332; Kh. doornik 8 januari 1991, R.D.C. 1993, 960; Kh. Brussel 
10 november 1987, onuitg., A.r. 244/86;Parijs 11 juni 1992,onuitg. , opgenomen in J.-P. cle-
MenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, 
iref, 1994, 236; Trib. gr. inst. Bressuire 19 juni 1973, D. 1974, 107; colmar 9 juni 1982, D. 1982, 
553; nancy 12 september 1988, onuitg., opgenomin in Juris data, nr. 047400; Pau 2 mei 1988, 
onuitg, opgenomen in Juris Data nr 041930; nancy 4 januari 1989, onuitg, opgenomen in Juris 
Data, nr 040054; Parijs 10 maart 1989, Gaz. Pal 1989, 544, (verkort), noot c. JAMin, opgenomen 
in Juris Data, nr 0207704; Bordeaux 23 maart 1989, onuitg, opgenomen in Juris Data, nr 041727; 
Trb. com. 24 maart 1989, onuitg., nr. 13094; cass (fr.) 9 oktober 1990, J.C.P. E 1990, i, 39, nr. 5., 
noot J. AZeMA., opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents 
décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 164; dijon 10 oktober 1991, onuitg., r.g. 
867/1989; Parijs 22 september 1992, onuitg., r.g. 91/i8.ii; Versailles 11 februari 1994, onuitg., 
r.g. 3656/93 ; Parijs 1 maart 1994, onuitg. r.g 18197/92; Parijs 8 maart 1996, D. inf. rap., 
1996, 108; rouen 15 januari 2004,  onuitg., opgenomen in Juris Data, nr 237211; J.-M. lelOUP, 
La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000,52; J.J. BUrST, «droits de propriété 
industrielle et franchise» in Mélanges offerts à Albert Chavanne, Parijs, litec, 209, c. MATrAY, 
Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 16.
(945) Trib. com. lyon 10 oktober 1988, onuitg., 86 J 7833; Parijs 18 februari 1987, Parijs 21 ok-
tober 1986, D. 1988, 22 (verkort). limoges 16 januari 1989, onuitg, opgenomen in Juris Data, nr 
040262; Parijs 21 september 1989, Gaz. Pal 1990, 10, noot M.-c. BOUTAerd- lABArde; cass 
(fr.) 9 oktober 1990, J.C.P. E 1990, i, 39, nr. 5., noot J. AZeMA., opgenomen in J.-P. cleMenT, 
La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 
1994, 164; Trib. com. Parijs 4 oktober 1990, onuitg., nr. 19144/89; Parijs 7 juni 1990, onuitg., 
r.g. 89.3061; Montpellier 31 oktober 1991, onuitg., r.g. 89/3962; Parijs 11 juni 1992, onuitg., 
r.g. 91/2309; Parijs 31 maart 1993, onuitg., r.g.021781; Versailles 15 februari 2001, onuitg., 
r.g. 95/03964. 
(946) Kh. Brussel 10 november 1987, onuitg. r.g. 244/86.
(947) Parijs 7 juni 1990, opgenomen in J.-P. cleMenT (ed.), La franchise, 20 ans de jurisprudence 
, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 156; Parijs 11 juni 1992,onuitg. , 
opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commen-
tées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 236.
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gische rechtspraak). Sommige rechtspraak spreekt in dergelijk geval van 
een ontbinding wegens niet uitvoering van een essentiële prestatie. de vol-
ledige afwezigheid van knowhow staat echter het bestaan van een franchi-
seovereenkomst in de weg en kan dus niet gelijkgesteld worden met een 
niet uitvoering van de overeenkomst (948). de knowhow moet dus op zijn 
minst bestaan op het moment van het sluiten van de overeenkomst (949).

262. begriP knowhow in franchiseovereenkomst ruimer Dan knowhow sensu stric-
to: – de knowhow die noodzakelijk is in een franchiseovereenkomst kan zo-
wel knowhow zijn in de strikte zin van het woord als kennis die op een andere 
manier wettelijk beschermd is. er is geen enkele reden om aan te nemen dat 
een franchiseovereenkomst met een octrooilicentie maar zonder bijkomende 
niet geoctrooieerde knowhow een franchiseovereenkomst zonder knowhow 
zou zijn. Wanneer we de knowhow hieronder definiëren gaat het echter enkel 
om knowhow in de strikte zin van het woord (cf. infra randnr. 265).

a.  Wettelijke omschrijving van het begrip knowhow

263. geen wettelijke Definitie van knowhow: – naar Belgisch en frans recht is 
de notie knowhow niet wettelijk gedefinieerd. de Verordening nr. 2790/1999 
van de commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van 
artikel 81, lid 3, van het verdrag op groepen verticale overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen, in werking getreden op 1 juni 
2000 en de verordening van de commissie van 27 april 2004 nr. 772/2004 
betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen 
overeenkomsten inzake technologieoverdracht definiëren knowhow als:

“een geheel van niet geoctrooieerde praktische kennis voortvloeiend uit de ervaring 
en onderzoek van de leverancier (of zoals in verordening nr. 2790/1999 en de 
door deze uitgevoerde proeven), die geheim, wezenlijk en geïdentificeerd (of zoals 
in verordening nr. 2790/1999 bepaald) is; in dit verband betekent “geheim” dat 
de knowhow in zijn geheel of in de precieze configuratie en samenstelling van de 
componenten ervan niet algemeen bekend of gemakkelijk verkrijgbaar is; “wezen-
lijk” betekent dat de knowhow informatie omvat die voor de afnemer onmisbaar is 
voor het gebruik van, de verkoop van of de wederverkoop van de contractgoederen of 
–diensten; geïdentificeerd betekent dat de knowhow zodanig beschreven is, dat kan 
worden nagegaan of hij aan de criteria van geheim-zijn en wezenlijkheid voldoet”. 

(948) c. MATrAY, „le contrat de franchise en droit belge“ in B. PincHArT en J.-P. TriAille 
(ed.) Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Brussel, larcier, 
1996, 99.
(949) d. MAingUY, “franchise et inexistence du savoir faire” noot bij chambéry 11 juli 2000 
en cass. (fr.) 5 december 2000, in «chronique de droit de la distribution», J.C.P., E., 2001, nr.4, 
p. 28; Bordeaux 30 januari 1992, onuitg. r.g. 1016/90.
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Het duits recht definieert knowhow in artikel 21 van gesetz gegen Wet-
tbewerbbeschränkungen als wettelijk niet beschermde uitvinderprestaties, 
fabricageprestaties, fabricageprocédés, constructies en gelijkaardige presta-
ties die een verrijking zijn van de techniek. 

264. Knowhow gaat dus om een kennis, een immateriële, intellectuele 
zaak. de knowhow kan zowel technisch als commercieel zijn (950). Ook 
financiële, administratieve kennis kan knowhow uitmaken (951). in het ge-
val van een technische knowhow gaat het meestal om een productiefranchi-
se (952). dit verschil is echter een puur inhoudelijk verschil, beide soorten 
knowhow hebben zelfde juridisch relevante kenmerken. 

265. geen wettelijke bescherming: – de knowhow heeft een zekere econo-
mische waarde, of vermogenswaarde die echter zeer precair is en sterk 
afhangt van het kunnen geheim houden van de kennis. inbreukmakende 
daden kunnen in tegenstelling tot een octrooi of ander intellectuele rech-
ten moeilijk worden beteugeld, behalve eventueel via de WHPc. door de 
bekendmaking van knowhow gaat het monopolie van de eigenaar van de 
knowhow onherroepelijk verloren. Men doet er dus goed aan een contrac-
tuele bescherming uit te bouwen via geheimhoudingsclausules, ook in de 
precontractuele fase (953). 

B.  kenmerken

1.  Geheim karakter

266. geheim karakter als voorwaarDe voor bestaan knowhow met commercieel 
nut: – in elk geval heeft knowhow in tegenstelling tot een octrooi een ge-
heim karakter (954). “geheim houdt volgens de verordening nr. 4087/88 
van 30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3 eeg Ver-
drag op groepen franchiseovereenkomsten in dat de “knowhow als geheel, 
of wat de precieze samenhang en onderlinge verhouding van de verschil-

(950) f. gOTZen en M.-c. JAnSSenS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Van-
den Broele, 2007, 276.
(951) H. VAn HilTen, Joint Ventures, deventer, Kluwer,1968, 39 onderscheidt zeven soorten 
knowhow: Technische, commerciële, managements-, financiële, adminstratieve, personeels- 
en public relations knowhow.
(952) J. J. BUrST, «droits de propriété industrielle et franchise», in Mélanges offerts à Albert 
Chavanne, Parijs, litec, 209. 
(953) f. gOTZen en M.-c. JAnSSenS, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, Brugge, Van-
den Broele, 2007, 278 e. v.
(954) g. l. 694, “Knowhow en zijn bescherming», in Liber amicorum Roger Blanpain, Brugge, 
die Keure, 1998, ; i. Verlinden, A. SMiTS en B. lieBen, Intellectuele eigendomsrechten van-
uit een transfer pricing-perspectief, Brussel, larcier, 2001, 16.
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lende componenten betreft, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegan-
kelijk is voor het publiek”. deze omschrijving is ook overgenomen door de 
verordening van de commissie van 27 april 2004 nr. 772/2004.

essentieel is dat de knowhow niet of slechts in beperkte mate bekend is bij 
concurrenten (955). de knowhow mag niet tot het publiek domein beho-
ren (956). Het geheim karakter is iets anders dan de originaliteit die vereist 
is voor een octrooi. 

Zo kan de techniek voor het aanbrengen van valse nagels knowhow uitmaken, 
ook al is de franchisegever niet de uitvinder van die techniek, maar zijn er inte-
gendeel al ondernemingen die zich eerder dan de franchisegever deze techniek 
eigen hebben gemaakt (957). 

Zeker wat puur commerciële knowhow betreft is het niet zo dat die com-
merciële techniek absoluut origineel moet zijn (958). de knowhow kan ook 
gelegen zijn in de ervaring van de franchisegever in het samenbrengen en 
uitspelen van kennis en technieken, die inderdaad in hun afzonderlijke de-
len algemeen toegankelijk is. de knowhow is in dat geval eerder gelegen 
in de capaciteit om de juiste techniek en de juiste kennis te gebruiken in 
functie van het oplossen van problemen die zich voordoen bij de dienstver-
lening aan de klanten (959), in het samenbrengen van elementen die aan 
alle voorzienbare problemen en situaties in de loop van de overeenkomst 
een oplossing kunnen bieden. de techniek zelf mag bekend zijn zolang het 
gebruik in functie van een bepaald resultaat geheim blijft. Verder kan de 
knowhow zelf voornamelijk bestaan uit het samenstellen van een bepaald 
gamma aan producten volgens criteria gebaseerd op de ervaring van de 
franchisegever (960). niet elk element van de knowhow moet dus geheim 
zijn, zolang de knowhow in zijn geheel of in zijn precieze samenstelling 
maar niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk (961). Bijgevolg 
staat niets eraan in de weg dat een bepaald element van de knowhow ge-
octrooieerd is.

(955) r. fABre, en J.-M. MOUSSerOn, Le know how, sa réservation en droit commun, in Uni-
versité des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg. Centre d’études internationales de 
proprieté industrielle., Parijs, librairies techniques Paris, 1976, 287.
(956) Trib. gr. inst. Bressuire 19 juni 1973, D. 1974, 105.
(957) Bordeaux 4 juli 1990, onuitg., r.g. 1325/89.
(958) colmar 9 juni 1982, D. 1982, 533, noot J.J. BUrST.
(959) Parijs 16 april 1991, R.J.D.A. 1991, n° 704, p 616, opgenomen in J.-P. cleMenT, La fran-
chise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 189.
(960) Parijs 21 september 1989, D. 1990, somm. comm.,370.
(961) J. de lAT  en B. MAeS, Franchising, een juridische schets van een succesformule, in 
A.VAndePlAS en J. SPreUTelS, Prolegomena, Brussel, Swinnen, 1985, 29; J. cAlVO, «li-
cence de savoire-faire et droit communautaire», Gaz.Pal. 1989, 284.
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267. knowhow en octrooi: – de rechtsleer heeft zich veelvuldig de vraag 
gesteld of knowhow nu al dan niet ongeoctrooieerde kennis moet zijn (962). 
Knowhow is geen intellectueel recht in de zin dat de knowhow als recht 
niet specifiek door de wet beschermd wordt zoals een intellectueel recht. 
een intellectueel recht is een tijdelijke beperking op de principiële vrijheid 
van concurrentie en van kopie (963). de rechtsbescherming van knowhow 
is een louter gemeenrechtelijke bescherming. Schade zal dus enkel vergoed 
worden indien een fout kan worden aangetoond bij het gebruik van die 
kennis door een derde. die fout kan bijvoorbeeld bestaan uit misleiding, 
het stichten van verwarring, parasiteren, miskennen van een (contractuele) 
geheimhoudingsplicht. in principe moet knowhow dus niet geoctrooieerd 
zijn. Uiteraard zal het aanvragen van een intellectueelrechtelijke bescher-
ming niets veranderen aan de knowhow, pas als door de aanvraag van 
die bescherming afbreuk gedaan wordt aan het geheime karakter, dan is 
er een probleem. Maar een octrooi kan indirect bescherming bieden aan 
knowhow. de eigenaar van de knowhow om een product te maken kan een 
octrooi hebben op dat product. de knowhow is dan eigenlijk de beste me-
thode om dat product te beschermen. Wie dus een knowhow identiek aan 
deze wil gebruiken zal dat kunnen doen, tenzij indien hij de producten die 
het resultaat ervan zijn wil commercialiseren in het gebied waarvoor een 
octrooi is aangevraagd (964).
Het duits recht maakt een veel strikter onderscheid tussen “Lizenzvertrag” 
en “Know-howvertrag”. Lizenzvertrag is een overeenkomst waarin geoctrooi-
eerde kennis wordt overgedragen met een bijgevolg sterker gebruiksbe-
scherming. Het Know-howvertrag is een overeenkomst die daar zeer sterk 
mee verwant is maar waar de overgedragen kennis in principe op geen 
enkele manier beschermd is (965). daarom zal men de licentie bij een fran-
chiseovereenkomst niet in haar technische zin verstaan, maar zal integen-
deel naar duits recht het overgedragen pakket zowel octrooien, merken 
als onbeschermde kennis bevatten (966). een franchiseovereenkomst is 
dus naar duits recht niet te vatten in een lizenzvertrag (967) noch in een 
strikt Know-howvertrag, en kan dus zowel geoctrooieerde als niet juridisch 

(962) r. fABre, “le knowhow, sa réservation en droit commun”, Straatsburg, librairies tech-
niques, 1976, 17
(963) g. l. BAllOn, “Knowhow en zijn bescherming», in Liber amicorum Roger Blanpain, 
Brugge, die Keure, 1998, 694.
(964) r. fABre, “réservation du savoir-faire” in Jurisclasseur Contrats- Distribution, cote 03, 
2007, fasc. 1850, nr. 75-77.
(965) P. JUrgeleiT, Moderne Partnerschaften im Know-how- und Lizenzgeschäft, freiburg, ru-
dolf Haufe Verlag, 1974, 58.
(966) A. ScHiMAnSKY, “die rechtsnatur des franchisevertrages in der deutschen rechts-
wissenschaft” in r. ScHUlZe (ed.) Franchising im  Europäischen Privatrecht, Baden-Baden, 
nomos, 2001, 34.
(967) W. SKAUPY, Franchising, handbuch für die Betriebs- und Rechtspraxis, München, franz 
Vahlen, 1995, 14.
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beschermde kennis overdragen (968). dit is ook zo naar Belgisch recht. 
Het geschil is in feite terug te brengen op de discussie of een licentie al-
leen intellectuele rechten kan bevatten of ook andere rechten. indien we de 
knowhow dus strikt interpreteren als niet geoctrooieerde kennis kan een 
franchiseovereenkomst ook bestaan indien er louter geoctrooieerde kennis 
wordt overgedragen. Het begrip knowhow in de zin van een knowhowli-
centie wordt wel beperkt tot niet geoctrooieerde kennis, om de eenvoudige 
reden dat men anders van een octrooilicentie spreekt. Bij het begrip van 
knowhow als essentieel element van een franchiseovereenkomst kan het 
uiteraard wel om geoctrooieerde kennis gaan. 

de knowhow mag vooral niet bekend zijn bij de franchisenemer zelf. er 
is sprake van knowhow van zodra het geheel dat wordt overgedragen 
de franchisenemer een meerwaarde oplevert. Het uiteindelijke criterium 
is dus alweer het concurrentieel voordeel (969). dit concurrentieel voor-
deel primeert op het absoluut geheim karakter van de knowhow. indien 
de franchisenemer de knowhow enkel zou kunnen bereiken via een lange 
en kostelijke zoektocht is er een voor die franchisenemer geheime know-
how (970). Het feit dat die knowhow gedeeld wordt door derden is dan 
van minder belang (971). Het geheime karakter van de knowhow moet dus 
relatief en subjectief geïnterpreteerd worden. de knowhow moet geheim 
zijn, onbekend zijn voor de franchisenemer (972). Het feit dat de franchise-
nemer een contract met de franchisegever moet sluiten om een bepaalde 
kennis te verwerven is op zich een eerste aanwijzing dat die kennis voor de 
franchisenemer geheim was, hem onbekend was (973). 

daarnaast mag het geheim karakter ten opzichte van de concurrenten wel-
licht niet uit het oog verloren worden. Het geheim karakter van de know-
how kan bijvoorbeeld niet louter beoordeeld worden in het licht van de on-
bekwaamheid van de franchisenemer (974). de onbekendheid van de fran-
chisenemer met bepaalde commerciële of technische kennis alleen volstaat 

(968) A. ScHiMAnSKY, “die rechtsnatur des franchisevertrages in der deutschen rechts-
wissenschaft” in r. ScHUlZe (ed.) Franchising im  Europäischen Privatrecht, Baden-Baden, 
nomos, 2001, 40; M. MArTineK en S. HABerMeier, „Kapitel 5 der franchsievertrag“ in M. 
MArTineK, f.-J. SeMler en S. HABerMeier, München, c.H. Beck, 2003, 552.
(969) cass. (fr.) 13 december 1966, J.C.P. 1967, 215131; cass (fr.) 23 april 1985, Bul. Civ. 4, 106
(970) H.v.J. 9 juni 1982, D. 1982, 553; cass. (fr.) 1 juli 2003, Lettre Distrib. december 2003; cass. 
(fr.) 13 december 1966, J.C.P. 1967, 2, 15131; cass (fr.) 23 april 1985, Bul. Civ. 4, 106; (fr.) 12 juli 
2003, J.C.P.,e, concurrence-distribution, 2004, Lettre distrib. dec 2003; r. fABre, en J.-M. 
MOUSSerOn, Le know how, sa réservation en droit commun, in Université des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Strasbourg. Centre d’études internationales de proprieté industrielle., Parijs, 
librairies techniques Paris, 1976, 16.
(971) cass. (fr.) 13 juli 1966, J.C.P. 1967, 2, 15131.
(972) cass. (fr.)10 mei 1994, R.J.D.A. 1994, nr 1016, p. 803. 
(973) colmar 9 juni 1982, D. 1982, 533, noot J.J. BUrST.
(974) Trib.com. lyon 10 oktober 1988, onuitg. r.g. 86J7833.
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niet. een franchisegever die enkel een knowhow aanbiedt die louter een 
herhaling is van de regels van de kunst eigen aan het beroep dat gewoonlijk 
die dienst (in één geval ging het om het plaatsen van veranda’s (975) in een 
ander geval over het uitbaten van een private home voor bejaarden (976)) 
levert dus geen knowhow. de overeenkomst is geen franchiseovereen-
komst. Zelfs niet wanneer de franchisenemer bij het sluiten van de over-
eenkomst niet op de hoogte was van die ‘regels van de kunst’. Uiteraard is 
moeilijk uit te maken of een franchisegever al dan niet iets toevoegt aan de 
algemeen bekende techniek. 

Zo werd de knowhow van dezelfde firma Verandalys door het Hof van Beroep 
te Metz (977) wel als voldoende geheim beschouwd omdat die techniek vóór het 
verschijnen van de firma Verandalys in frankrijk onbekend was. 

de meeste rechtspraak legt daarom de nadruk op het subjectief geheime 
karakter. Kon de franchisenemer enkel door een lang en kostelijk onder-
zoek deze kennis bereiken, dan heeft hij door de franchiseovereenkomst 
een concurrentieel voordeel en is er sprake van knowhow (978).

Bovendien moet het geheime karakter beoordeeld worden op het moment 
van het sluiten van de overeenkomst. Het is op dat moment dat het concur-
rentieel voordeel van de franchisenemer zich hoofdzakelijk realiseert. Het 
feit dat de knowhow nadien in grote mate publiek domein wordt, veran-
dert niets aan de geldigheid van de overeenkomst (979).

2.  Knowhow moet substantieel zijn

268. Praktisch nut van knowhow: – de kennis die de knowhow uitmaakt 
moet substantieel en praktisch zijn. Het moet gaan om praktisch aanwend-
bare kennis. een eerste vereiste is uiteraard dat de knowhow toepasbaar is 
en dus geen wettelijke bepalingen schendt (980).
de kennis moet dus het praktische resultaat zijn van ervaringen van de 
franchisegever. Het kan zowel om technische als commerciële kennis gaan. 

(975) cass. (fr.) 9 oktober 1990, J.C.P. E 1990, i, 39, nr. 5., noot J. AZeMA., opgenomen in J.-P. 
cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Pa-
rijs, iref, 1994, 164.
(976) Bordeaux 17 april 1991, , opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de jurispru-
dence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 190.
(977) Metz 31 mei 1990, onuitg. r.g. A.iV.1246/87.
(978) cass. (fr.) 24 mei 1994, Editions techniques, contrats cncurrence, consommation, 1994, nr. 191, 
fasc. 566.
(979) Bordeaux 4 juli 1990, onuitg., r.g. 1325/89.
(980) Toulouse 25 mei 2002, onuitg., r.g. 02/02808, opgenomen in Juris Data, 247226.
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de centrale vraag voor de rechter zal de vraag zijn wanneer het resultaat 
van ervaringen van de franchisegever als knowhow kan gekwalificeerd 
worden, wanneer die ervaringen met andere woorden kennis opleveren 
die substantieel genoeg is om knowhow uit te maken. Het uiteindelijke 
criterium zal ook hier weer het criterium van het concurrentieel voordeel 
zijn (981). 
de originaliteit van de knowhow moet in concreto worden beoordeeld. We 
moeten voor de evaluatie van het substantiële karakter van de knowhow 
rekening houden met de initiële positie van de franchisenemer. Haalt de 
franchisenemer daadwerkelijk voordeel uit de overdracht van die kennis? 
indien de franchisenemer voordien perfect op de hoogte was van de over-
gedragen techniek en kennis is er geen knowhow die substantieel is. dit 
toont meteen ook aan hoe erg de verschillende elementen uit de definitie 
van knowhow door elkaar lopen. Wat werd gezegd in verband met het ge-
heim karakter gaat dan ook grotendeels op voor het substantieel karakter.

de knowhow wordt in de doctrine vaak teruggebracht tot een technische 
kennis. Knowhow wordt dan geassocieerd met het fabricageproces. Maar 
ook commerciële kennis kan deel uitmaken van de knowhow. Het kan dan 
zelfs gaan om administratieve en financiële kennis, zoals het beheer van 
een onderneming (art 1.3 f Verordening nr.4087/88 van de commissie van 
30 november 1988 betreffende de toepassing van artikel 85 par. 3 van het 
Verdrag van rome op bepaalde categorieën van franchiseovereenkomsten, 
nu niet meer in werking). Het is daarom beter te spreken van praktische 
kennis. dit brengt ons bij het volgende kenmerk van de knowhow (982).

3.  Knowhow is uitgetest in een pilootvestiging

269. Dat nut moet bewezen zijn in een Pilootvestiging: – Knowhow is een zeer 
praktische kennis die het gevolg is van de ervaring van de franchisegever, 
wat dus inhoudt dat die knowhow moet zijn uitgetest. de essentie van de 
franchiseovereenkomst is juist het verspreiden van een succesformule. Bij-
gevolg wordt verondersteld dat de knowhow zijn succes heeft bewezen, zij 
het eventueel op beperkte schaal. Knowhow ontstaat juist uit ervaring, en 
wil die knowhow substantieel zijn dan dient die ervaring dus uitgetest en 
succesvol bevonden te zijn. de ervaring moet lang genoeg geweest zijn. Het 

(981) Zie bijvoorbeeld Bordeaux 17 april 1991, opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 
20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 190: de 
knowhow is daar onvoldoende geheim, noch substantieel omdat die neerkomt op een he-
rhaling van de regels van de kunst in verband met de dienstverlening in een home voor 
bejaarden. de knowhow is met andere woorden niet in staat om een concurrentieel voordeel 
te leveren ten opzichte van concurrerende dienstverleners in deze sector.
(982) J. cAlVO, “licence de savoir-faire et droit communautaire”, Gaz. Pal. 1989, 284.
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zou uiteraard absurd zijn daar een bepaalde tijdspanne te willen op kleven. 
de duur van de ervaring zal afhangen van de inhoud van de knowhow 
maar ook van de randvoorwaarden waarin de franchisenemer zijn onder-
neming zal uitbaten: consumptiegedrag, bevolkingsdichtheid… in elk ge-
val zou een proeftijd van zes maanden in de sector van de huwelijksbemid-
deling onvoldoende zijn om een knowhow op te bouwen (983). 
Sommige franse rechtspraak (984) lijkt echter te aanvaarden dat een fran-
chiseovereenkomst zou kunnen worden gesloten met betrekking tot een 
nog niet succesvol bewezen formule. de franchisenemer treedt dan wetens 
en willens als proefonderneming op. Andere rechtspraak spreekt dit echter 
tegen en ziet een knowhow die niet is uitgetest in een pilootonderneming als 
onvoldoende om van een franchiseovereenkomst te kunnen spreken (985). 
Het Hof van beroep van Montpellier gaat dan weer nog verder door zelfs 
meerdere pilootondernemingen te eisen (986). Het tweede argument dat 
in het arrest gebruikt wordt lijkt meer zin te hebben. de knowhow van de 
franchisegever wordt erkend, maar door het al te recent karakter ervan zou 
hij nog niet de nodige reflectietijd gehad hebben om de knowhow over te 
kunnen dragen. Het doorslaggevende argument moet dus de duur van de 
ervaring zijn en niet het aantal pilootondernemingen.
daarnaast kunnen we de vraag stellen of de pilootonderneming ook gedu-
rende de hele duurtijd van de franchiseovereenkomst moet worden behou-
den. Het lijkt aanvaardbaar dat eens het concept voldoende succesvol is ge-
bleken in de uitbating van een pilootonderneming, deze onderneming mag 
overgelaten worden, of stopgezet worden. Het lijkt niet nuttig de franchise-
gever te verplichten een franchisepunt in eigen uitbating aan te houden. 

4.  Knowhow is per definitie overdraagbaar

270. knowhow is onmiDDellijk overDraagbaar: – Knowhow is ten slotte over-
draagbaar en identificeerbaar. de franchisegever moet zijn knowhow kunnen 
afbakenen om deze aan zijn franchisenemer te kunnen communiceren, maar 
tegelijkertijd is de knowhow evolutief. daarom zal de knowhow meestal niet 
strikt vastgelegd zijn in de overeenkomst. deze twee kenmerken lijken elkaar 
tegen te spreken. Het evolutieve karakter zal best gewaarborgd worden door 
de samenwerkingsplicht van franchisenemer en franchisegever.

(983) Agen 4 juli 1988, onuitg., opgenomen in Juris Data, nr. 044300.
(984) rouen 14 maart 1992, R.J.D.A. 1992, 671.
(985) Toulouse 25 mei 2004, onuitg., opgenomen in Juris Data nr. 247226.
(986) Montpellier 20 februari 1992, onuitg., opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans 
de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 222.
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in elk geval moet de knowhow iets anders zijn dan een persoonlijk talent 
van de franchisegever. de technische voorsprong, de kennis mag niet on-
losmakelijk verbonden zijn met de persoon van de franchisegever, maar 
moet kunnen worden overgedragen op de franchisenemer. Meestal zal dit 
gebeuren door overdracht van een soort handboek (bible). We mogen uiter-
aard de immateriële kennis niet verwarren met de materiële drager van die 
kennis. de knowhow is niet het handboek maar wordt, ten dele, uiteenge-
zet in het handboek. 

nochtans kan de band die bestaat tussen de drager en de kennis zeer nauw 
en onbreekbaar zijn. Bijvoorbeeld indien (een element van) de knowhow 
een computerprogramma is. Maar in elk geval kan uit de afwezigheid van 
dergelijk handboek niet besloten worden tot de afwezigheid van know-
how (987). in principe moet die overdracht gebeuren op het moment van 
de sluiting van de overeenkomst. dit om ervoor te zorgen dat de knowhow 
effectief al bestaat op het moment van de contractssluiting en niet nog deels 
moet gevormd worden door de franchisenemer, al moet hierbij wederom 
worden opgemerkt dat bepaalde rechtspraak schijnt te aanvaarden dat de 
knowhow nog deels moet worden opgebouwd in samenwerking met de 
franchisenemer, indien dit wordt gecompenseerd door andere elementen, 
bv. bijstand of merkbekendheid. Soms neemt men ook aan dat de know-
how eerder wordt overgedragen gedurende de scholing, dan via het hand-
boek (988), al lijkt men mij hier de bijstandsverplichting en de verplichting 
tot overdracht van knowhow door elkaar te halen. Al moet uiteraard toe-
gegeven worden dat de knowhow niet altijd eenvoudig te vatten is in een 
materiële drager, toch is een minimum aan overdraagbaarheid vereist.

c.  concrete invulling in de franchiseovereenkomst

1.  Criteria rechtspraak

271. schaarse rechtsPraak: – in de zeer schaarse Belgische rechtspraak en 
iets uitgebreidere franse rechtspraak valt weinig lijn te bekennen. dit moet 
gezien de zeer casuïstische benadering van het concept knowhow niet ver-
wonderen. Het Hof van cassatie heeft in een arrest van 1975 (989) know-
how zeer algemeen gedefinieerd als:

(987) Kh. Bergen 14 maart 1996, onuitg. A.r. 59.216/94.
(988) Parijs 16 april 1991,R.J.D.A. 1991, nr. 704, p. 616, opgenomen in J.-P. cleMenT, La fran-
chise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 189.
(989) cass. 26 juni 1975, R.W. 1975-76, 1369; R.C.J.B. 1976, 354.
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Kennis, ervaring, methoden, werkwijzen en informatie betreffende techniek, admi-
nistratie, beleid, management, personeel, financiën, public relations…

de rechtspraak zowel in België als in frankrijk besluiten over het algemeen 
vrij snel tot het aanwezig zijn van een origineel commercieel concept (990). 

- Samenstellen van een kledingcollectie (991), ontwerpen van een kle-
dingcollectie door eigen stylisten met ervaring (992), of een gamma 
van producten (993), stockbeheer (994), maar voorwaarde is wel dat 
die samenstelling volgens specifieke originele criteria gebeurt (995). 
Samenstellen van een gamma te verkopen producten, het zoeken van 
die geschikte producten is meer dan louter een bevoorradingsover-
eenkomst maar maakt een knowhow uit (996). 

- laten delen in door ervaring ontwikkelde specifieke verkoopstech-
nieken op het gebied van bruidskledij maakt gelet op het specifieke 
product en publiek knowhow uit. Bovendien wordt elk jaar op basis 
van de ervaring van de franchisegever een catalogus samengesteld 
met een aantal nieuwigheden (997).

- de marketing (samen met het voorraadbeheer en het samenstellen 
van het assortiment) (998), ook al moet daaraan nog gesleuteld wor-
den. Knowhow is per definitie immers evolutief.

- een specifieke techniek voor opvang van speciale categorieën van 
klanten (i.c. kinderen), door onder andere een speciale manier van 
voorstellen van de producten, door aantrekkelijke accessoires bij de 
producten aan te bieden (999).

- de lokalisering van de onderneming is een element van knowhow. in-
dien het op de voorgestelde plaats nadien onmogelijk blijkt een vesti-
ging te exploiteren wordt de overeenkomst zonder voorwerp (1000).

- Het overdragen van beschrijvende fiches met verschillende richtlijnen 
over organisatie en dagelijks bestuur van een onderneming die sport-
artikelen verkoopt, en een aantal administratieve richtlijnen (1001).

(990) c. MATrAY, „le contrat de franchise en droit belge“ in B. PincHArT en J.-P. TriAille 
(ed.) Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Brussel, larcier, 1996, 
96
(991) Parijs 21 september 1989, Gaz. Pal. 1990, 10, opgenomen in Juris Data, nr. 024409.
(992) Parijs 29 oktober 1991, onuitg., opgenomen in Juris Data nr. 023213.
(993) Parijs 21 september 1989, D. 1990, somm. comm.,370.
(994) Kh. Brussel 16 juli 2001, onuitg., A.r. 3531/2000.
(995) Parijs 7 juni 1990, D. 1990, inf. rap. 176.
(996) Parijs 15 april 1992, onuitg., opgenomen  in Juris Data nr. 021436.
(997) Parijs 22 september 1992, Petites affiches 1992, droit de la distribution, nr 146, p. 16.
(998) Kh. Bergen 14 maart 1996, onuitg. A.r. nr. 59.216/94.
(999) Parijs 1 maart 1994, onuitg. r.g. i8197/92.
(1000) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568.
(1001) Parijs 4 maart 1991, opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, 
deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 180.
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- Het overdragen van constant upgedate fiches met praktische richtlij-
nen over de inrichting van een winkel, de verlichting, de verwarming, 
sonorisatie, opstelling van de waren, verkoopstechnieken, opening 
van het verkoopspunt, publiciteit, beheer, administratie, beveiliging 
maakt een geheime substantiële overdraagbare knowhow uit (1002).

- gedetailleerde omschrijving van fabricagetechniek en verkoopstech-
niek van gebak, met als concurrentieel voordeel een bijzondere in-
vries- en ontdooitechniek (1003).

- een clubformule in combinatie met een groepsverzekering die erop 
gericht is klanten aan te trekken en hen trouw te maken aan de on-
derneming bij een formule die een telecommunicatie aanbiedt die 
een immobiliënaanbod moet optimaliseren (1004).

- Het opstellen van een financieel plan en een budgetvooropstelling 
voor een kleine restauratie bij een winkel in levensmiddelen zouden 
te banaal zijn om knowhow uit te maken (1005). Ook het samengaan 
van een kleine restauratie en een winkel waar de gebruikte produc-
ten worden verkocht is volgens datzelfde vonnis onvoldoende nieuw 
en origineel om knowhow uit te maken. Ook het handboek bevatte 
in casu geen praktische kennis die een concurrentieel voordeel kon 
opleveren (1006).

- Het opstellen van alle commerciële documenten voor de onderne-
ming van de franchisenemer, zoals het opstellen van een huurover-
eenkomst, het opstellen van de facturen, het vastleggen van de ta-
rieven, het opstellen van de klantenkaarten (1007). Hier worden de 
technische bijstand en de knowhow duidelijk verward.

- Het op vraag van de franchisenemer tegen betaling verlenen van bij-
stand en raadgevingen inzake administratie, boekhouding, publici-
teit en het terugnemen van producten, het herschikken van aan de 
franchisegever en derden verschuldigde bedragen zijn elementen 
van de bijstand, maar maken geen knowhow uit, de overeenkomst 
werd bijgevolg terecht geherkwalificeerd in een kaderovereenkomst 
die bevoorrading en aanverwante diensten bevat (1008).

(1002) Montpellier 4 januari 1991, onuitg. r.g. 89/3343/4215.
(1003) Parijs 10 maart 1989, Gaz. Pal. 1989, 545.
(1004) Parijs 8 maart 1996, D. 1996, inf. rap. P. 108.
(1005) Trib.com. lyon 10 oktober 1988, onuitg. r.g. 86J7833.
(1006) dit handboek bevatte enkel richtlijnen om de winkel te kuisen, het licht aan en uit 
te leggen, de koopwaar aanlokkelijk voor te stellen, het uitstalraam te versieren, op 14 juli 
glazen met blauwe, witte en rode vloeistof in te zetten, een papiermand, koord, een asbak 
en twee paar scharen te hebben, en verder vage richtlijnen om de klanten met de glimlach te 
ontvangen…
(1007) nancy 12 september 1988, onuitg., opgenomen in Juris Data, nr 047400.
(1008) Parijs 7 juni 1990, onuitg. r.g. 89.3061.
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- Sommige rechters aanvaarden dat voorafgaande marktstudies en 
voorafgaande financiële haalbaarheidsstudies deel kunnen uitmaken 
van de knowhow (1009).

272. rechtsPraak betreffenDe huwelijksbemiDDelaars: – Vooral in de sector 
van de huwelijkskantoren ontspon zich zeker in frankrijk een relatief uit-
gebreide rechtspraak. Vaak ging het om zeer dubieuze praktijken. in België 
werd omwille van de vele misbruiken de huwelijksbemiddeling wettelijk 
gereglementeerd (1010).

- een klantenbestand met enkel dertig bruikbare namen maakt onvol-
doende knowhow uit voor een franchiseovereenkomst met betrek-
king tot een huwelijksbureau (1011).

- een fichebak met voldoende klanten erin, in combinatie met een bij-
stand en raadgevingen inzake technische, psychologische, commerci-
ele, administratieve, publicitaire, juridische en fiscale problemen die 
gepaard gaan met het uitbaten van een huwelijksbureau maakt dan 
weer wel voldoende knowhow uit (1012). Hier wordt de eigenlijke 
knowhow verward met wat de technische bijstand uitmaakt. Maar 
in elk geval kan de fichebak met voldoende cliënteel plus de ken-
nis over het oplossen van de genoemde problemen een knowhow 
uitmaken.

- de afgifte van een fichebak met klanten die ontdaan is van elke ernst 
maakt geen knowhow uit (1013).

273. casuïstiek: – Het evalueren van de kennis die de franchisegever aan-
brengt blijft dus een moeilijke evenwichtsoefening. Het is voor een rechter 
niet altijd gemakkelijk de aangebrachte elementen op hun geheim, substan-
tieel en voldoende geëxperimenteerd karakter te beoordelen. daarom wor-
den discussie daarover vaak voor gespecialiseerde arbiters gebracht. indien 
het toch tot een rechtszaak komt wordt de discussie veelal omzeild door 
niet het deficiënt karakter van de knowhow in te roepen, maar door een-
zelfde vernietiging van de franchiseovereenkomst in te roepen via de theo-
rie van de wilsgebreken van dwaling en bedrog (1014). in frankrijk beroept 

(1009) cass. (fr.) 7 juli 2004, J.C.P. e, concurrence-distribution, 2004, nr. 15. 
(1010) Wet 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te 
controleren en Vlaams decreet 10 november 1993 houdende maatregelen tot kwaliteitsverbete-
ringen van de dienstverlening door huwelijks- en relatiebemiddelaars (B.S. 22 december 1993); 
zie g. l. BAllOn, “Over de diensten van een huwelijksbureau”, noot onder rb. Kortrijk 14 ja-
nuari 1992, A.J.T. 1994-95, 9.
(1011) Kh. Brussel 10 november 1987, opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT (eds.), 
Distributierecht 1987-1992, Brussel, Kluwer, 1994, 321, noot MATrAY, c.
(1012) colmar 9 juni 1982, D. 1982, 553.
(1013) Parijs 21 oktober 1986, D.1988, somm.comm. 23.
(1014) Versailles 7 februari 2002, J.C.P. g, ii, 10127, p. 1418.
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men zich daarnaast ook vaak op de loi doubin. Men roept dan een gebrek 
aan precontractuele informatie in. Op die manier moet de rechter zich niet 
uitspreken over het al dan niet substantiële karakter van de knowhow. Hij 
dient dan enkel te onderzoeken of die knowhow bij het sluiten van de over-
eenkomst niet mooier is voorgesteld dan hij in werkelijkheid is. Probleem 
is dat dwaling verschoonbaar moet zijn en de franchisenemer als handelaar 
vaak een zeker gebrek aan onderzoek zal kunnen verweten worden (1015). 
Het franse Hof van cassatie heeft deze techniek gelukkig impliciet ver-
oordeeld in een arrest van 7 juli 2004. Het Hof van Beroep dat enkel een 
schending van de loi doubin had ingeroepen en niet ingegaan was op de 
schending van de verplichting tot overdracht van knowhow, in casu voor-
afgaande marktstudies, motiveert onvoldoende zijn arrest (1016).

2.  Duur van het concurrentieel voordeel van de knowhow

274. heeft De franchisegever een verPlichting De knowhow te blijven ontwik-
kelen?: – Vreemd genoeg vinden we in franchiseovereenkomsten weinig 
terug over de verplichtingen van de franchisegever met betrekking tot het 
in stand houden en optimaliseren van een knowhow (1017). Wat gebeurt er 
indien na jaren samenwerking de knowhow van de franchisegever voor de 
franchisenemer niet meer aangepast is aan moderne noden van de markt, 
aan gewijzigde eisen van de cliënteel. Meestal zal de franchisenemer dan 
proberen een gebrek aan bijstand aan te tonen in hoofde van de franchise-
nemer. de overdracht van knowhow zou echter minder als een eenmalige 
overdracht bij het begin van de overeenkomst gezien kunnen worden. de 
overdracht van knowhow zou dan een verbintenis uitmaken die stand 
houdt gedurende de hele duur van de overeenkomst, wat de franchisege-
ver verplicht tot het laten evolueren van zijn concept. in de praktijk lijkt 
een oplossing via de contractuele wanprestatie wegens gebrek aan bijstand 
echter voldoende werkzaam.

(1015) Versailles 15 februari 2001, onuitg. r.g. 95/03964.
(1016) cass. (fr.) 7 juli 2004, J.C.P.e, concurrence-distribution, 2004, nr 15.
(1017) de plichten van de franchisegever zijn in de overeenkomst algemeen nogal onderver-
tegenwoordigd. Ook in de veel uitgebreidere Amerikaanse praktijk zijn dergelijke clausules 
zeldzaam. g. HAdfield, “Problematic relations: franchising and the law of incomplete con-
tracts”, Stan. L. Rev. April 1990, nr. 927.
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hOOfdstuk 2 jurIdIsche kwalIfIcatIe van de OvereenkOmst

§1.  Inleiding

i.  OnBenOeMde OVereenKOMST

275. amerikaanse rechtsleer zoekt aansluiting bij anDere benoemDe overeen-
komsten: – Onder invloed van een meer Amerikaanse manier van kijken 
naar de franchiseovereenkomst heeft men geprobeerd om de overeenkomst 
in te delen bij de bestaande overeenkomsten. in de V.S. wordt de franchi-
seovereenkomst zeer casuïstisch benaderd. de verschillende wetgevende 
initiatieven op deelstaatniveau en op federaal niveau definiëren de fran-
chiseovereenkomst enkel descriptief (1018). Ook de bestaande literatuur 
met betrekking tot de franchiseovereenkomst lijkt vooral gefixeerd op de 
inhoud van de contractuele verplichtingen van de partijen. de franchise-
overeenkomst wordt dan ook geconcipieerd als een systeem van individu-
eel contractuele wederkerige verbintenissen die ondanks hun economische 
verbondenheid juridisch als geïsoleerd naast elkaar staan (1019). Afhanke-
lijk van het op te lossen praktisch probleem wordt dan in de V.S. min of 
meer aansluiting gezocht bij een bepaalde benoemde overeenkomst (1020). 
deze verschillende insteken weerspiegelen perfect de verschillende soorten 
franchiseovereenkomsten, maar ook de verschillen tussen generaties van 
franchiseovereenkomsten (1021). Zo werden de eerste generatie van fran-

(1018) de staat california definieerde franchising als eerste in een wetgeving voor fran-
chiseovereenkomsten uit 1970: franchise means a contract or agreement, either express or 
implied, whether oral or written, between two or more persons by wich:

1. a franchisee is granted the right to engage in the business of offering, sellig or distribut-
ing goods or service under a marketing plan or system prescribed in substantial part 
by a franchisor;

2. the operation of the franchisee’s business pursuant to such plan or system is substan-
tially associated with the franchisor’s trade mark, trade name, logo type, advertising or 
other commercial symbol disignating the franchisor or its affiliate; and 

3. the franchisee is required to pay, directly or indirectly, a franchise fee.
M. MendelSHOHn, Franchising law, richmond, richmond law, 2004, 17 e.v.
(1019) M. MendelSHOHn, Franchising law, richmond, richmond law, 2004, 45 e.v.; M. 
MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung der verti-
kalen Gruppenkooperation beim Abstaz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, r.v.decker’s 
Verlag, 1987, 172.
(1020) g. HAdfield, “Problematic relations; franchising and the law of incomplete con-
tracts”, Stan. L. Rev. April 1990, nr. 927.
(1021) Afhankelijk van het op te lossen praktisch probleem wordt dan in de V.S. min of meer 
aansluiting gezocht bij een bepaalde benoemde overeenkomst. deze verschillende inste-
ken weerspiegelen perfect de verschillende soorten franchiseovereenkomsten, maar ook de 
verschillen tussen generaties van franchiseovereenkomsten. (M. MArTineK, Franchising, 
Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung der vertikalen Gruppenkooperation 
beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, r.v.decker’s Verlag, 1987, 173).
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chiseovereenkomsten, de “straight product franchising (1022)”, gezien als 
een verzameling koop-verkoopovereenkomsten, zelfs wanneer de overeen-
komst weinig of geen verplichtingen typisch voor de doorverkoop bevat 
maar louter een kaderovereenkomst uitmaakte. de marketing en andere 
coöperatieve elementen die de loutere doorverkoop overstegen kwamen 
slechts in zeer beperkte mate tot ontwikkeling. clausules over overdracht 
van vertrouwelijke gegevens, scholingsbedingen, financiële bijstand, bij-
stand of overname van de boekhouding, …, hadden geen invloed op de 
juridische aard van de overeenkomst, maar werden louter als bijzaken ge-
zien bij de koopverkoopovereenkomst. Voor de moderne franchiseovereen-
komst is deze aanpak echter te beperkt en dient de specifieke verwevenheid 
van belangen van franchisenemer en franchisegever in rekening gebracht te 
worden. Zeker in de continentale traditie waar deze ‘straight product fran-
chising’ toch al buiten de restrictievere continentale definitie van de fran-
chiseovereenkomst valt. in de duitse en franse rechtsleer vond de theorie 
van de franchiseovereenkomst als een soort verkoop met opeenvolgende 
uitvoering in ieder geval nooit echt doorgang (1023). 

Wanneer de “manufacturing franchising” (of de productiefranchise) ontstaat, 
waarbij de franchisenemer het recht krijgt om producten te produceren vol-
gens door franchisegever gestandaardiseerde kwaliteitsnormen en onder 
toezicht van de franchisegever, wordt de franchiseovereenkomst gekop-
peld met een licentieovereenkomst (cf. supra randnr. 142). gebruiksrech-
ten op tekens, productiegeheimen, merken en de overdracht van know-
how winnen aan belang. de misbruiken van de franchiseovereenkomst en 
het veelvuldig voorkomen van “valse franchiseovereenkomsten” die in 
feite weinig meer zijn dan vormen van oplichting door de verkoop van 
een onbestaande “succesformule” doet bepaalde rechtspraak nog verder 
gaan. Bepaalde Amerikaanse rechtspraak kwalificeert de overeenkomst ge-
woon als arbeidsovereenkomst. deze aanpak kan gelet op de principiële 
onafhankelijkheid van de franchisenemer enkel de franchiseovereenkomst 
aflijnen ten opzichte van de arbeidsovereenkomst en eventuele valse fran-
chiseovereenkomsten ontmaskeren en herkwalificeren in arbeidsovereen-
komsten, maar zegt niets over een eventuele juridische kwalificatie van de 
franchiseovereenkomst zelf (cf. supra randnr. 99).

(1022) de eerste franchiseovereenkomsten waren loutere distributieovereenkomsten met ge-
selecteerde handelaren, die in eigen naam en voor eigen rekening op regelmatige wijze voor 
een bepaald gebied de producten verkochten. Als operatieve afzeteenheid van de franchise-
gever waren ze echter aan hem gebonden en dienden ze zijn belangen waar te nemen. in feite 
waren deze “franchised dealers’ niets meer dan (exclusieve) concessiehouders. 
(1023) c. WiTZ en n. SPiegel, “le droit allemand de la distribution: le contrat cadre con-
sacré”, in A. SAYAg (ed.), Le contrat cadre – La distribution, in Le droit des affaires, Parijs, litec, 
1995, 117.
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276. onbenoemDe overeenkomst: – de Belgische (1024), franse (1025) en 
duitse (1026) rechtsleer kan niet anders dan de overeenkomst meestal te 
zien als een onbenoemde overeenkomst die elementen vertoont van de 
agentuur, de koopverkoop, de concessie, de handelshuurovereenkomst, de 
(knowhow)licentie zonder dat één van deze overeenkomsten overweegt. 
We kunnen dus de franchiseovereenkomst moeilijk gaan assimileren met 
één van haar bestanddelen. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde dee-
laspecten gereguleerd worden door bijzondere wetgeving toepasselijk op 
de overeenkomst die het deelaspect uitmaakt. Zo zal de Alleenverkoopwet 
van toepassing kunnen zijn op bepaalde franchiseovereenkomsten (cf. supra 
randnr. 122). de franchiseovereenkomst is dus een onbenoemd contract. in 
de rechtsleer zijn vele pogingen gedaan om de franchiseovereenkomst op 
één of andere manier in te delen bij groepen van overeenkomsten om op 
die manier het gemeen verbintenissenrecht beter af te stemmen op de soms 
specifieke problemen van deze overeenkomst.

277. De franchiseovereenkomst is een Distributieovereenkomst: – distributie is 
het geheel van juridische en materiële operaties die producten of diensten 
van de producent, die het product produceerde of de dienst uitdacht, tot de 
gebruiker, hetzij een particuliere consument, hetzij de verwerkende indus-
trie, brengen (1027). Het gaat om een verscheidenheid aan vormen, gaande 
van massadistributie tot gespecialiseerde distributie door kleine onafhan-
kelijke handelaars, zowel de distributie gerealiseerd door tussenpersonen 
als de distributie rechtstreeks door de producent. de keuze voor een me-
thode van distributie hangt af van het product of de dienst, van de marke-
tingstrategie, maar ook van de grootte van de onderneming, het aanwezige 
kapitaal, de ouderdom, kortom van de “cultuur” van de distribuerende on-
derneming (1028). Uiteindelijk gaat het om vormen van economische tus-
senpersonen (1029). de distributieovereenkomst is één van de juridische 

(1024) J. BillieT, “franchising”, B.R.H. 1982, 112.
(1025) r; SAinT-AllArY, “franchising”, Dalloz Commercial ,nr.13
(1026) V. BeHr, Der franchisevertrag: eine Untersuchung zum Recht der USA mit vergleichenden 
Hinweisen zum deutschen Recht in Arbeiten zur Rechtsvergleichung 84, frankfurt am Main, Alfred 
Metzner Verlag, 1976, 47; A. ScHiMAnSKY, Der Franchisevertrag nach deutschen und niederlän-
dischem Recht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2003,54; 
(1027) J.-M. MOUSSerOn, n. cHOlleT, c. lAVABre, J.-M. lelOUP en A. SeUBe, Droit de 
la distribution, Parijs, litec, 1975, 11; d. ferrier en g. cAS, Traité de droit de la consommation, 
Parijs, P.U.f., 1986, nr. 273, p. 256; J.-J. BiOlAY, Droit de la distribution commerciale, eyrolles, 
1990; nr. 1, p. XV; J.-M. lelOUP, La distribution, in Coll. Cas pratique du droit des affaires, Parijs, 
dalloz, 1972, 1; d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, nr. 6.
(1028) M. lelieVre-BOUcHArAT, Contribution à la théorie des contrats de distribution, Etude de 
droit français et droit anglais, onuitg., thèse pour le doctorat en droit, Aix-Marseilles, 2000, nr. 1.
(1029) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, nr. 3; r. BAldi, Le droit de la distribu-
tion commerciale dans l’Europe communautaire, Brussel, Bruylant, 1988, 11; M. de JUglArT en B. 
iPPOliTO, Cours de droit commercial: Montchrestien, 1988, t. i, nr. 76: “l’acte de distribution serait 
un acte intermédiaire situé entre la production et la consommation définitive des produits”.
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elementen van de distributie. Het is een overeenkomst gesloten tussen twee 
onafhankelijke handelaars, met het oog op de organisatie van de terbeschik-
kingstelling van producten of diensten aan de eindgebruiker. Aankoopcen-
trales zijn dus uitgesloten omdat zij de bevoorrading van distributeurs re-
gelen, die dan alleen verder de distributie aan de eindgebruiker regelen. 
Ook de agentuur en de makelaar zijn in dat opzicht uitgesloten omdat deze 
eigenlijk een variante zijn van de distributie door de producent/leveran-
cier. distributieovereenkomsten zijn specifieker dan de verticale overeen-
komsten die we kennen uit de Verordening 2790/1999. dit zijn immers alle 
overeenkomsten tussen twee economische actoren die op een verschillend 
stadium ingrijpen in het productieproces of distributieproces. 

278. De franchisenemer is geen tussenPersoon: – in de juridische zin van het 
woord is een tussenpersoon iemand die helpt bij het afsluiten van contrac-
ten. Het gaat dus om agent, lasthebbers, commissionairs of makelaars. Het 
zijn tussenpersonen die voor rekening van een producent of een speler in de 
distributieketen aankoopbeslissingen voor een bepaald product of dienst 
proberen te bewerkstelligen (1030). in de economische zin zal de franchise-
nemer wel een tussenpersoon zijn (1031).

ii.  grOTe VerScHeidenHeid Binnen de frAncHiSeOVereenKOMST

279. niet altijD eenDuiDig begriP van franchiseovereenkomst: – eerst en vooral 
dient opgemerkt te worden dat de verschillende benamingen voor verschil-
lende soorten franchiseovereenkomsten zeer verwarrend gebruikt worden 
en niet steeds dezelfde lading dekken. Veel is te verklaren vanuit het feit 
dat vele nieuwe ontwikkelingen binnen de franchisesector afkomstig zijn 
vanuit de V.S. en de franchiseovereenkomst daar anders wordt gedefinieerd 
dan in de continentale traditie. 
de verschillende staten van de V.S. hebben verschillende wettelijke regle-
mentering uitgewerkt waarbij de franchiseovereenkomst niet altijd eendui-
dig is gedefinieerd (1032). 

(1030) leloup maakt het onderscheid tussen “réseaux de vente” en “réseaux de distribution”, 
de eerste zijn professionelen die voor rekening van een distributeur werken (makelaar, agent 
en commissionair), de tweede groep zijn onafhankelijke handelaars die voor eigen rekening 
opereren en die de missie hebben op permanente wijze producten of diensten te verkopen 
die hen ter beschikking zijn gesteld (franchisenemer, concessiehouder en andere selectieve 
distributeurs); J.-M. lelOUP, “le partage du marché par les réseaux de vente et les réseaux de 
distribution” in Dix ans de droit de l’entreprise, in Coll. BDE, t. 7, Parijs, litec, 1978, p. 937, nr. 4. 
(1031) Zie n. diSSAUX, La qualification d’intermédiaire dans les relations contractuelles, Parijs, 
l.g.d.J., 2007, nr. 675, p. 312; M. de grAeVe en M. eYSKenS, “een beknopt overzicht van 
de soorten handelstussenpersonen” in Themis handelstussenpersonen en distributie, Brugge, die 
Keure, 2001-2002, nr. 41, p. 73.
(1032) california franchise investment law, 18 september 1970: california corporations 
code, division 5, Parts 1 through 6, Sections 31000 through 31516; new York general Busi-
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Op federaal niveau heeft de federal Trade commission een eerste regle-
mentering uitgewerkt over de franchiseovereenkomst die uiteraard con-
form de ‘supremacy clause’ een regeling van een individuele staat die een 
gelijke of betere bescherming biedt ongemoeid laat. deze full disclosure 
Act (1033) onderscheidt twee types van franchiseovereenkomsten. in elk 
geval gaat het om een commerciële relatie van lange duur. 
enerzijds zijn er de “Package and product franchises”:

-  de franchisenemer verkoopt goederen of diensten in overeenstem-
ming met bepaalde kwaliteitsnormen opgesteld door de franchise-
gever (in het geval de franchisenemer handelt onder het merk of 
handelsnaam of uithangbord van de franchisegever). dit brengt de 
overdracht van een zekere knowhow met zich mee en zorgt voor de 
verspreiding van het commerciële succes van de franchisegever.

-  Verder oefent de franchisegever een controle uit op de franchisene-
mer en verleent hem de nodige bijstand. 

-  in ruil daarvoor betaalt de franchisenemer een vergoeding (1034).
daarnaast zijn er de “Business opportunity ventures:

-  de franchisenemer gebruikt de merknaam bij de verkoop van goede-
ren of diensten, geleverd door de franchisegever of een aan de fran-
chisegever verbonden persoon.

-  de franchisegever levert bijstand aan de franchisenemer (rechtstreeks 
of via een tussenpersoon).

-  de franchisenemer betaalt een vergoeding (1035).
enkel op het eerste punt is er dus een verschil tussen de Package and product 
franchise en de Business opportunity ventures. de exclusieve bevoorradings-
plicht doet de Business opportunity ventures dichter aanleunen bij de exclu-
sieve verkoopsconcessie.
de Amerikaanse definitie is dus doorgaans minder extensief dan de in eu-
ropa gehanteerde definitie (1036). Het Amerikaanse franchiseconcept is bij-
gevolg veel ruimer. 

ness law, 30 juni 1980: article 33, Sections 680 through 695.
(1033) Trade regulation Act: disclosure requirements and Prohibitions concerning franchis-
ing and Business Opportunity Ventures.
(1034) de federal Trade commission verplicht de franchisenemer binnen de zes maand na 
het aanvatten van de franchiseactiviteit op zijn minst 500 $ te betalen, en dit om er de fran-
chisenemer nog eens duidelijk op te wijzen dat hij de franchisegever een vergoeding ver-
schuldigd is ofwel als toetredingsvergoeding, ofwel als recurrente vergoedingen, al dan niet 
omzet gerelateerd.
(1035) Waarvoor hetzelfde geldt als beschreven in voetnoot 3.
(1036) door de meeste staten wordt de definitie van de wet van 1970 van de staat califor-
nië gevolgd. een franchiseovereenkomst is elke overeenkomst tussen twee of meer partijen 
waarbij:
(1) een franchisee het recht toegekend wordt om goederen of diensten aan te bieden te verko-
pen of de distributie ervan te verzekeren volgens een marketing plan of systeem dat voor een 
substantieel deel is opgelegd door de franchisor
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a.  Indeling afhankelijk van de rol van de keten

los van de juridische inhoud van de overeenkomsten kan men de franchi-
seovereenkomst gemakkelijker definiëren in functie van de economische 
finaliteit van de overeenkomst. Op die manier worden meestal drie soorten 
franchiseovereenkomsten onderscheiden.

1.  Distributiefranchise

280. klassieke Distributiefranchise: – Het meest klassieke deel van franchi-
seovereenkomsten hebben tot doel de distributie van goederen die door 
de franchisegever worden verkocht. Zo is de franchiseovereenkomst ook 
ontstaan. de eerste franchiseketen zou dan ook die van de ondertussen be-
roemde Singer naaimachines zijn. de franchisegever is dan of de producent 
ervan of hij is louter een distributeur (1037). de franchisegever producent 
wil op de eerste plaats door de franchiseketen een afzetmarkt voor zijn pro-
ducten garanderen. Zeer verwarrend wordt dan soms van “producenten-
franchise” gesproken. in elk geval zou dit een onderverdeling van de dis-
tributiefranchises moeten zijn en geen op gelijke hoogte daarmee staande 
categorie (1038).
Hij kan dan of zelf de producten aankopen en terug verkopen aan de fran-
chisenemers, of hij fungeert als een soort aankoopcentrale die dus enkel 
de goederen selecteert en aankoopt bij de producent en ze daarna onder 
zijn eigen merk verkoopt aan de franchisenemers (1039), of hij kan zijn tus-
senkomst nog meer beperken door enkel aan franchisenemers een lijst van 
geaccepteerde leveranciers te bezorgen.
Uiteraard zal de verkoop van producten door de franchisegever aan de 
franchisenemer meestal vergezeld zijn van extra diensten en bijstand ver-
leend door de franchisegever, zoals ook blijkt uit de definitie van de over-
eenkomst. de term franchisegever-groothandelaar is in dat opzicht te be-
perkend. de tussenkomst van de franchisegever gaat in deze overeenkomst 
verder dan de taak van de groothandelaar. de franchisegever neemt hier in 
tegenstelling tot de groothandelaar het initiatief tot het samenstellen van 

(2) de onderneming van de franchisee in overeenstemming met dat plan of systeem wordt 
substantieel in verband gebracht met de handelsnaam, merk, logo, publiciteit of eender ander 
commercieel symbool dat de franchisor of zijn dochteronderneming aanduidt.
((M. MendelSOHn, Franchising law, richmond, richmond law & tas ltd, 2004, 17)
(1037) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas dalloz, 2000, 32.
(1038) contra: f. VAndenABeele, Franchising, in De bedrijfsbibliotheek, Antwerpen, Kluwer, 
1989, 35; daarin gevolgd door O. VAeS, Franchising, praktijkgids voor juristen, Antwerpen, in-
tersentia, 2005, 26.
(1039) d. legeAiS, “franchise” in Juris Classeur Commerciale, fasc. 333, ed. 2001. 
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het gamma, de collectie. Zijn knowhow zal bij dit soort franchise dan ook 
voornamelijk bestaan uit de keuze voor bepaalde producten. 
de distributiefranchiseovereenkomsten komen verder voor in allerlei ver-
schillende verschijningsvormen, die echter juridisch gezien niet verschil-
lend dienen te worden behandeld. 

2.  Dienstenfranchise

281. uitbreiDing naar Diensten: – later is de franchiseovereenkomst uitge-
breid naar een manier om in de dienstensector snel en goedkoop (interna-
tionaal) een succesformule te verspreiden. Vaak zal de originele formule 
om bepaalde diensten te verspreiden ook gepaard gaan met de distributie 
van bepaalde producten. Het zal nu echter niet meer noodzakelijk zo zijn 
dat de franchisegever die producten zelf produceert of eerst zelf aankoopt. 
de diensten staan voorop, de eventuele producten die daarvoor gebruikt 
worden zijn bijkomstig en kunnen dus door franchisenemer even goed ver-
worven worden bij (door de franchisegever geaccepteerde) derden.
Bij de dienstenfranchise zal het dus vooral de knowhow zijn die van belang 
is (1040). Het voorwerp van de overeenkomst is hier dus eerder een ver-
bintenis om iets te doen, de voorwaarden waarbinnen een bepaalde dienst 
wordt geleverd zijn dus van belang voor het merkimago van het netwerk. 
de overdracht van knowhow is dus uitermate belangrijk, de franchisene-
mer moet de knowhow van de franchisegever perfect beheersen. Bijgevolg 
is een continue bijstand nodig omdat anders de franchisenemer het gevoel 
zou kunnen krijgen dat eens hij de knowhow beheerst hij het ook zonder de 
franchisegever kan. de franchisegever zal er dus voor moeten zorgen dat 
zijn franchisenemers een blijvend concurrentieel voordeel hebben door in 
de keten te blijven. Hij zal dus gemeenschappelijke diensten moeten ver-
strekken.
Aangezien het uiteindelijke doel van de overeenkomst een prestatie om iets 
te doen is, zal de selectie van franchisenemer dus des te belangrijker zijn. 
Het intuitu personaekarakter van de dienstenfranchise zal dus zeker met be-
trekking tot dienstencontracten moeilijk te ontkennen vallen.

3.  Productiefranchise of industriële franchise

282. inDustriële of ProDuctiefranchise: – de franchisegever kent aan fran-
chisenemer een licentie toe om onder het merk van franchisegever, met 
technische bijstand van de franchisegever de producten te produceren 

(1040) d. legeAiS, “franchise” in Juris Classeur Commerciale, fasc. 333, ed. 2001.  
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die oorspronkelijk door franchisegever werden gemaakt. Het doel van de 
overeenkomst bestaat er dan eigenlijk ook in de plaats van productie en de 
plaats van verkoop dichter bij elkaar te brengen. de productiefranchise gaat 
vaak samen met de commercialisatie van de producten en in dat opzicht zal 
een pure industriële productiefranchise zeldzaam zijn.

B. afhankelijk van de verticale opbouw van de keten

1.  Directe franchise

283. eenvouDig contract tussen twee natuurlijke Personen: – Bij de directe 
franchise contracteert de franchisegever rechtstreeks met de franchisene-
mers, actief op de beoogde markt, zonder hulp van een tussenpersoon. dit 
kan onmiddellijk, zonder creatie van een rechtspersoon, of via een filiaal.

2.  Sub- en Masterfranchise (1041) 

284. verticale franchisestructuren: – een masterfranchise-overeenkomst is 
een overeenkomst waarbij aan een partij tegen rechtstreekse of indirecte 
geldelijke vergoeding het recht wordt toegekend om binnen een bepaald 
territorium een franchiseformule te exploiteren, ten einde franchiseover-
eenkomsten te sluiten met derden (1042), de franchisenemers (1043). de 
masterfranchise is dus een manier om een franchiseformule te exporteren 
en te internationaliseren. Ook hier verschilt de uiterst vage (1044) euro-
pese definitie van de vele definities die in de V.S. gangbaar zijn. de meeste 
Amerikaanse definities zien de masterfranchiseovereenkomst als de over-
eenkomst waarbij de masterfranchisee het recht wordt toegekend de fran-
chiseformule te verkopen of de verkoop ervan te onderhandelen in naam en 
voor rekening van de franchisegever.

de verhouding tussen de franchisegever en de masterfranchisenemer kan 
op drie verschillende manieren worden geconstrueerd. Ten eerste zou de 
verhouding kunnen gezien worden als een mandaat, lastgeving. de defi-
nitie gegeven in de verordening eeg nr. 4087/88 van de commissie van 

(1041) Zie voor een analyse van dit concept c. AlBAric, La franchise principale, onuitg., these 
pour obtenir le grade de docteur de l’Université de Montpellier 1, 1998, 474 p.
(1042) er kan op voorhand vastgelegd worden hoeveel franchisepunten kunnen/moeten ge-
opend worden (J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, 14.
(1043) Verordening eeg nr. 4087/88 van de commissie van 30 november 1988 inzake de 
toepassing van artikel 85, lid 3, van het verdrag op groepen franchiseovereenkomsten, Publi-
catieblad l, 359 van 28 december 1988, p. 0046-0052.
(1044) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2002, 394.



JUridiScHe AArd VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

237

30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het ver-
drag op groepen franchiseovereenkomsten lijkt deze optie tegen te spreken. 
in de verordening is sprake van een vergoeding van de franchisegever door 
de masterfranchisenemer en niet omgekeerd. in elk geval moet indien de 
masterfranchisenemer daarnaast ook gewoon franchisenemer zou zijn van 
de franchisegever ervoor gewaakt worden dat beide rollen dan strikt ge-
scheiden worden gehouden. nadeel van een lastgevingverhouding in deze 
context is immers dat de franchisegever in principe direct alle handelingen 
van de masterfranchisenemer kunnen worden toegerekend en hij dus alle 
gevolgen ook financieel ervan zal moeten dragen. de masterfranchisene-
mer handelt immers volledig in naam en voor rekening van de franchise-
gever.
Vervolgens zouden we de verhouding als een aannemingsovereenkomst of 
concessieovereenkomst kunnen zien. Ook hier weer spreekt de verordening 
een kwalificatie als aanneming tegen aangezien het niet de franchisegever 
is die de masterfranchisenemer betaalt maar omgekeerd.
Ten derde zouden we de verhouding kunnen zien als een co-aanneming. 
Beide partijen werken samen aan de aanpassing van de franchise aan de be-
oogde markt. de masterfranchisenemer moet dan niet enkel het franchise-
systeem in werking stellen op de beoogde markt maar ook op punt stellen. 
Hij duidt de franchisegever op bepaalde wijzigingen in de knowhow (1045) 
of zelfs van het merk (1046). in dit geval zijn de verantwoordelijkheden van 
de masterfranchisenemer veel groter, maar de finale verantwoordelijkheid 
blijft uiteraard bij de franchisegever. de masterfranchise-overeenkomst kan 
niet gebruikt worden om alle verantwoordelijkheid voor de uitbreiding af 
te schuiven op de masterfranchisenemer, daarvoor zou hij zelf de hoeda-
nigheid van franchisegever moeten krijgen (1047).

3.  Meervoudige franchise

285. franchisenemer heeft meerDere filialen: – de “meervoudige” franchise 
(multiple franchise) biedt de franchisenemer de mogelijkheid binnen het 
hem toegekende gebied filialen te openen (1048). Met meervoudige fran-
chise kan echter ook de situatie worden bedoeld waarbij één natuurlijke 
of rechtspersoon met eenzelfde franchisegever verschillende franchiseover-
eenkomsten afsluit voor verschillende territoria. 

(1045) c. AlBAric, “l’adaptation de la franchise par le franchisé principal”, J.C.P. e, 1999, 
cah. dr. entr.,nr. 5, p. 30.
(1046) Soms kan een bepaalde merknaam vreemd of niet geschikt overkomen bij transponeren 
naar een buitenlandse markt (zie d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2002, 396).
(1047) d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 2006, nr. 724.
(1048) O. VAeS, Franchising, praktijk voor juristen, Antwerpen, intersentia, 2005, 28.



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

238

4.  Ontwikkeling Franchise (1049) of territoriale franchise of zone-overeen-
komst (1050)

286. bePerkte vorm van masterfranchise met tijDslimieten: – de formule van 
een ontwikkelingsfranchise gaat nog een stap verder. daar wordt voor een 
afgelijnd territorium als het ware de hele verdere uitbouw van een fran-
chiseketen overgelaten aan de tegenpartij. de franchisenemer mag dan ex-
clusief een (soms vooraf overeengekomen) aantal franchise punten openen 
volgens een overeengekomen tijdsschema binnen een bepaald territorium. 
de ontwikkelingsovereenkomst is eigenlijk een optieovereenkomst, met 
sancties bij niet halen van het overeengekomen tijdsschema (1051). de rech-
ten van de franchisenemer zijn hier beperkter dan bij de masterfranchise 
omdat de franchisenemer niet zelf het recht heeft franchiseovereenkomsten 
aan derden aan te bieden (1052). elke franchise unit wordt geleid door een 
door de ontwikkelaar/franchisenemer gekozen directeur, die zelf echter 
geen franchisenemer is. 

5.  Combinatiefranchise

287. samenbrengen verschillenDe franchises in één gebouw: – een techniek die 
vooral een oplossing wil bieden voor het probleem van hoge handelshu-
ren (1053). exploitatiepunten van verschillende franchiseketens worden in 
één en hetzelfde gebouw gecombineerd, met een gemeenschappelijk ge-
bied (bvb gemeenschappelijke inkomhal, infobalie, etc.) en bepaalde ge-
meenschappelijke diensten. er kan één natuurlijke of rechtspersoon zijn die 
de verschillende franchiseovereenkomsten samenbrengt, of het kan gaan 
om verschillende franchisenemers die enkel het gebouw en enkele gemeen-
schappelijke diensten delen.

c.  afhankelijk van de mate van integratie

288. in minDere of meerDere mate geïntegreerD: – Soms wordt een onderscheid 
gemaakt tussen “soft” en “hard” franchising. Het gaat dan om een verschil 
in intensiteit van de franchiserelatie. Bij soft franchising gaat het dan om 
een eerder los samenwerkingsverband dat aan de franchisenemer een grote 

(1049) c. AlBAric, La franchise principale, onuitg., these pour obtenir le grade de docteur de 
l’Université de Montpellier 1, 1998, 24.
(1050) cass. (fr.) 27 maart 1990, Bulletin 1990, iV, nr. 96 p. 64.
(1051) M. MendelSOHn, Franchising law, richmond, richmond law, 2004, 66.
(1052) concept c. AlBAric, La franchise principale, onuitg., these pour obtenir le grade de 
docteur de l’Université de Montpellier 1, 1998, 28.
(1053) Vandaar ontstaan in de V.S. in de grote stadscentra, M. MendelSOHn, Franchising 
law, richmond, richmond law, 2004, 67.
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mate van vrijheid toekent. Vaak zal de intensiteit van de samenwerking 
echter afhankelijk zijn van het minder of meer strikt karakter van de com-
merciële formule. 

1.  Corner franchise

289. franchise als Deeltje van bestaanDe hanDelszaak: – de franchisenemer 
is al een handelaar met een eigen handelszaak. Hij verbindt er zich toe om 
op een deel van de oppervlakte van zijn handelszaak de producten van 
de franchisegever aan te bieden. er moet bij dit soort overeenkomsten op 
gelet worden dat er een bijstand en een zeker knowhow is vanwege de 
franchisegever, opdat de overeenkomst niet vervalt in een loutere distribu-
tieovereenkomst.

2.  Financiële franchise 

290. enkel startkaPitaal: – de franchisenemer brengt enkel het kapitaal in 
dat nodig is voor de opening van een nieuw franchisepunt. Het personeel 
dat belast is met het bestuur van dit franchisepunt is door een arbeidsover-
eenkomst verbonden aan de franchisegever (1054). 

3.  Participatie franchise

291. kaPitaal van franchisegever en franchisenemer: – de franchisegever 
participeert in het kapitaal van de franchisenemer. Men kan zich hierbij 
uiteraard vragen stellen over de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van 
de franchisenemer. Ook in omgekeerde richting neemt de franchisenemer 
wel eens een kapitaalsparticipatie in de onderneming van de franchisege-
ver. Het voordeel van een zeer minieme kapitaalsparticipatie ligt wellicht 
meestal in de toegang tot bepaalde informatie die de franchisenemer op die 
manier kan verwerven. 

§ 2.  Duurovereenkomst

i.  PrOBleeMSTelling

292. burgerlijk wetboek gaat uit van eenmalige Prestaties: – Het Burgerlijk 
Wetboek werd opgesteld uitgaande van de klassieke overeenkomst die een 

(1054) M. KAHn, Franchise et partenariat, Développer ou intégrer un réseau d’enseignes en com-
merce associé, Parijs, dalloz-dunod, 2002, 31.
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éénmalige uitwisseling van prestaties is. Het traditionele contractenrecht 
focust voornamelijk op de contractssluiting. Problemen die tijdens de loop 
van de overeenkomst bestaan zouden idealiter tijdens de contractsonder-
handelingen moeten worden voorzien. Uiteraard wordt uitzondering ge-
zocht en gevonden op het bindend karakter van de overeenkomst om tege-
moet te komen aan onvoorziene of onvoorzienbare omstandigheden. deze 
vereiste wordt des te prangend wanneer de betrokken overeenkomst (zoals 
een franchiseovereenkomst en vele andere distributieovereenkomsten) ka-
deren in een langdurige relatie.

ii.  TeMPOrele SYSTeMATiSering VAn de OVereenKOMSTen 

293. Duur overeenkomst normaliter wilsautonomie: – Het belang dat de tijd 
speelt in een overeenkomst zal volledig bepaald worden door de partijau-
tonomie. de overeenkomst strekt partijen tot wet en de wilsautonomie is 
dan ook de uiteindelijke grondslag voor een categorisering van overeen-
komsten (1055).

294. inDeling rekening houDenD met looPtijD: – enerzijds wordt een onder-
scheid gemaakt tussen overeenkomsten met ogenblikkelijke prestaties 
versus duurovereenkomsten, ook wel overeenkomsten met opeenvolgen-
de prestaties genoemd. Binnen de categorie van de duurovereenkomsten 
wordt dan nog een bijzondere categorie onderscheiden namelijk een com-
plexe lange termijnovereenkomst, dit is een duurovereenkomst die zich on-
derscheidt door de bijzondere complexiteit van de prestaties die gespreid 
zijn over de tijd en die meer dan andere overeenkomsten een samenwer-
king zou veronderstellen. 

a.  Indeling aan de hand van het aantal uitvoeringsmomenten: onmid-
dellijk uitgevoerde overeenkomst versus duurovereenkomst

295. franse versus Duitse inzichten: – de terminologie duurovereenkomst 
en onmiddellijk uitgevoerde overeenkomst is gebaseerd op de duitse 
rechtsleer ter zake (1056). de franse terminologie (contrat à exécution in-
stantanée en contrat à exécution successif) legt vooral de nadruk op het 
aantal uitvoeringsmomenten van een contract. daarentegen legt de duitse 
terminologie ‘voorbijgaande’ overeenkomst en duurovereenkomst meer de 

(1055) H. OeTKer, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen, J.c.B. Mohr, 
1994, 18-20.
(1056) Voor een overzicht van de verschillende duitse terminologie zie H. OeTKer, Das Dau-
erschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen, J.c.B. Mohr, 1994, 68-70.
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nadruk op de globale duur van de contractuele relatie. Uiteraard is een 
duurovereenkomst ook voorbijgaand, wat meteen het vage karakter van 
een dergelijke nochtans als absoluut geformuleerde opdeling aantoont. 

296. onmiDDellijke uitvoering van De “kenmerkenDe Prestatie”: – een koop-
overeenkomst waarbij contant wordt betaald bij levering wordt traditioneel 
als het prototype van de onmiddellijk uitgevoerde overeenkomst aange-
haald. Het betreft zeker een simplificatie (1057). Wellicht moet dan ook de 
definitie van een contract met ogenblikkelijke prestaties verfijnd worden 
als het contract waarvan de kenmerkende prestatie ogenblikkelijk moet 
worden uitgevoerd (1058). dit geldt des te meer bij complexe overeenkom-
sten samengesteld uit verscheidene verbintenissen, zoals de franchiseover-
eenkomst. daar bestaat de mogelijkheid dat partijen zich zowel verbinden 
tot verbintenissen met onmiddellijke uitvoering als verbintenissen die een 
zeker tijdsverloop kennen. een ander vergelijkbaar criterium peilt niet en-
kel naar het ogenblikkelijk karakter van de hoofdprestaties maar toetst of 
alle of minstens één van de verbintenissen die samen de vervulling van 
het contractuele doel uitmaken, van nature of door de wil van de partijen 
uitgevoerd dient te worden op continue wijze. dit is iets ruimer dan enkel 
de hoofdverbintenis, maar impliceert niet de verbintenissen die blijven be-
staan na het vervullen van het contractuele doel (zoals de vrijwaringsver-
plichtingen bij de koop-verkoopovereenkomst) (1059). 

297. termijn geen invloeD oP kwalificatie van overeenkomst oP basis van Duur: – 
Het toevoegen van een termijn aan de overeenkomst (bijvoorbeeld doordat 
een betalings- of leveringstermijn wordt toegestaan, waarbij men dus afstapt 
van het suppletieve principe van de gelijktijdigheid, of doordat de volledige 
overeenkomst op termijn wordt gesteld) heeft geen implicatie op de kwa-
lificatie van de koop als overeenkomst met ogenblikkelijke uitvoering aan-
gezien dit de uiteindelijke uitvoering van de overeenkomst niet beïnvloedt, 
die nog altijd op een welbepaald ogenblik wordt uitgevoerd (1060). Het op 
termijn stellen van dit uitvoeringsmoment verlengt misschien wel de be-

(1057) B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, 243. 
(1058) We moeten de vraag stellen hoe het dan zit met accessoire verbintenissen als de vrij-
waring voor verborgen gebreken, die na de contractssluiting blijven bestaan. de hoofdver-
bintenissen van de koopovereenkomst, betaling en levering zijn echter uit te voeren door een 
éénmalige prestatie.
(1059) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations suc-
cessives“, l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a, .Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, J.J.B., 1991, 17. 
(1060) J. gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in Droit des affaires, 
Parijs, l.g.d.J., 1990, 4 ; f. glAnSdOrfff, „la définition et les caractéristiques du contrat à 
prestations successives“, l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a, .Het contract met 
opeenvolgende prestaties, Brussel, J.J.B., 1991, 18.



eigenHeid VAn de frAncHiSeOVereenKOMST

242

staansduur van de overeenkomst, maar niet de uitvoeringsduur (1061). de 
looptijd van de overeenkomst mag inderdaad niet verward worden met de 
tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de (kenmerkende) verbinte-
nissen die resulteren uit de overeenkomst. Bij een duurovereenkomst neemt 
de uitvoering van de overeenkomst een zekere tijd in beslag, bij een onmid-
dellijk uitgevoerde overeenkomst neemt deze uitvoering slechts één zeer 
beperkt tijdsmoment in beslag, hoeveel tijd dit uitvoeringsmoment ook van 
de sluiting van de overeenkomst verwijderd is. 

298. niet ogenblikkelijk uitgevoerDe overeenkomst of Duurovereenkomst: – 
de tegenhanger van ogenblikkelijk uitgevoerde overeenkomsten zijn de 
“duurovereenkomsten (1062)” bij welke de uitvoering van de (kenmerken-
de) prestaties gespreid wordt in de tijd (1063), waar dus een contractuele 
relatie met een temporele component ontstaat. de verbintenissen van de 
overeenkomst kunnen maar uitgevoerd worden mits een zeker tijdsver-
loop. de partijen of één van de partijen bij een duurovereenkomst moet(en) 
doorlopend prestaties verrichten, of herhaaldelijk met overeengekomen 
tussentijden prestaties leveren, voor bepaalde of onbepaalde tijd.

299. criterium: eenmalige uitwisseling Prestaties: – Het onderscheid tussen 
de ogenblikkelijke en duurovereenkomsten berust finaal op het criterium 
van de eenmaligheid van de uitwisseling van de prestaties. enerzijds zijn 
er overeenkomsten met een eenmalige prestatie, die dus onmiddellijk of 
na een bepaalde termijn wordt uitgevoerd. daarnaast zijn er de overeen-
komsten waarvan de uitvoering gespreid wordt over de tijd, waar dus een 
contractuele relatie met een temporele component ontstaat. Uiteraard im-
pliceert dit niet dat de éénmalig uitgevoerd prestatie geen enkele tijd in be-
slag mag nemen (1064). Het onderscheid wordt op die manier uiteindelijk 
subjectief.

300. overboDige tussencategorie van gefractioneerD uitgevoerDe overeenkom-
sten: – Bepaalde rechtsleer meent een derde categorie van overeenkomsten 
te onderscheiden: namelijk de gefractioneerde overeenkomsten. dit zijn 
overeenkomsten met verschillende uitvoeringsmomenten gespreid in de 
tijd. een dergelijke gefractioneerde overeenkomst zou in tegenstelling tot 
een zuivere duurovereenkomst met continue prestaties in beginsel wel 
ogenblikkelijk kunnen worden uitgevoerd. de essentie van een gefractio-
neerde overeenkomst is echter dat de verschillende prestaties die gelijktijdig 

(1061) J. gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in Droit des affaires, 
Parijs, l.g.d.J., 1990, 2.
(1062) O. VOn gierKe, “dauernde Schuldverhälltnisse”, Jherings Jahrbücher 1914, S. 356.
(1063) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, ed. 3, deel iii, nr. 36, p. 186.
(1064) M. fOnTAine, “la rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fau-
tive”, noot onder cass. 1 oktober 1987, R.C.J.B. 1990, 379.
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en ogenblikkelijk zouden kunnen worden uitgevoerd, temporeel gespreid 
worden. een voorbeeld betreft de verkoop van een goed tegen betaling van 
een periodieke rente. (1065), 

de praktische relevantie van een dergelijk onderscheid is niet duidelijk, 
zodat wij pleiten om de gefractioneerde overeenkomsten in feite te be-
schouwen als overeenkomsten met ogenblikkelijke prestaties (1066). Bij de 
zuivere duurovereenkomst speelt de factor tijd een belang voor het bepa-
len van de omvang van de verbintenissen. Hoe langer de overeenkomst 
duurt, hoe zwaarder de prestatie wordt. Men neme het voorbeeld van een 
niet-concurrentiebeding. Bij de gefractioneerd uitgevoerde overeenkomst 
wordt elke gefractioneerde uitvoering van een (deel van de) verbintenis 
uiteindelijk ogenblikkelijk uitgevoerd (1067) en speelt het begrip tijd geen 
rol bij het bepalen van de omvang van de prestaties (1068). indien men aan-
vaardt dat het invoegen van een termijn niets verandert aan het karakter 
van een onmiddellijk uitgevoerde prestatie, moet men tot dezelfde conclu-
sie komen wanneer de overeenkomst opgedeeld wordt en voor elk van de 
deeltjes een termijn wordt bepaald, en dus een gefractioneerd uitgevoerde 
overeenkomst is. in de rechtspraktijk wordt de gefractioneerd uitgevoerde 
overeenkomst dan ook met de onmiddellijk uitgevoerde overeenkomst ver-
eenzelvigd (1069). in de rechtsleer bestaat hierover discussie. een indeling 
van de gefractioneerde overeenkomst bij de categorie van de duurovereen-
komsten is echter terug te brengen op een verwarring tussen de looptijd 
van de overeenkomst en de tijd die nodig is voor de uitvoering van de 
kenmerkende verbintenis(sen).

(1065) r. deMOgUe, Traité des obligations en général, deel ii, Sources des obligations, Parijs, 
rousseau, 1923, nr. 917quinquies, p. 912; gevolgd door M. crOS, D. 1989, chron. Vii, 49-54; J. 
gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in Droit des affaires, Parijs, 
l.g.d.J., 1990, 5; ook in de duitse rechtsleer vinden we deze discussie terug, zie H. OeTKer, 
Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen, J.c.B. Mohr, 1994, 71. 
(1066) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations suc-
cessives“, l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, c.J.B., 1991, 24; g. Briere de l’iSle „de la notion de contrat successif“, 
D. 1957, chron., 153; B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), in Recht en Onderneming, 
Brugge, die Keure, 2005, 244.
(1067) B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), in Recht en Onderneming, Brugge, die 
Keure, 2005, 248.
(1068) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 134.
(1069) i. PeTel, La durée du contrat, Mémoire d.e.S.S./d.J.c.e., Montpellier, 1978, nr. 18, p.15, 
zoals aangehaald door J. gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in 
Droit des affaires, Parijs, l.g.d.J., 1990, 7.
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B.  Indeling aan de hand van de looptijd van de overeenkomst: over-
eenkomst van (on)bepaalde duur, lange- of kortetermijnovereen-
komsten (1070) 

1.  Bepaalde of onbepaalde duur

301. bePaalDe en onbePaalDe Duur: – een overeenkomst van bepaalde duur 
is een overeenkomst waarvan de looptijd ab initio door de contractspar-
tijen vastgelegd wordt door een toekomstige en zekere gebeurtenis (1071). 
Partijen weten bij het begin van de overeenkomst dat de overeenkomst be-
paald is door een termijn (en dus een zekere toekomstige gebeurtenis, die 
onafhankelijk is van de wil van de partijen (1072)). Partijen kunnen van in 
het begin deze termijn kennen of inschatten (1073). 
een overeenkomst van onbepaalde duur is een overeenkomst waarvan de 
looptijd niet van bij het sluiten van de overeenkomst beperkt is door een toe-
komstige doch zekere gebeurtenis, waarvan de verwezenlijking onafhanke-
lijk is van de wil van de contractspartijen. de beperking van de duur van 
een overeenkomst hoeft niet noodzakelijk in jaren of maanden te worden 
uitgedrukt. de beperking van de duur kan soms ook impliciet volgen uit het 
beperkt voorwerp van de overeenkomst. de hoger genoemde categorie van 
overeenkomsten met ogenblikkelijke prestaties zijn in dit opzicht steeds te 
kwalificeren als overeenkomsten van bepaalde duur. Het inlassen van een 
termijn in een ogenblikkelijke overeenkomst houdt enkel een nadere expli-
citering in van de bepaalde duur van een dergelijke overeenkomst. enkel 
zuivere duurovereenkomsten kunnen voor onbepaalde duur worden geslo-
ten. 
Uiteraard zouden partijen kunnen proberen te ontsnappen aan bepaalde 
plichten door hun overeenkomst te kwalificeren als een overeenkomst van 
bepaalde duur die ad infinitum (stilzwijgend) wordt verlengd (cf. infra 
randnr. 577 e.v. en 548). de rechter zal echter in dergelijk geval de bevoegd-
heid krijgen de werkelijke wil van de partijen te laten primeren op de ver-
klaarde wil (1074).
duurovereenkomsten van bepaalde duur zijn overeenkomsten die een con-
tinue levering van prestaties vereisen en dit voor een bepaalde termijn. de 

(1070) Zie J. gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in Droit des 
affaires, Parijs, l.g.d.J., 1990, 5-6
(1071) c. JASSOgne, Traité pratique de droit commercial, Brussel, Story Scientia, 1990, 153.
(1072) Het onderscheid tussen voorwaarde en termijn op basis van het zeker of onzeker ka-
rakter van de gebeurtenis werd in een recente thesis in vraag gesteld, Mogelijks hangt het 
contracteren op termijn of onder voorwaarde vooral af van de wil van beide partijen bij het 
sluiten van de overeenkomst (J. decOncincK, De voorwaarde in het contractenrecht, in Recht 
en onderneming, 2007, nr. 10 e.v.).
(1073) cass. 22 november 1957, J.T. 1960, 190; Pas. 1958, i, 303; Brussel 1 juni 1974, J.T. 1974, 
641; Kh. leuven 5 april 1966, B.R.H. 1969, 286; Arbitrale beslissing 12 juli 1965, J.T. 1966, 83.
(1074) r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R..W. 1995-96, 352.
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overeenkomst eindigt dan automatisch bij het verstrijken van de contractu-
eel bepaalde termijn (1075). 

duurovereenkomst van onbepaalde tijd is dan uiteraard de overeenkomst 
waarvan de looptijd bij de contractsluiting niet gedefinieerd is. Het gaat om 
een overeenkomst met opeenvolgende prestaties en die in principe tot in het 
oneindige doorloopt, zolang niet minstens één der partijen haar wil tot het 
beëindigen van de overeenkomst te kennen geeft of zolang er zich buiten het 
verstrijken van een termijn geen gebeurtenis voordoet die krachtens de over-
eenkomst of de facto een einde stelt aan de overeenkomst (1076). niemand kan 
zich echter voor het leven verbinden. Bijgevolg is een overeenkomst intuitu per-
sonae in principe altijd beperkt door de levensduur van een van de partijen. 

302. onDerscheiDenD criterium wilsautonomie: Het onderscheidend criterium 
is hier dus de contractuele bepaling betreffende duur van de overeenkomst. 
deze tijdsbepaling is een zekere toekomstige gebeurtenis (1077). Het be-
lang van dit onderscheid schuilt enkel in de mogelijkheid de overeenkomst 
eenzijdig te beëindigen (1078). Wanneer contractspartijen niets bepaald 
hebben over het in stand houden van de contractuele relatie gedurende 
een bepaalde periode is de overeenkomst te allen tijde precair en kan ze in 
principe maar in stand worden gehouden zolang beide partijen dat wensen. 
Bij overeenkomsten van bepaalde duur komen partijen wel overeen de con-
tractuele relatie gedurende een zekere tijd te handhaven. de tegenpartij kan 
er dan ook rechtmatig op vertrouwen dat de overeenkomst gedurende deze 
tijd blijft gelden. Het vrijheidsbeginsel wijkt dan voor de rechtszekerheid en 
het rechtmatig vertrouwen in het gegeven woord (1079). 
Het recht op eenzijdige beëindiging is voor beide partijen een subjectief 
recht, dat uiteraard ook kan misbruikt worden (1080).
een overeenkomst van bepaalde duur dient verder niet te worden opge-
zegd, tenzij dit contractueel zou worden bedongen, maar eindigt automa-
tisch bij het verstrijken van de bepaalde termijn. 

(1075) l. cOrneliS, «de duur van het contract met opeenvolgende prestaties», l. cOr-
neliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, 
c.J.B., 1991, 43.
(1076) Kh. Brugge 29 juni 2004, onuitg., A/03/00019.
(1077) cass. 17 april 1975, Arr. Cass. 1975, 914 ; Pas. 1975, i, 914; H. de PAge, Traité élémentaire 
de droit civil belge, ed. 3, deel i, nr. 136. 
(1078) cass. 9 maart 1973, Arr. Cass. 1972-73, 671.
(1079) T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit 
Belge”, in Droits des contrats, France, Belgique 2, in Droit et patrimoine, Brussel, larcier, 2006, 
223.
(1080) dit principe stelt dus grenzen aan het recht op eenzijdige beëindiging. Zie hiervoor 
l. cOrneliS, «de duur van het contract met opeenvolgende prestaties», l. cOrneliS, 
f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, c.J.B., 
1991, 57.
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2.  Lengte van de bepaalde duur

303. lange en korte termijn, overeenkomsten voor het leven: We zouden deze 
duurovereenkomsten dan nog kunnen indelen in duurovereenkomsten met 
een lange of een korte termijn (1081). Het onderscheidend criterium is hier 
uiteraard zeer subjectief. een korte looptijd kan door inflatie, of prijsstijging 
plots zeer lang lijken door de gevolgen op de prijs. Overeenkomsten van 
bepaalde duur die echter voor het leven van één van beide partijen zouden 
zijn aangegaan worden in bepaalde gevallen met betrekking tot de moge-
lijkheid ze eenzijdig op te zeggen gelijkgeschakeld met de overeenkomsten 
van onbepaalde duur (cf. infra randnr. 543).

c.  complexe duurovereenkomst (complexe langetermijnovereenkomst)

304. graDuele inDeling van relationele tot eenmalige overeenkomsten: – naast 
de eenmalige uitwisseling van prestaties en de duurovereenkomst moet nu 
echter een derde soort overeenkomst gevonden worden: de complexe lan-
getermijnovereenkomst (1082). de opdeling mag echter niet gezien worden 
als een strikt exclusieve opdeling, maar moet eerder als een gradueel on-
derscheid worden gezien. Op die manier kunnen de overeenkomsten gesi-
tueerd worden tussen twee uiterste polen. Aan de ene kant de onpersoon-
lijke eenmalige wederkerige overeenkomst waarbij twee prestaties worden 
“geruild”, aan de andere kant de “relationele” overeenkomst waar de band 
tussen de contracterende partijen nauwer en persoonlijker wordt (1083). Bij 
de duurovereenkomst ruilen partijen gedurende een lange tijd continu pres-
taties of goederen tegen geld (bevoorradingsovereenkomsten, huurovereen-
komsten,…). in bepaalde Angelsaksische rechtsleer worden de termen “long 
term contract” en “relational contract” (1084) ook door elkaar gebruikt. 

305. overeenkomst installeert een comPlex ‘systeem’: – Meestal hebben de 
complexe langetermijnovereenkomsten op een of andere manier een tech-
nisch systeem tot voorwerp. Maar de complexiteit van de overeenkomst 

(1081) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations suc-
cessives“, l. cOrneliS, f. glAnSdOrfff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, c.J.B., 1991, 15. B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die 
Keure, 2005, 248
(1082) f. nicKliScH, “Vorteile einer dogmatik für komplexe langzeitverträge”, in f. nicK-
liScH (ed.) Der komplexe Langzeitvertag, strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 
heidelberger Kolloquium Technologie und Recht 1986, Heidelberg, 18.
(1083) i. MAcneil, “Barriers to the idea of relational contracts”, in f. nicKliScH (ed.) Der 
komplexe Langzeitvertag, strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Heidelberger Kollo-
quium Technologie und Recht 1986, Heidelberg, 31.
(1084) J. AdAMS, J. HicKeY en K. V. PricHArd JOneS, Franchising, West Sussex, Tottel 
Publishing, 2006, editie 3, p. 12; g. HAdfield, “Problematic relations: franchising and the 
law of incomplete contracts”, Stan. L. Rev. april 1990, nr. 957.
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kan ook gelegen zijn in de vertakte projectorganisatie, de financieringsuit-
gaven in het gezamenlijke project…
de complexiteit van de overeenkomst wordt bepaald door het eindproduct 
dat bestaat uit onderling afhankelijke leveringen en prestaties en technische 
en economische en juridische relaties die vaak een zakelijk en persoonlijk wijd-
vertakt en flexibel relationeel netwerk noodzakelijk maken. Het kan bijgevolg 
gaan over een zeer brede waaier aan soorten overeenkomsten. een aantal ge-
lijkaardige structurele elementen maakt van deze complexe langetermijnover-
eenkomsten echter een te onderscheiden contractrechtelijke categorie.

306. Per Definitie een Duurovereenkomst: – Het gezamenlijke project nood-
zaakt een overeenkomst van een lange duur. Bij het sluiten van de overeen-
komst bestaat bij (één van de) partijen een min of meer grote onwetendheid 
die het niet toelaat de rechten en plichten van de partijen exact te omschrij-
ven in de overeenkomst, zoals dit wel gebeurt bij de ogenblikkelijk uitge-
voerde overeenkomsten. die onwetendheid zal bestaan bij overeenkomsten 
die tot doel hebben om de stand der techniek verder te ontwikkelen in be-
paald opzicht, of zoals bij de franchiseovereenkomst een bepaalde commer-
ciële formule verder uit te bouwen of in stand te houden. daardoor zal de 
complexe langetermijnovereenkomst een kaderovereenkomst zijn. 

307. weDerkerige overeenkomst: – Uiteraard is ook bij een complexe lan-
getermijnovereenkomst de wederkerigheid van de prestaties aanwezig. 
nochtans zal het mechanisme een minder directe vorm aannemen omdat 
de realisatie van het gezamenlijk project een samenwerking noodzakelijk 
maakt (cf. supra randnr. 220). daarnaast kunnen verstoringen van de sa-
menwerking bij dergelijke complexe lange termijnprojecten, zeker wan-
neer er onder een bepaald merk of handelsnaam wordt gewerkt, nefaste 
gevolgen hebben voor de partijen. Bovendien brengen dergelijke projecten 
bijzondere risico’s met zich mee. complexe langetermijnovereenkomsten 
zullen dan ook vaak een complexe en uitgewerkte risicoverdeling tussen 
de verschillende betrokken partijen kennen. 

308. Partijen werken samen: – Tenslotte wordt een complexe langetermijn-
overeenkomst gekenmerkt door een intensieve samenwerking. Partijen 
kunnen in dergelijke verhoudingen hun prestatie vaak immers niet nako-
men zonder medewerking van andere betrokkenen (1085). de complexe 
langetermijnovereenkomst is meer dan een voortdurende herhaling van 
een prestatieuitwisseling over een bepaalde tijd. een gemeenschappelijk 
project wordt doorgevoerd, waar vaak meerdere partijen bij betrokken wor-

(1085) H. ScHlOTKe, “Mitwirkungspflichten bei langzeitverträgen”, in f. nicKliScH 
(ed.) Der komplexe Langzeitvertag, strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit, heidelber-
ger Kolloquium Technologie und Recht 1986, Heidelberg, f. Müller, 383.
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den. Van bij het begin van de overeenkomst worden de betrokkenen bij het 
project in een netwerk van contractuele relaties ingesloten. een voortijdige 
beëindiging wegens problemen bij het volbrengen van het project zal ook 
daardoor vaak geen soelaas brengen. Uiteindelijk doet de term erg denken 
aan de kwalificatie als integratieovereenkomst (cf. infra randnr. 349 e.v.), zij 
het vanuit een temporele indeling van de overeenkomst.

309. Het gemeen verbintenissenrecht is niet aangepast aan dit soort over-
eenkomsten. Bij wanprestatie voorziet het gemeen verbintenissenrecht snel in 
een opzeggen van de overeenkomst, wat bij de complexe langetermijnover-
eenkomst echter zeer onaangepaste gevolgen heeft en daarom ook vaak uitge-
sloten is voor de door de wanprestatie benadeelde partij. contractuele bedin-
gen proberen een oplossing te bieden door voor elke denkbare wanprestatie 
een mogelijke sanctie te voorzien. Uiteraard zal het onmogelijk zijn van bij 
de aanvang elke mogelijke verstoring van de contractuele relatie te voorzien. 
Bovendien zullen bij onenigheid vaak interpretatieproblemen opduiken. 

310. de rechtspraak krijgt zowel in België, frankrijk, duitsland als de V.S. 
maar zeer zelden de kans om zich over complexe langetermijnovereenkom-
sten uit te spreken aangezien zij zeer zelden het voorwerp uitmaken van 
een voor de hoven en rechtbanken uitgevochten juridisch geschil. Meestal is 
het gezamenlijke project niet gebaat bij publiciteit over meningsverschillen 
tussen de partijen of over bepaalde gevoelige details van de overeenkomst. 
Bovendien doet een dergelijk juridisch gevecht de verdere samenwerking 
geen goed. daarom zal meestal een arbitrage- en soms een mediatieclausule 
in de overeenkomst opgenomen zijn.
de afwezigheid van gepubliceerde rechterlijke beslissingen in verband met de 
complexe langetermijnovereenkomsten heeft ook geleid tot een geringe inte-
resse in de rechtsleer. nochtans zou de ontwikkeling van algemene principes 
over de complexe langetermijnovereenkomst misschien een houvast kunnen 
betekenen om eventuele zwakkere partijen in de contractuele verhouding be-
ter te beschermen. een aantal problemen dat de praktijk nu ondervindt bij spe-
cifieke voorbeelden van complexe langetermijnovereenkomsten kan misschien 
op een structurele manier opgelost worden door een coherente juridische ana-
lyse van de verzameling van de complexe lange termijnovereenkomsten.

iii.  BelAng VAn de TeMPOrele indeling VAn OVereenKOMSTen

a.   onmiddellijk uitgevoerde overeenkomst versus duurovereen-
komst: ontbinding ex nunc of ex tunc

311. ontbinDing: Het belang van dergelijke temporele indeling van de over-
eenkomst zal in eerste instantie uiteraard gelegen zijn in de gevolgen van 
de ontbinding van de overeenkomst. de ontbinding van overeenkomsten 
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met doorlopende of opeenvolgende prestaties echter werkt wat haar gevol-
gen betreft in beginsel terug tot op de dag van het instellen van de eis, toch 
indien de verbintenissen deelbaar zijn in de tijd (1086). 

312. retroactiviteit: deze traditionele opvatting wordt echter in vraag ge-
steld en heeft ertoe geleid het tijdscriterium als onderscheidend criterium om 
te komen tot een categorisering van de overeenkomsten in vraag te stellen. 
Meer en meer wordt dan ook de vraag gesteld of dit eigenlijk wel het ade-
quate criterium is om het retroactief karakter van de ontbinding te bepalen. 
Het Hof van cassatie baseert zich voor zijn beslissing over de retroactiviteit 
van de ontbinding enkel op de onmogelijkheid van de teruggave (1087). 
een aantal auteurs wees er echter op dat het eenmalig, successief of con-
tinu karakter van de prestatie niet determinerend is voor de mogelijkheid 
tot teruggave (1088). de materiële onmogelijkheid tot teruggave is niet ty-
pisch voor continu of successief te verrichten prestaties. Voor sommige van 
deze prestaties is een materiële restitutie perfect denkbaar, terwijl in andere 
gevallen de onmogelijkheid van teruggave in natura geen uitstaans heeft 
met het continue of successief karakter van de prestatie. Omgekeerd zijn 
ook sommige verbintenissen met eenmalige uitvoering niet vatbaar voor 
materiële restitutie. Uiteindelijk werd dan ook de onmogelijkheid om de 
verrichte prestaties in natura terug te geven verworpen (1089) als criterium 
voor de niet-retroactieve werking van de ontbinding bij duurovereenkom-
sten, vermits bij onmogelijkheid tot teruggave de restitutie eenvoudigweg 
bij equivalent zou kunnen gebeuren, zoals de regel is bij overeenkomsten 
met onmiddellijke uitvoering (1090). de teruggavemogelijkheid van een 
geleverde prestatie hangt niet af van de temporele categorisering van de 

(1086) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BillAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 534 e.v.; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van over-
eenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 214. 
(1087) l. SiMOnT, J. de gAVre en P. fOrierS, «examen de Jurisprudence», R.C.J.B. 1985, 
nr. 80.
(1088) de mogelijkheid tot teruggave werd als criterium gehanteerd voor de retroactiviteit 
van de ontbinding, zie bijvoorbeeld cass. 24 maart 1972, opgenomen in M. fOnTAine, “la 
retroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive”, noot onder cass. 1 okto-
ber 1987, R.C.J.B. 1990, 379.
(1089) c. lefeBVe, “les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs”, Rev. not. 
b. 1988, (226), nrs. 3-12, p. 227-233; M. fOnTAine, «la rétroactivité de la résolution des 
contrats pour inexécution fautive», R.C.B.J. 1990, nr. 48, p. 399; S. STiJnS, “la résolution pour 
inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses effets», in Les obligations 
contractuelles, Brussel, éd. Jeune Barreau, 2000, nr. 49, p. 455; P. A. fOrierS, Groupes de contrats 
et ensembles contractuels,quelques observations en droit positif, Brussel, larcier, 2006, 60.
(1090) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, ed. 3, deel ii, nr. 818; J. gHeSTin, c. 
JAMin en M. BillAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat, Parijs, l.g.d.J., 2001, nr. 522; P. 
delVAUX, «les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution», in Les 
sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 
2001, nr. 11, p. 675; P. A. fOrierS, Groupes de contrats et ensembles contractuels,quelques observa-
tions en droit positif, Brussel, larcier, 2006, 60.
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hele overeenkomst, maar van de aard van de geleverde prestatie in kwes-
tie (1091). de uiteindelijke rechtvaardiging voor een retroactieve ontbin-
ding bij wanprestaties hangt samen met de leer van de oorzaak (1092), of 
met de wederzijdse afhankelijkheid van de prestaties bij synallagmatische 
overeenkomsten (1093). de noodzaak bij retroactieve ontbinding van een 
perfect evenwicht tussen de terug te geven prestaties zal bovendien ook 
enkel noodzakelijk zijn indien er een perfect evenwicht bestond tussen de 
contractueel bedongen prestaties (1094).

313. criterium onDeelbaarheiD van De verbintenissen: Vandaag wordt het crite-
rium van de (on)deelbaarheid van de verbintenissen naar voren geschoven 
en de vraag of de in het verleden verrichte prestaties elkaar in evenwicht 
houden, wat beoordeeld wordt op grond van de “économie du contract”, 
waarvoor de bedoeling van de partijen (minstens mede) bepalend is (1095). 
Ook het Hof van cassatie lijkt dit impliciet te bevestigen (1096). Ook het 

(1091) J. gHeSTin en M. BillAU, Le prix dans les contrats de longue durée, in Droit des affaires, 
Parijs, l.g.d.J., 1990, 6.
(1092) X. dieUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, Brussel/Parijs, Bruylant/
l.g.d.J., 1995, nr. 47; P. A. fOrierS, Groupes de contrats et ensembles contractuels,quelques ob-
servations en droit positif, Brussel, larcier, 2006, 61; r. cASSin, “réflexions sur la résolution 
judiciaire des contrats pour inexécution”, R. T.D. Civ. 1945, nr. 3, p. 166; g. BAUdrY-lAcAn-
Tinerie, Précis de droit civil, ii, Parijs, librairie de la Société du recueil général des lois et 
des arrêts, 1903, nr. 944.
(1093) P. delVAUX, «les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution» 
in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel/
Parijs, Bruylant/l.g.d.J., 2001, nr. 5-6, p. 671-673; P.A fOrierS en c. de leVAl, «force ma-
jeure et contrat», in Les droits des obligations contractuelles et le bicentenaire du Code Civil, Brussel, 
die Keure, 2004, nr. 38, p. 269; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 89-96.
(1094) P. A. fOrierS, Groupes de contrats et ensembles contractuels,quelques observations en droit 
positif, Brussel, larcier, 2006, 60.
(1095) Zie en vergelijk: P. delVAUX, «les effets en droit belge de la résolution des contrats 
pour inexécution» in Les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles. Etudes de droit 
comparé, Brussel/Parijs, Bruylant/l.g.d.J., 2001, nr. 11, p. 675; M. fOnTAine, “la rétroacti-
vité de la résolution des contrats pour inexécution fautive”, R.C.J.B. 1990, (382), nrs. 40-49, p. 
397-400; J. gHeSTin, “l’effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive” 
in Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Parijs, dalloz Sirey, 1985, (203), nrs. 27-28, p. 218-220 en 
nrs. 31-38, p. 221-226; r. JAMBlU-Merling, “essai sur la rétroactivité dans les actes juri-
diques”, R.T.D. Civ. 1949, (271), nr. 28, p. 297-299; c. lefeBVe, “les effets de la résolution 
judiciaire des contrats successifs”, Rev. not. b. 1988, (226), nrs. 3-12, p. 227-233; Y.-M. Seri-
neT, “l’effet rétroactif de la résolution pour inexécution en droit français” in Bibliothèque de 
la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, XXXii, Les sanctions de l’inexécution des 
obligations contractuelles. Etudes de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2001, (589), nrs. 90 e.v., p. 
644 e.v.; STArOSSeleTS, effet de la dissolution “ex tunc”, T.B.B.R, 2003, nrs. 42-43, p. 243-245; 
S. STiJnS, De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, nrs. 214-221, 
p. 303-313; M.e. STOrMe, “Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van 
wederkerige overeenkomsten”, T.B.B.R 1991, (101), nrs. 12 e.v., p. 111 e.v. 
(1096) cass. 9 februari 1990, A.rr. Cass. 1989-90; nr. 358; R.W. 1990-91, 700, noot e. diriX. Het 
hof gebruikt hier als maatstaf niet langer de onmogelijkheid van teruggave in natura, maar 
het opeenvolgend karakter van de prestaties, wat min of meer neerkomt op de ondeelbaar-
heid.
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franse Hof van cassatie is tot deze vaststelling gekomen en meer bepaald 
met betrekking tot de ontbinding van een zogenaamde gefractioneerd uit-
gevoerde overeenkomst. de retroactiviteit van de ontbinding hangt daar 
volgens het Hof af van de vraag of partijen de gefractioneerd uitgevoerde 
prestaties als verschillende contracten zagen of integendeel als één en dus 
ondeelbaar geheel (1097). 
de retroactiviteit van de ontbinding vindt haar logica in de ondeelbaar-
heid van de verbintenissen van de overeenkomst (1098). de retroactieve 
ontbinding vindt haar oorsprong in de idee van de objectieve oorzaak van 
een overeenkomst (1099), of bij synallagmatische verbintenissen in de we-
derzijdse afhankelijkheid van wederkerige verbintenissen. Wanneer de 
verbintenissen van een duurovereenkomst deelbaar zijn in de tijd dan heeft 
de niet uitvoering in de toekomst geen enkele invloed op de al geleverde 
prestaties, zodat deze bij ontbinding van de overeenkomst niet retroactief 
dienen te worden teruggegeven. Bij niet deelbare verbintenissen dient dit 
wel te gebeuren om het evenwicht tussen de prestaties te herstellen. een 
ontbinding voor de toekomst zal daar immers wel een invloed hebben op 
het evenwicht tussen partijen. Bepaalde prestaties werden in dit geval im-
mers maar in het verleden gepresteerd met oog op een tegenprestatie in 
de toekomst (1100). een beroep op de deelbaarheid of ondeelbaarheid in 
het licht van de contractseconomie vermijdt de “steriele” discussie over de 
vraag of een overeenkomst ogenblikkelijk wordt uitgevoerd of de presta-
ties integendeel dienen te worden uitgevoerd doorheen de tijd (1101).

314. criterium voor onDerscheiD Duurovereenkomst versus onmiDDellijk uitge-
voerDe overeenkomst: Bepaalde duitse rechtsleer komt daarom tot de con-
clusie dat de relevantie van op het element tijd gebaseerde indelingen zeer 
miniem is en uiteindelijk niet verder gaat dan te wijzen op de essentiële be-

(1097) cass. (fr.) 13 januari 1987, Bull. Civ., i, nr. 11, J.C.P., g., 1987, ii, 42, nr. 20860, noot g. 
gOUBeAUX.
(1098) cass. (fr.) 3 november 1983, Bull. Civ.,i, nr. 252, Rev. Trim. Dr. civ. 1985, p. 166, noot J. 
MeSTre; cass. (fr.) 13 januari 1987, Bull. Civ., i, nr. 11, J.C.P., g., 1987, ii, 42, nr. 20860, noot 
g. gOUBeAUX; cass. (fr.) 20 november 1991, Bull. Civ., iii, nr. 285; S. STiJnS, “la résolu-
tion pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses effets», in Les 
obligations contractuelles, Brussel, éd. Jeune Barreau, 2000, nr. 50, p. 456; M. fOnTAine, «la 
rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive», R.C.B.J. 1990, nr. 48, p. 
399; M. STOrMe, «Het ingaan en de terugwerkende kracht van de ontbinding van wederke-
rige overeenkomsten», T.B.B.R 1991, nr. 12, p. 111; W. VAn gerVen en S. cOVeMAeKer, 
Verbintenissenrecht, 2001, leuven, Acco, 129.
(1099) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, ed. 3, deel ii, nr. 875.
(1100) S. STiJnS, “la résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en 
œuvre et ses effets», in Les obligations contractuelles, Brussel, éd. Jeune Barreau, 2000, nr. 50, 
p. 456. 
(1101) P. fOrierS, Groupes de contrats et ensembles contractuels,quelques observations en droit 
positif, Brussel, larcier, 2006, 62. 
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tekenis die tijd heeft op een overeenkomst (1102). een echt onderscheidend 
criterium kan dit echter niet zijn om de duurovereenkomst van de onmid-
dellijk uitgevoerde overeenkomst te onderscheiden. de duitse rechtsleer 
is daarom op zoek gegaan naar een minder vaag criterium dat de duur-
overeenkomst kon onderscheiden van de onmiddellijk uitgevoerde over-
eenkomst. Zo is men meer rekening gaan houden met andere criteria zoals 
de onmiddellijke overgang van de verschuldigde zaak in het vermogen van 
de tegenpartij. Op die manier kan de duurovereenkomst dan gezien wor-
den als de (tijdelijke) overdracht van subjectieve rechten. Maar ook andere 
criteria zoals de risicoverdeling (definitieve en volledige risico-overdracht 
bij de onmiddellijk uitgevoerde overeenkomst, tijdelijke en niet volledige 
overdracht bij de duurovereenkomsten) worden in de duitse rechtsleer 
aangehaald (1103). Anderen focussen meer op het aantal prestaties en de 
gevolgen van die prestaties. Zo zouden we kunnen onderscheiden tussen 
de overeenkomsten met een éénmalige prestatie en overeenkomsten met sa-
mengestelde prestaties. Heeft de schuldeiser een éénmalige prestatie op het 
oog of niet (1104)? Moet er een bepaalde prestatie op een bepaald tijdstip 
worden geleverd of is de inhoud van de contractuele prestatie uitgestrekt 
over een bepaalde periode? de duurovereenkomst heeft een constante wer-
king, de duurschuld wordt dus door een bepaalde periode, waarin de con-
tractuele gehoudenheid bestaat, vervuld (1105). een duurovereenkomst is 
dan uiteindelijk de overeenkomst waar de totaliteit van de prestatie enkel 
door tijdsverloop duidelijk wordt (1106).

315. oPgeven Polariteit: Uiteindelijk moet misschien de geponeerde pola-
riteit tussen duurovereenkomsten en onmiddellijk uitgevoerde overeen-
komsten worden opgegeven. de overeenkomsten kunnen dan een min of 
meer groot belang aan de tijdscomponent hechten (1107). Ook onmiddellijk 
uitgevoerde overeenkomsten, of éénmalige uitwisselingen van prestaties 
kunnen immers een zekere tijdsduur kennen en rekening houden met een 
zeker tijdselement. 

(1102) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 74.
(1103) Vergelijk H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme 
und kritische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge 
zum Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 76 e.v.
(1104) H. SiBer, “die schuldrechtliche Vertragsfreiheit”, Jherings Jahrbücher 70 (1921), s. 223.
(1105) O. VOn gierKe, “dauernde Schuldverhälltnisse”, Jherings Jahrbücher 1914, S. 356.
(1106) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 104 e.v.
(1107) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 136.
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B.  In rekening brengen van de duur van de overeenkomst

316. Het positieve recht houdt echter in elk geval rekening met de duurtijd 
van de overeenkomst. 
naar duits recht wordt sinds de uitspraak van het Bundesgerichtshof van 
14 juli 1988 (1108) algemeen aanvaard dat de duurovereenkomst een rele-
vante categorie verbintenissen inhoudt. 

1.  Beëindiging van de overeenkomst

317. eenzijDige oPzegging enkel voor overeenkomsten onbePaalDe Duur: – naar 
Belgisch recht lijkt de mogelijkheid om eenzijdig op te zeggen enkel te 
bestaan voor overeenkomsten van onbepaalde duur (cf. infra randnr. 539 
e.v.). 

2.  Imprevisie, een probleem van de lange termijnovereenkomst (1109)

318. voortijDige beëinDiging Duurovereenkomsten: – Het belang van deze cate-
gorisering als “duurovereenkomst” ligt volgens duitse rechtspraak vooral 
in de mogelijkheid de duurovereenkomst voortijdig te beëindigen wanneer 
een gegronde reden bestaat waarom een voortzetting van de verbintenis-
sen in strijd zou zijn met de beginselen van de goede trouw (1110). (zie ook 
§ 10 nr. 3 AgBg die een uitzondering maakt op het verbod van eenzijdige 
beëindiging zonder gegronde reden voor duurovereenkomsten (1111)). 

319. de ‘pacta sunt servanda regel’ wordt daardoor echter volgens de duitse 
rechtsleer niet aangetast aangezien de mogelijkheid tot eenzijdige beëindi-
ging van een duurovereenkomst niet dient gezien te worden als een uiting 
van de vrijheid van partijen om het contract te beëindigen maar eerder als 
een ingrijpen in de juridisch verzekerde positie van de tegenpartij die een 
rechtvaardiging of een rechterlijke controle nodig heeft. er zal met andere 
woorden rekening gehouden moeten worden met de goede trouw (1112).

(1108) BgH 14 juli 1988, N.J.W. 1989, 27.
(1109) J. VAn dUnne, “Adaptation by renegotiation, contractual and judicial revision of 
contracts in cases of hardship”, in f. niKliScH (ed.), Der komplexe Langzeit vertrag, Strukturen 
und internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Heidelberg, f. Müller, 1986, 413.
(1110) BgH 10 juli 1989, N.J.W. 1990, 40; BgH 9 oktober 1991, N.J.W. 1992, 496.
(1111) (rücktrittsvorbehalt): die Vereinbarung eines rechts des Verwenders, sich ohne sach-
lich gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen grund von seiner leistungspflicht zu lö-
sen; dies gilt nicht für dauerschuldverhältnisse;
(1112) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 250 e.v., 289 e.v.
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naar Belgisch recht reikt de aanvullende werking van de goede trouw niet 
zo ver dat tegemoet zou moeten gekomen worden aan gevallen van impre-
visie.

320. de problemen met imprevisie zijn in ieder geval niet typisch voor 
duurovereenkomsten, ofschoon ze daar misschien meest voorkomen. Ook 
een overeenkomst met éénmalige doch op termijn gestelde prestatie kan 
ermee worden geconfronteerd (1113). de imprevisie zal dus eerder een pro-
bleem zijn van de lange termijnovereenkomsten, of dit nu een duurover-
eenkomst, een overeenkomst met onmiddellijke uitvoering, die echter op 
termijn is gesteld of een gefractioneerde overeenkomst is (1114).

in de Amerikaanse doctrine wordt het onderscheid tussen “discrete transac-
tions” en “relational contracts” gemaakt (1115). Basisidee is dat een overeen-
komst tussen twee partijen die volkomen eenmalig blijft, verschillend zal 
zijn van een overeenkomst tussen twee partijen die mogelijkerwijs ook in de 
toekomst nog een beroep op elkaar zullen doen. de mogelijkheid om elkaar 
als medecontractant te verliezen zal dan een invloed hebben op de gedra-
gingen van partijen. Bij relationele transactie is er echter meestal niet één 
moment waarop de hele verdere verhouding gepland wordt of kan worden. 
de partijen hebben de bedoeling hun verbintenissen eerder te laten groeien 
uit het wederkerige engagement dat ze door de overeenkomst aangaan. 
Hun verhouding groeit mee met de veranderingen in de omstandigheden. 
de bedoeling van het contract is voor de partijen niet zozeer om risico’s toe 
te wijzen maar eerder om een samenwerking te garanderen (1116). 
Op basis van enkele bestaande verbintenisrechtelijke concepten, zoals het 
goede trouwbegrip, of het begrip overmacht zouden pogingen kunnen 
worden ondernomen om met betrekking tot de verbintenissen van een 

(1113) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations succes-
sives“, in l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, c.J.B., 1991, 15; g. Briere de l’iSle, „de la notion de contrat successif, 
D. 1957, chron., 153.
(1114) Zie hiervoor f. WAlScHOT, “Het beheer van het contract met opeenvolgende pres-
taties”, “, l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, c.J.B., 1991, 99.
(1115) Zie S. MAcAUlAY, “The American experience regulating dealerships and franchises”, 
in c. JOergeS, (ed.) Franchising and the law, theoretical and comparative aproaches in Europe and 
the United States, Baden-Baden, nomos, 1991, 180; . g. HAdfield, “Problematic relations: 
franchising and the law of incomplete contracts, Stanford law review, 1990, 927. navolging in 
duitse rechtsleer zie e.a. J. ScHAcHerreiTer, Das Franchise-Paradox, Hybride Arrangements 
zwischen Markt un Hierarchie im materiellen und im Koolisionsrecht, Tübingen, Mhor Siebeck, 
2006, 12; e. ScHAnZe in c. JOergeS, (ed.), Franchising and the law, theoretical and comparative 
approaches in Europe and the United States; Das Recht des Franchising, Konzeptionelle, rechtsver-
gleichende und europarechtliche Analysen, Baden-Baden, nomos Verlagsgesellschaft, 1991, 67.
(1116)r. gOrdOn, “Macauly, Macneil, and the discovery of solidarity and power in contract 
law”, Wisconsin Law Review, 1985, 565.
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complexe duurovereenkomst rekening te houden met gewijzigde omstan-
digheden. de Amerikaanse praktijk van ‘hardship’ clausules dient ook hier 
te worden vermeld (1117) (cf. infra randnr. 322). 

321. risico Door lange Duur: – de lange termijn in combinatie met het bin-
dend karakter van een overeenkomst zorgt voor een bijkomend risico. Het 
contract kan aan belang verliezen, door een economische kentering, of door 
een technologische verandering, wat zeker van belang is bij bijvoorbeeld 
franchiseovereenkomsten gebaseerd op een technische en nieuwe know-
how. de waarde van de tegenprestatie kan verminderen. Bij franchiseover-
eenkomsten denken we bijvoorbeeld aan een daling van de verkoopcijfers 
bij een franchisenemer. de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst 
kunnen stijgen. Meest in het oog springend zal voor een franchiseovereen-
komst de kost zijn voor aanpassen, heropfrissen van het verkooppunt, de 
“remodeling”, die vaak tot hoge kosten voor de franchisenemer kunnen 
leiden en soms doorgevoerd worden wanneer de verkoopcijfers te wensen 
overlaten als ultieme poging de situatie te kenteren. Wanneer er sprake is 
van overmacht kan een wijziging van omstandigheden gevolgen hebben op 
de verdere uitvoering van de overeenkomst en de verdere uitvoering van 
de overeenkomst onmogelijk maken. indien de uitvoering door de wijzi-
ging van omstandigheden enkel moeilijker of duurder wordt, spreken we 
van imprevisie (1118). imprevisie wordt door de Belgische rechtspraak niet 
aanvaard. Mogelijks kan via het rechtsmisbruik toch voorkomen worden 
dat een partij tegen iedereen en alles een contract voortzet dat nefast is 

(1117) Zie voor deze “good faith adjustment clauses”, r. ScOTT, “conflict and cooperation in 
long-Term contracts”, Cal. L. Rev, 1987, 2006.
(1118) d. PHiliPPe, Changement de circonstances et bouleversement de l’économie contrac-
tuelle, Brussel, Bruylant, 1986, 5; d. PHiliPPe, “les clauses d’imprévision dans les con-
trats à long terme”, in Le contrat à prestation succesives, Brussel, Bruylant, 1991, 162; d. 
PHiliPPe,”l’imprévision”, J.T. 2007, 738; d. PHiliPPe, “la théorie de l’imprévision”, 
T.B.B.R. 1990, 304; l. VAel, “Beschouwingen over het imprevisieleerstuk: omtrent de even-
tuele ontsluiting van de overeenkomst in geval van een gewijzigd contractueel verhoudings-
kader”, in Liber amicorum Tijdschrift voor privaatrecht Marcel Storme, Antwepen, Story Scientia, 
2004, 703, J.-f. rOMAin, “le principe de convention-loi (portée et limites): réflexions au 
sujet d’un nouveau paradigme contractuel” in Les obligations contractuelles, Brussel, J.B.B., 
2000, 142; S. HerreMAnS, “le bouleversement de l’économie contractuelle à la suite d’un 
changement de circonstances: quelques éclairages nouveaux”, T.B.B.R. 2000, 477 en 572; S. 
STiJnS, d. VAn gerVen en P. WerY, “chronique de jurisprudence – les obligations: le 
régime général de l’obligation (1985-1995)”, J.T. 1996, 704, nr. 37en p. 728, nr. 112; P. WerY, 
“l’imprévision et ses succédanes”, noot onder luik 27 juni 1995, J.L.M.B. 1996, 102; P. VAn 
OMMeSlAgHe, “examen de jurisprudence (1974-1982) – les obligations”, R.C.J.B. 1986, 42; 
M. fOnTAine, “Portée et limites du principe de la convention-loi”, Les obligations contractuel-
les, Brussel, J.B.B. 1984, 190; X. dieUX, “réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur 
la théorie de l’imprévision en droit privé”, noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979, R.C.J.B. 
1983, 401-409; P. STOcKel-MUncK, Regards sur la théorie de l’imprévision. Vers une souplesse 
contractuelle en droit privé français contemporain, Aix Marseilles, P.U., 1994, 9.
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voor de tegenpartij en alle redelijke wijzigingen van de overeenkomst af-
wijst (1119).

322. harDshiPclausules, hernegotiëren wanneer contractueel evenwicht is aan-
getast: – in de Amerikaanse rechtspraak kende de pacta sunt servanda regel 
oorspronkelijk een veel striktere toepassing. een niet-uitvoering van een over-
eenkomst is niet gerechtvaardigd, zelfs niet in het geval van overmacht of on-
overkomelijke noodzaak (1120). in de Amerikaanse praktijk worden daarom 
clausules ingelast die partijen verplichten een gemeenschappelijke inspanning 
te doen om wegens verschillende redenen een overeenstemming te bereiken 
tot een substantiële aanpassing van de contractuele risicoverdeling (1121). een 
hardshipclausule wil dus de situatie beheersen waar een onvoorziene wijzi-
ging van omstandigheden zich voordoet, die volledig buiten de controle van 
partijen ligt en die het contract dermate beïnvloedt dat het contractueel even-
wicht aangetast is (1122). Het doel van een hardship clausule is dus de voort-
zetting van de overeenkomst en het herstellen van een economisch evenwicht. 
Op die manier probeert men te komen tot een evenwichtigere risicoverdeling 
over de hele looptijd van de overeenkomst (1123). Het is immers niet realis-
tisch een strategie bij het aangaan van de overeenkomst op te zetten die het 
risico van alle onzekerheden die zich in de toekomst kunnen voordoen zou 
verdelen. daarom moeten partijen dus expliciet of impliciet overeenkomen 
de initiële risicoverdeelsleutel aan te passen aan latere wijzigingen in de situ-
atie. Probleem is echter dat eens er een initiële verdeelsleutel bestaat, partijen 
minder geneigd zullen zijn in te gaan op een vraag van tegenpartij deze ver-

(1119)  cass. 14 april 1994, Pas. 1994, i, 367P. A. fOrierS, “Pacta sunt servanda, portée et 
limites”, in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het contract, in Instituut voor 
bedrijfsjuristen, Brussel, Antwerpen, Bruylant, Kluwer, 2003, 17; P. WerY, “l’imprévision et 
ses succédanés”, J.L.M.B. 1996, 108.
(1120) 1837, Adams c. Nichols, Supreme court of Massachusetts, Massachusetts Reports, vol. 36, 
p. 275; deze regel werd weliswaar sterk gemilderd door 27 mei 1966, Transatlantic Financing 
Corp. C. United States, United States court of Appeals, District of Columbia Circuit, 1966, 124 
U.S. App. d.c. 183 en Federal reporter, Second Series, vol. 363, p. 312. Wanneer de uitvoering 
van de overeenkomst impractical wordt, en dus maar kan uitgevoerd worden door exces-
sieve en onredelijke kosten, is de schuldenaar toch bevrijd van zijn overeenkomst. daarnaast 
aanvaardt de Amerikaanse rechtspraak ook de frustration of purpose (31 oktober 1944, Lloyd 
c. Murphy, Supreme court of california, 1944, California Reports, Second Series, vol. 25, p. 48). 
Wanneer de uitvoering wel nog mogelijk is maar elk nut verloren heeft voor de schuldeiser 
door een gebeurtenis, die voor beide partijen een doorslaggevende beweegreden was voor 
het sluiten van de overeenkomst.  Zie hiervoor M. AlMeidA PrAdO, Le hardship dans le droit 
du commerce international, Brussel, Bruylant, 2003, nr. 39 e.v., p. 34 e.v.
(1121) Zie voor deze “good faith adjustment clauses”, r. ScOTT, “conflict and cooperation in 
long-Term contracts”, Cal. L. Rev, 1987, 2006.
(1122) M. AlMeidA PrAdO, Le hardship dans le droit du commerce international, Brussel, Bruy-
lant, 2003, nr. 170, p. 119 en nr. 172, p. 120.
(1123) M. AlMeidA PrAdO, Le hardship dans le droit du commerce international, Brussel, Bruy-
lant, 2003, nr. 174 e.v., p. 121 e.v.; P. KAHn, “force majeure et contrats internationaux de 
longue durée”, Journal du droit international 1975, 476.
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deelsleutel aan te passen (1124). de case law legt partijen bij sterk gewijzigde 
problemen vaak een hernegotiatie op (1125). daarnaast wordt een aanpassing 
van het contract soms rechtstreeks opgelegd door de rechter (1126).
Het concurrentiële voordeel van de franchisenemer gelegen in het beschik-
ken over nieuwe knowhow zal afnemen eens deze knowhow niet meer zo 
vernieuwend is. Hetzelfde geldt bij een verandering in het merkimago. 
de magische aantrekking van een nieuw merk kan bij verandering van de 
mode enkele jaren later compleet verdwijnen. de gedane investeringen van 
franchisenemer in een verkooppunt passend bij een exclusief merk zijn niet 
meer te verantwoorden eens dat merk afgetakeld is.

323. herzieningsbeDingen: – Kunnen we echter zo ver gaan om een verplich-
ting tot hernegociëren op te leggen aan partijen bij een duurovereenkomst in 
het geval bepaalde onvoorzienbare gebeurtenissen het initieel evenwicht tus-
sen partijen verbreken (1127)? Sommigen leiden dit af uit art. 1134 B.W (1128). 
Voorlopig lijkt imprevisie nochtans niet aanvaard in de Belgische (1129) en 
franse rechtspraak (1130). in combinatie met een opzegbeding kan een soort 

(1124) r. ScOTT, “conflict and cooperation in long-Term contracts”, Cal. L. Rev, 1987, 2008; 
d. MATrAY, f. VidTS en B. rOelS, “l’arbitrage et le caractère évolutif des contrats de distri-
bution”, in L’arbitrage et la distribution commerciale; actes du colloque du CEPANI du 17 novembre 
2005, Brussel, Bruylant, 2006, 116
(1125) Westinghouse cases, P. JOSKOW, “commercial impossibility?: The uranium market 
and the Westinghouse case, Journal of Legal studies 1977, 6; J. VAn dUnne, “Adaptation by 
renegotiation, contractual and judicial revision of contracts in case of hardship”, in f. nicK-
liScH (ed.) Der komplexe Langzeitvertag, strukturen und internationale Schiedsgerichtsbarkeit, 
heidelberger Kolloquium Technologie und Recht 1986, Heidelberg, f. Müller, 383.
(1126) Aluminium co. Of America v. essex group inc., nr. 245, E.D. Va. 27 oktober 1978; e. 
SPeidel, “court imposed price adjustements under long-term sypply contracts”, Northwest-
ern Univ. L.R., 1981, 377; M. ZUndel, “equitable reformation of long-term contracts – The 
new spirit of AlcOA, Utah L.R. 1982, 992.
(1127) Y. PicOd, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, in Bibliothèque de droit privé, 
Parijs, l.g.d.J., 1989, 199.
(1128) Y. PicOd, Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, in Bibliothèque de droit privé, 
Parijs, l.g.d.J., 1989, 212.
(1129) cass. 19 mei 1921, Pas. 1921, i, 38O; c. delfOrge, “la modification unilatérale du 
contrat”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, nr. 54, p. 190.
(1130) cass. (fr.) 9 januari 1856, D. 1856, 1.33; cass. (fr.) 6 maart 1876, D. 1876, 1.193, S. 1876, 
1.161; art. 1148, B.W. een overeenkomst uit 1560 en 1567 over het onderhoud van een kanaal 
dat diende om de nabijgelegen akkers te irrigeren tegen een vergoeding van drie “sols” per 
geïirrigeerd “carteirade” is drie eeuw later niet meer evenwichtig. de kosten voor het onder-
houd zijn aanzienlijk gestegen, de vergoeding quasi waardeloos. Toch kan de overeenkomst 
niet worden aangepast. J. gHeSTin, c. JAMin en M. BillAU, Traité de droit civil. Les effets du 
contrat, Parijs, l.g.d.J., 2001, p. 355, nr. 290; c. JAMin, “révision et intangibilité du contrat, 
ou la double philosophie de l’article 1134 du code civil”, Dr. et Patrim. 1998, 46. Wat indexa-
tieclausules met betrekking tot de prijs voor leveringen die gedurende de hele looptijd van 
het contract moeten gebeuren heeft de franse rechtspraak, zonder aan de theorie van het ver-
bod op imprevisie te raken, voor een oplossing gezocht. Wanneer de rechter geconfronteerd 
wordt met een niet goed functionerende indexatieclausule in een overeenkomst met een her-
zieningsbeding mag hij, wanneer, en enkel op dat moment, de onderhandelingen falen, bepa-
len of de voorgestelde nieuwe index waaraan de prijs wordt gekoppeld de overeenkomst wij-
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hardship clausule worden geconstrueerd. Aan elk van de partijen kan het 
recht worden toegekend de overeenkomst op te zeggen, wanneer een ge-
beurtenis zich voordoet die de economie van de overeenkomst danig veran-
dert en er binnen een bepaalde periode geen overeenstemming tot wijziging 
van de overeenkomst wordt bereikt (1131). Probleem hierbij is dat het niet 
kan gaan om een onvoorziene gebeurtenis. de gebeurtenis die dit opzeg-
recht doet ontstaan, zal in de overeenkomst moeten worden bepaald. Het 
gaat ook niet om een ontbindende voorwaarde aangezien de ontbinding niet 
van rechtswege plaats heeft, maar een recht is voor elk van de partijen. Het is 
ook geen uitdrukkelijk ontbindend beding, aangezien de gebeurtenis niet de 
wanprestatie van de tegenpartij is (cf. supra 460 en 461).

324. een automatische aanPassing is iets anDers Dan een harDshiPclausule: – re-
visieclausules zijn ook naar Belgisch en frans recht bekend (1132). Het ver-
schil met echte hardshipclausules zit in het feit dat het bij herzieningsbe-
slissingen gaat om een herziening naar aanleiding van een situatie die wel 
degelijk werd voorzien bij het sluiten van de overeenkomst. indien het om 
een automatisch herzieningsbeding gaat is bovendien ook het gevolg van de 
gebeurtenis beheerst door partijen. Juist daarom kunnen ze bij het sluiten van 
de overeenkomst al bepalen hoe, of volgens welke criteria de overeenkomst 
bij realisatie van die gebeurtenis dient te veranderen. Bij een hardshipclausule 
daarentegen is van een dergelijk automatisme juist geen sprake. de gevolgen 
van de gebeurtenis op de overeenkomst zijn niet gekend bij het sluiten van 
de overeenkomst en het is dan ook niet mogelijk op voorhand iets te bepalen 
over de wijzigingen in de overeenkomst om tegemoet te komen aan die ge-
beurtenis en haar gevolgen op de overeenkomst (1133). 

zigt of enkel zoals afgesproken de prijs aanpast aan de nieuwe marktvoorwaarden. Belangrijk 
is echter dat in de laatste hypothese de rechter deze nieuwe prijsindex mag opleggen (Parijs 
28 september 1976, J.C.P. 1978, 18810, noot J. rOBerT); J.-l. delVOlVe, “The french law of 
‘imprévision’ in international contracts, The international contract, 1981, 3 en 8.
(1131) M. fOnTAine, “les clauses de hardship, amménagement conventionnel dans les con-
trats internationaux à long terme”, D.P.C.I. 1976, 7; P. VAn OMMeSlAgHe, “les clauses de 
force majeure et l’imprévision (hardship) dans les contrats internationaux”, R.D.I.D.C. 1980, 
7; P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute de 
l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 312, nr. 54. Voor 
een formulering van dergelijke clausules zie M. fOnTAine en f. de lY, Droits des contrats 
internationaux. Analyse et rédaction de clauses, Brussel, Bruylant, 2003 2

e
 editie, 518.

(1132) A. VAn OeVelen, “Hoofdstuk 8 overmachts- en herzieningsbedingen in het gemeen 
recht en in overeenkomsten  met consumenten”, in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), 
Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, inter-
sentia, 2006, 276; J.J. MOUSSerOn, “Technique contractuelle”, editions juridiques lefebvre 
1988, p. 529 e.v.; J.J. MOUSSerOn, Parijs, “la gestion des riques par le contrat”, R.T.D. civ. 
1988, 481; i. de lAMBerTerie, “incidence des changements de circonstances” in d. TAl-
lOn en d. HArriS (eds.) Le contrat d’aujourd’hui: comparaisons franco-anglaises”, in Bibliothèque 
de droit privé, Parijs, l.g.d.J. 1987, 217.
(1133) M. AlMeidA PrAdO, Le hardship dans le droit du commerce international, Brussel, Bruy-
lant, 2003, nr. 171 e.v., p. 119
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325. oP voorhanD vastleggen van gebeurtenis Die wijziging toelaat en van cri-
teria voor De aanPassing: – Het contract moet de criteria voor herziening 
en de modaliteiten ervan vastleggen, anders gaat het om een partijbeslis-
sing (1134). in dit laatste geval zal de partijbeslissingsbevoegdheid te goe-
der trouw moeten worden uitgeoefend (1135). dit houdt in dat van de par-
tijbeslissing geen misbruik mag gemaakt worden. indien er sprake is van 
misbruik kan de rechter de normale uitoefening van het recht opleggen (dit 
kan eventueel ook de niet uitoefening van het recht op wijzigen zijn (1136)) 
of het herstel van de door dat misbruik veroorzaakte schade bevelen (1137). 
in het gemeen contractenrecht is niets bepaald met betrekking tot dergelijke 
herzieningsclausules. We moeten er dus van uitgaan dat ze principieel ge-
oorloofd zijn. Uiteraard zal indien het om een herziening van de prijs gaat 
de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen 
spelen (1138). deze wet verbiedt elke indexering van industriële of com-
merciële prijzen, van de tarieven en de parameters van prijzenfluctuatie-
formules op grond van het indexcijfer van de consumptieprijzen of van 
enig ander indexcijfer. de overeenkomsten mogen slechts prijsherzienings-
bedingen bevatten ten belope van maximum 80% van de eindprijs, 20% 
van de eindprijs moet dus vast staan, en voor zover ze verwijzen naar pa-
rameters die de reële kosten vertegenwoordigen. iedere parameter is enkel 
van toepassing op dat deel van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die 
hij vertegenwoordigt. Voor internationale overeenkomsten is de wet enkel 
van toepassing op de in België uit te voeren prestaties, door personen die 
in België verblijven (1139).

326. uitDrukkelijk ontbinDenD beDing of oPzegbeDing: – een herzieningsbeding 
kan echter ook een partij het recht geven de overeenkomst op te zeggen 
indien bepaalde omstandigheden zich verwezenlijken. in dat geval gaat het 

(1134) P. A. fOrierS, “Pacta sunt servanda (portées et limites)”, in Tendensen in het bedrijfs-
recht. De eenzijdige wijziging van het contract, Brussel, Bruylant, Antwerpen, Kluwer, 2003, p. 
32-36, nrs. 29-34.
(1135) J. rOnSe, “Marginale toetsing in het privaatrecht”, T.P.R. 1977, 212; r. KrUiTHOf, 
“Overzicht van rechtspraak (1974-1980) Verbintenissen”, T.P.R. 1983, p. 569, nr. 69; M. STOr-
Me, “de bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing”, T.P.R. 1988, p. 
1260, nr. 1; c. delfOrge, “la modification unilatérale du contrat”, in La volonté unilatérale 
dans le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, nr. 85, p. 224.
(1136) cass. 8 februari 2001, Arr. Cass. 2001, i, 245, Pas. 2001, i, 244, R.W. 2001-02, 778, noot A. 
VAn OeVelen. 
(1137) cass. 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 518, Pas. 1983, i, 472; cass. 18 februari 1988, 
Arr. Cass. 1987-88, 790, Pas. 1988, i, 728, T.B.H. 1988, 696, noot, R.W. 1988-89, 1226, noot; cass. 
11 juni 1992, Arr. Cass. 1992, 963, pas. 1992, i, 898, R.W. 1992-93, 373; cass. 8 februari 2001, Arr. 
Cass. 2001, i, 245, Pas. 2001, i, 244, R.W. 2001-02, 778, noot A. VAn OeVelen. 
(1138) Wet 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen, B.S. 1 april 1976.
(1139) A. VAn OeVelen, “Hoofdstuk 8 overmachts- en herzieningsbedingen in het gemeen 
recht en in overeenkomsten met consumenten”, in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), 
Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, inter-
sentia, 2006, p. 278, nr. 11.
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om een opzegbeding (cf. infra randnr. 460). indien de gebeurtenis die toelaat 
de overeenkomst te beëindigen, de wanprestatie van de tegenpartij is, gaat 
het om een uitdrukkelijk ontbindend beding (cf. infra randnr. 459 e.v.).
Hardshipclausules gaan echter nog een stap verder omdat het niet meer 
gaat om een automatische wijziging indien op voorhand bepaalde gebeur-
tenissen zich voordoen. Het gaat om een echte hernegociëring. Meestal zal 
er dus een soort arbitrageprocedure voorzien worden die de naleving van 
de revisie moet garanderen (1140).

3.  Prijsbepaling. Geldigheid van de overeenkomst

327. Prijs en Devaluatie: – Wanneer de prijs bij een overeenkomst op termijn 
betaalbaar is kan de koopkracht van die prijs al sterk variëren, zodat de 
uiteindelijk na het verstrijken van de termijn betaalde prijs misschien niet 
meer overeenstemt met wat de tegenpartij als tegenprestatie voor zijn gele-
verde prestatie beoogde. Bij een complexere operatie die een duurovereen-
komst is kan niet enkel de koopkracht van de monetaire prestatie, de prijs 
verschillen maar zal ook de werkelijke waarde van de te leveren goederen 
of prestatie kunnen wijzigen. 

Hoe langer de looptijd van de overeenkomst is, hoe sterker dit element 
zal spelen. de overeenkomst dient voor partijen als een soort zekerheid de 
juiste tegenprestatie te krijgen voor de eigen geleverde prestatie. deze ze-
kerheid vloeit uiteraard voort uit de bindende kracht van de overeenkomst. 
de prijs zal dus op voorhand in de overeenkomst worden bedongen. Soms 
echter zal dit onmogelijk zijn wanneer de duur van de overeenkomst te 
lang is om een redelijke prognose van de economische waarde van één van 
de twee wederkerige prestaties te maken. Bij complexe operaties, zoals bij 
voorbeeld de bevoorradingsovereenkomsten, bijstandsovereenkomsten, 
opeenvolgende leveringen wordt de prijs zelden bij de contractssluiting 
bepaald. Bij langdurige contractuele relaties gaat men er soms vanuit dat 
de prijs kan toegepast worden die gebruikelijk is tussen partijen (1141) (cf. 
infra randnr. 340 e.v. bij kwalificatie als kaderovereenkomst).

iV.  de frAncHiSeOVereenKOMST AlS cOMPleXe dUUrOVereenKOMST

328. belang tijD bij franchiseovereenkomst: – de precieze grootte van de door 
de franchisenemer zowel als door de franchisegever verschuldigde prestaties 

(1140) l. gOffin en g. deMeZ, “la technique de l’arbitrage comme procédé de révision 
des contrats” in Rapports belges au Xe congrès international de droit comparé, Brussel, Bruylant, 
1978.
(1141) B. TilleMAn, Bijzondere overeenkomsten, A Verkoop, Deel 1 Totstandkoming en kwalificatie 
van de koop, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, Antwerpen, Story Scientia, 2001, 477.
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zijn in grote mate bepaald door de looptijd van de overeenkomst (1142). de 
overeenkomst en de daaruit voortvloeiende prestaties worden uitgespannen 
over een langere tijdspanne. de tijdspanne is essentieel voor het verwezenlij-
ken van het doel van de contractuele samenwerking (1143). door de weder-
zijdse samenwerkingsplicht, bijstandsverplichting, de in vele franchiseover-
eenkomsten voorkomende leveringsplichten van de franchisegever, de in de 
tijd gespreide, vaak aan omzet gerelateerde vergoedingen van de franchise-
nemer, enz. is het duidelijk dat de franchiseovereenkomst een duurovereen-
komst is, die zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur kan worden 
afgesloten. de franchiseovereenkomst is een overeenkomst over opeenvol-
gende prestaties zonder dat voor elke prestatie een nieuwe overeenkomst 
dient te worden gesloten (1144). Partijen kunnen vrij kiezen voor een over-
eenkomst van bepaalde of onbepaalde duur. Het verdient dus aanbeveling in 
de overeenkomst duidelijk het begin en einde van de overeenkomst, alsook 
de modaliteiten van een eventuele verlenging te bepalen (1145). Wanneer ge-
kozen wordt voor een overeenkomst van onbepaalde duur doet men er goed 
aan de manier waarop de overeenkomst kan worden beëindigd nauwkeurig 
te bepalen. de keuze voor een overeenkomst van onbepaalde duur kan als 
gevolg hebben dat de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëin-
diging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop 
toepasselijk wordt op de beëindiging (cf. infra randnr. 554).

329. relevantie in rechtsPraak en wetgeving: – de rechtspraak zal de kwalifi-
catie als duurovereenkomst aangrijpen om af te wijken van de gemeenrechte-
lijke verplichting tot prijsbepaling. dit gebeurt zowel op basis van een kwali-
ficatie, op basis van de duur van de overeenkomst als op basis van een kwa-
lificatie als kaderovereenkomst. daarom bespreken we dit hieronder bij de 
kaderovereenkomst (cf. infra randnr. 340 e.v.). daarnaast heeft het complexe 
duurkarakter tot gevolg dat de modaliteiten van de overeenkomst niet steeds 
ab initio kunnen worden vastgelegd (1146). daardoor zal de franchisegever 
desgevallend wijzigingen kunnen aanbrengen in de wijze waarop de overeen-
komst moet worden uitgevoerd door de franchisenemer, of zelfs wijzigingen 
aanbrengen aan het initieel bepaalde voorwerp. Zo wordt een beperkt wij-
zigingsrecht van de franchisegever van het franchiseconcept aanvaard. Het 
franchiseconcept dient evolutief en flexibel te blijven (cf. infra randnr. 457).

(1142) H.OeTKer, Das dauerschuldverhältnis und seine Beendigung-Bestandsaufnahme und kri-
tische Würdigung einer tradierten Figur der Schuldrechtsdogmatik, in Jus privatum –Beiträge zum 
Privatrecht, iX, Tübingen, Mohr Siebeck, 1994, 175.
(1143) M. MArTineK, Franchising, Grundlagen der zivil- und wettbewerbsrechtlichen Behandlung 
der vertikalen Gruppenkooperation beim Absatz von Waren und Dienstleistungen, Heidelberg, dec-
kers Verlag, 1987, 259.
(1144) O.VAeS, Franchising, Antwerpen, intersentia, 2005, 79.
(1145) O.VAeS, Franchising, Antwerpen, intersentia, 2005, 99.
(1146) c. delfOrge, “la modification unilatérale du contrat”, in La volonté unilatérale dans 
le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, nr. 46, p. 181.
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een eerste wettelijke aanzet tot het in rekening brengen van de kwalificatie 
duurovereenkomst kunnen we misschien, zij het zeer gebrekkig en mits de 
nodige interpretatie, vinden in de nieuwe wet betreffende de precontractu-
ele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (1147)

de term samenwerkingsovereenkomst uit de Wet Precontractuele informa-
tie lijkt enkel nuttig te interpreteren in de zin van een overeenkomst met 
een zekere duur (1148) (een duurovereenkomst met opeenvolgende presta-
ties (1149)). een voorbeeld gegeven door minister laruelle tijdens de parle-
mentaire bespreking wijst in die zin (1150). Het kan immers wellicht niet de 
bedoeling zijn een overeenkomst die de loutere eenmalige verkoop (1151) 
of gebruik van een handelsnaam of knowhow regelt onder het toepassings-
gebied van de Wet Precontractuele informatie te brengen. Ook de werk-
zaamheden van de studiegroep voor een ééngemaakt europees Burgerlijk 
Wetboek (1152) wijzen op de nauwe samenwerkingsband die aanwezig is 
bij langetermijnovereenkomsten (1153).

(1147) B.S. 18 januari 2006, Hierna afgekort als Wet Precontractuele informatie
(1148) in die zin S. clAeYS, «Precontractuele informatie bij commerciële samenwerking-
sovereenkomsten», N.J.W. 2006, 290; g. cArnOY et S. deSWerT, «la loi sur l’information 
précontractuelle dans les partenariats commerciaux», www.droit-fiscalité-belge.com.
(1149) Voor een bespreking van dit type overeenkomst zie l. cOrneliS, f. glAnSdOrff e.a., La 
vie du contrat à prestations successives, Brussel, c.J.B., ABJe/BVBJ, V.P., 1991, 236 p; B. dU lAing, 
(Geld)lening en krediet(opening), in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2005, 240-252.
(1150) “…de relatie tussen enerzijds een groothandelaar in loodgieterij, die materiaal verkoopt en 
tegelijkertijd technisch advies verstrekt, en anderzijds de betrokken kleinhandelaar in loodgieterij niet 
kan worden beschouwd als “commerciële samenwerking” omdat de groothandelaar geen preferente 
overeenkomst met de loodgieter heeft. Als daarentegen de kleinhandelaar in loodgieterij en de groothan-
delaar een overeenkomst hebben voor x aantal jaren, waarbij de kleinhandelaar een gegeven hoeveelheid 
uitsluitend bij de groothandelaar moet inkopen en die laatste als tegenprestatie deze of gene marke-
tingsteun moet bieden, is er sprake van een commerciële samenwerking. Eenvoudig technisch advies 
is dus niet voldoende om bij een gegeven overeenkomst van “commerciële samenwerking” te spreken.” 
(Verslag, artikelsgewijze bespreking, Parl. St. Kamer, doc 51 1687/005, p. 65).
(1151) in principe kan men een knowhowlicentie zien als een overeenkomst met een eenmalige 
prestatie. dit hangt nauw samen met de vraag of de overdracht van de knowhow gepaard moet 
gaan met technische bijstand. in principe dient knowhow echter op zich overdraagbaar te zijn. elke 
kennis die bij overdracht noodzakelijk is voor het exploiteren van de knowhow zou dan eigenlijk 
deel uitmaken van de knowhow zelf. Zonder deze kennis is de knowhow immers niet overdraag-
baar. Zonder contractuele bepaling terzake is de licentiegever de licentienemer dus geen enkele 
technische bijstand verschuldigd (Trib. gr. inst. Parijs 20 maart 1976, D. 1979, chron. 1, p. 5; J.J. 
BUrST, “l’assistance technique dans les contrats de transfert technologique”, D. 1979, chron., 1).
(1152) Art. 1:202 van de Principles of european Private law long-Term commercial contracts, 
commercial Agency, distribution, franchise; M. HeSSelinK, ed. “Principles of european Pri-
vate law long-term commercial contracts/ commercial Agency, distribution, franchise (draft 
8, approved by the coordinating committee of the Study group on a european civil code)” in 
g. HOWWelS, A. JAnSSen en r. ScHUlZe (eds.), Information rights and obligations, a challenge 
for party autonomy and transactional fairness, Aldershot, Ashgate, 2005, 206; A. JAnSenS, “The 
information requirements in the ‘Principles of european Private law long-term commercial 
contracts/ commercial Agency, distribution, franchise’-A model for a european civil code?”, 
in g. HOWWelS, A. JAnSSen en r. ScHUlZe (eds.), Information rights and obligations, a chal-
lenge for party autonomy and transactional fairness, Aldershot, Ashgate, 2005, 192.
(1153) Voor een bespreking, zie S. clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële sa-
menwerkingsovereenkomsten”, N.J.W. 2006, nr. 140, p. 290-306.
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§ 3.  Kaderovereenkomst 

i.  fUncTie

330. economisch comPlexe situaties, comPlexe contracten: – de distributie 
van producten en diensten kent een complexer verloop dan het klassieke 
contractenrecht met zijn verscheidenheid aan geïsoleerde contracten voor-
opstelt. de economische verhoudingen zijn geëvolueerd en dit heeft tot ge-
volg dat meer en meer belang gehecht wordt aan de samenwerking tussen 
de contractanten. de mogelijkheid voor elke contractant om op ieder mo-
ment een eind te stellen aan de afzonderlijke overeenkomsten houdt een te 
groot risico in voor het voortbestaan van de onderneming. Vandaar dat de 
overeenkomst als geïsoleerde handeling meer en meer plaats ruimt voor 
groepen van contracten. Het kan dan gaan van complementaire overeen-
komsten of een hoofdovereenkomst met een ondergeschikte overeenkomst. 
daarnaast kan één contractspartij de zaken ook globaal aanpakken door 
algemene voorwaarden op te leggen die voor alle medecontractanten gelijk 
zijn, of zelfs nog verder gaan en een toetredingsovereenkomst opstellen. 
een andere globale aanpak van de relaties die meer zekerheid biedt voor 
beide contractspartijen, is een overeenkomst met opeenvolgende uitvoe-
ring. de contractuele verhouding blijft op die manier stabiel gedurende de 
vooropgestelde tijd. nadeel hiervan is uiteraard het gebrek aan flexibiliteit 
in de toekomstige relaties. 

331. De kaDerovereenkomst combineert flexibiliteit en zekerheiD: – Zonder 
de algemene voorwaarden of toetredingscontracten op te geven kunnen 
partijen toch een meer zekere maar ook meer soepele organisatie van hun 
verhouding vinden in een kaderovereenkomst (1154). een goede aanpak 
van toekomstige commerciële relaties veronderstelt immers het voorzien 
van mogelijke toekomstige evoluties in een commerciële organisatie waar-
bij beide partijen elkaar vertrouwen. een kaderovereenkomst probeert te 
beantwoorden aan de doelstellingen van beide partijen door een kader te 
scheppen voor hun toekomstige commerciële verhoudingen. net zoals de 
producten en diensten die het voorwerp zullen uitmaken van de toekom-
stige relatie gestandaardiseerd worden, worden op die manier ook de con-
tracten die de overdracht van die diensten en producten zullen regelen ge-
standaardiseerd (1155). Het kader moet in staat zijn om zich aan te passen 
aan variërende omstandigheden om de overeengekomen verhoudingen in 

(1154) de duitse wet van 9 december 1976 met betrekking tot de algemene voorwaarden er-
kent expliciet dat kaderovereenkomst onderhandeld of niet onderhandeld zijn (zie c. WiTZ, 
Droit privé allemand, i, Actes Juridiques, Parijs, litec, 1992).
(1155) c. cOnSTAnce, La détermination du prix dans les contrats, lyon, Anrt, 2001, 417; J.-M. 
MOUSSerOn en A. SeUBe, “À propos des contrats d’assistance et fourniture, D. 1973, 
chron. P. 197.
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stand te houden onder gewijzigde omstandigheden. daarom zal de over-
eenkomst een aantal aspecten van de relatie maar voorlopig vastleggen. Het 
kader wordt pas later door toepassingsovereenkomsten tijdens de looptijd 
van de kaderovereenkomst verder ingevuld. de latere toepassingsovereen-
komsten passen zich dan aan de economische situatie van beide partijen 
op het moment van het sluiten van de toepassingsovereenkomst in kwestie 
aan. de kaderovereenkomst legt dus één pasvorm op voor toekomstige con-
tracten. de formule is flexibel en beantwoordt aan complexe contractuele 
situaties. Het contract laat de uiteindelijke realisatie van de doelstelling van 
de contractanten over aan latere toepassingsovereenkomsten (1156). Op die 
manier kan de verhouding tussen partijen telkens aangepast worden aan 
de gewijzigde economische omstandigheden. in dat opzicht verschilt de 
kaderovereenkomst van overeenkomsten met hardshipclausules die we 
besproken hebben bij de duurovereenkomst (cf. supra randnr. 322 en 323). 
Bij een kaderovereenkomst is het sluiten van latere overeenkomsten een ze-
kerheid, terwijl de wijziging op basis van een hardshipclausule slechts een 
eventualiteit is. de inhoud van de latere toepassingsovereenkomst heeft 
een andere finaliteit dan de inhoud van de kaderovereenkomst. Het is niet 
de bedoeling de kaderovereenkomst te wijzigen, maar eerder uit te voeren. 
Bij hardshipclausules is het de bedoeling om dezelfde contractuele inhoud 
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Tenslotte sluit men de 
kaderovereenkomst enkel met het oog op de latere toepassingsovereen-
komsten (1157).

332. kaDerovereenkomst of groeP van gelijkaarDige contracten: – Bij com-
plexe contractuele verhoudingen rijst vaak de vraag of partijen verschillen-
de contracten hebben gesloten met een eenvoudige herhaling van identieke 
prestaties, die samen een groep van contracten vormen (1158) dan wel of 
de partijen één kaderovereenkomst hebben gesloten, die de herhaling van 
latere prestaties voorziet en organiseert (1159). dit kan van belang zijn met 
betrekking tot het retentierecht en andere vormen van eigenrichting in het 

(1156) J. gATSi, Le contrat-cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 3.
(1157) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 14, p. 179.
(1158) g. Briere de l’iSle, „de la notion de contrat successif“, D. 1957, chron., 153; voor 
een analyse van contractsgroepen zie B. TeYSSie, Les groupes de contrats, in Bibliothèque de droit 
privé, Parijs, l.g.d.J., 1975, 328 p.; P. fOrrierS, Les groupes de contrats et ensembles contractuels, 
quelques observations en droit positif, in Contract en vermogen, Brussel, larcier, 2006, 189.
(1159) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations suc-
cessives“, l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a., Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Brussel, c.J.B., 1991, 24. de overeenkomst tot kredietopening wordt over het al-
gemeen in België gezien als een kaderovereenkomst. Het is dus wel degelijk op basis van 
de eerste overeenkomst dat de ontlener het recht heeft te beschikken over de fondsen en de 
verplichting op zich neemt de uitlener terug te betalen. de kredietopening wordt dus niet 
gezien als een eerste contrat van belofte tot lening en een serie van andere latere contracten 
die een groep van contracten vormen.
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contractenrecht. Of bepaalde prestaties (tot bijvoorbeeld de teruggaven van 
goederen van tegenpartij) kunnen worden opgeschort ter afdwinging van 
de nakoming van andere prestaties zal dan afhankelijk zijn van de vraag of 
deze prestaties deel uitmaken van dezelfde, zij het deelbare, kaderovereen-
komst of integendeel afzonderlijke individuele overeenkomsten uitmaken.

ii.  BegriP

333. omschrijving kaDerovereenkomst: – een kaderovereenkomst is een 
overeenkomst die de regels vastlegt waaraan de latere uitvoering- of 
toepassingsovereenkomsten dienen te beantwoorden waarmee partijen 
uitvoering zullen geven aan de verbintenissen die ze aangaan in de ka-
derovereenkomst (1160). de bedoeling is uiteraard het afsluiten van deze 
overeenkomsten snel en efficiënt te laten verlopen, bijvoorbeeld door mid-
del van eenvoudige bestelbonnen (1161). Het kan zowel gaan om situaties 
waarin een sterke economische partij handelt met een kleinere partij als om 
overeenkomsten tussen economisch evenwaardige partners. in het eerste 
geval zal de overeenkomst vaak een toetredingsovereenkomst zijn, in het 
tweede geval zal het kadercontract het resultaat zijn van een echt onder-
handelingsproces. naar duits recht wordt dan ook een opdeling gemaakt 
tussen onderhandelde en geaccepteerde kaderovereenkomsten (1162). de 
geaccepteerde kaderovereenkomsten komen overeen met de techniek van 
algemene voorwaarden.

334. de kaderovereenkomst bepaalt de essentiële elementen van de eco-
nomische uitwisseling niet: de doelstellingen van de overeenkomst zijn 
algemeen bepaald, maar de essentiële bepaling van de uitwisseling van 
prestaties, en meer bepaald het voorwerp van de verbintenissen en de prijs 
moeten meestal nog bepaald worden. de reden voor deze onbepaaldheid 
is terug te vinden in de complexiteit van de prestaties en de lange duur 
van de contractuele verhouding. er kan dus moeilijk bij het sluiten van de 
overeenkomst ne varietur worden gecontracteerd (1163). de latere toepas-
singsovereenkomsten maken geen deel uit van de kaderovereenkomsten en 
zijn dus meer dan de loutere uitvoering van de kaderovereenkomst. Zowel 

(1160) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, 179.
(1161) J.M. MOUSSerOn en A. SeUBe, “À propos des contrats d’assistance et fourniture”, D. 
1973, chron. 197; A. SAYAg, Le contrat cadre, 2 la distribution, in Le droit des affaires, Parijs, litec, 
1995, 7; J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, 1996, 3.
(1162) J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 7.
(1163) J. gHeSTin ”la notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s’y at-
tachent” in “le contrat-cadre de distribution, enjeux et perspectives”, J.C.P., e, 1997, nr. 31/35, 
supplément 3/4, cahiers de droit de l’entreprise, p. 8.
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de kaderovereenkomst als de toepassingscontracten zijn autonome en spe-
cifieke overeenkomsten. Het aanbod moet immers sluitend en volledig zijn, 
dus alle essentiële elementen van de overeenkomst moeten erin bevat zijn 
zodat een eenvoudige aanvaarding een overeenkomst kan doen ontstaan. 
dit is duidelijk niet het geval bij een kaderovereenkomst aangezien daar 
voorwerp en prijs onbepaald zijn. Het is echter niet vereist dat de kader-
overeenkomst alle essentiële bestanddelen van de toepassingsovereenkom-
sten bevat. Het gaat immers om twee afzonderlijke overeenkomsten, elk 
met hun eigen geldigheidsvereisten (1164).

335. verPlichting om te contracteren?: – de kaderovereenkomst houdt 
enkel de wederkerige verbintenis in om mee te werken aan de studie en 
realisatie van een project en dit volgens de modaliteiten vastgelegd in de 
kaderovereenkomst. Sommigen gaan zelfs verder en zien zelfs geen mid-
delenverbintenis meer in de kaderovereenkomst om te onderhandelen. de 
kaderovereenkomst is dan eerder normatief. er is pas sprake van een con-
tractuele verbintenis na een nieuwe tweede wilsuiting in een latere toe-
passingsovereenkomst (1165). ergens kan dit gevolgd worden aangezien 
de verbintenissen uit de kaderovereenkomst pas effectief worden indien 
er onderhandeld wordt over een toepassingsovereenkomst. de latere toe-
passingsovereenkomsten worden niet als een eventualiteit gezien in de 
kaderovereenkomst (1166). daarom spreken sommigen van noodzaak om 
toepassingsovereenkomsten af te sluiten, maar geen verbintenis tot con-
tracteren (1167). de kaderovereenkomst kan moeilijk partijen op voorhand 
dwingen om effectief te onderhandelen. de kaderovereenkomst legt enkel 
de voorwaarden vast voor die eventuele onderhandelingen over de even-
tuele latere toepassingsovereenkomsten. Het gaat niet om een contractsbe-
lofte (1168). Anders gaat het eerder om een contract met opeenvolgende 
gefractioneerde uitvoeringen (1169). Wellicht zijn er twee mogelijkheden. 
Ofwel gaat het om een kaderovereenkomst die nog louter hypothetisch is; 
enkel indien er een toepassingsovereenkomst komt, is de kaderovereen-
komst relevant, omdat ze de modaliteiten ervan al vastlegt. Ofwel legt de 
kaderovereenkomst van bij haar afsluiten rechten en plichten op over toe-

(1164) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 28, p. 179.
(1165) S. ZAKi, le formalisme conventionnel, illustration de la notion de contrat-cadre, rid-
comp. 4/1986, 1076.
(1166) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 22, p. 179
(1167) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 24, p. 179;
(1168) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, 179; M. lerOY, Le contrat-cadre, in L’entrerprise et le droit 3/1978, 254.
(1169) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 22, p. 179.
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komstige, zekere, verhoudingen tussen de contractspartijen. dan is er dus 
wel sprake van een verbintenis om in de toekomst overeenkomsten af te 
sluiten (1170). 

indien de franchiseovereenkomst al een kaderovereenkomst is zal ze er wel-
licht één zijn van de laatste soort. de franchisenemer zal er zich van bij het 
sluiten van de franchiseovereenkomst toe verbinden latere overeenkomsten 
over de afname van bepaalde producten van de franchisegever te sluiten.

336. De kaDerovereenkomst is een zelfstanDige overeenkomst: – normaal zullen 
alle geldigheidsvoorwaarden voor een overeenkomst afzonderlijk moeten 
geanalyseerd worden bij de kaderovereenkomst en de toepassingsovereen-
komsten. in de franse rechtsleer heerst verdeeldheid over de mate van afhan-
kelijkheid tussen de kaderovereenkomst en de toepassingsovereenkomsten. 
de kaderovereenkomst wordt soms gezien als compleet onafhankelijk van 
de toepassingsovereenkomsten, zodat bijvoorbeeld een eigendomsvoorbe-
houd niet voor alle latere overeenkomsten in de kaderovereenkomsten kan 
worden opgenomen. de kaderovereenkomst heeft dan geen uitstaans met 
de algemene voorwaarden bij koopovereenkomsten. de algemene voor-
waarden zijn eigenlijk niets anders dan modelovereenkomsten die slechts 
verbindend worden door integratie in een koopovereenkomst (1171). An-
deren zien de kaderovereenkomst en de latere toepassingsovereenkomsten 
wel als onlosmakelijk verbonden (1172). de kaderovereenkomst moet de 
latere toepassingsovereenkomsten vereenvoudigen en kan dus wel voor-
waarden bevatten voor de latere toepassingsovereenkomsten. 
de kaderovereenkomst heeft onmiddellijke verbindende kracht, maar het 
finale voorwerp van de overeenkomst kan maar volledig gerealiseerd wor-
den door de toepassingscontracten. de kaderovereenkomst is echter op 
zichzelf een overeenkomst. een arbitrageclausule in de kaderovereenkomst 
is bijvoorbeeld in principe enkel van toepassing op de kaderovereenkomst 
en niet automatisch ook op de latere uitvoeringsovereenkomsten (1173). 
Van bij het sluiten van de overeenkomst kunnen echter allerlei verbintenis-
sen ontstaan. Om een kaderovereenkomst te ontbinden wegens gebrekkige 
uitvoering moet er dus een niet nakoming zijn van de verbintenissen van de 
kaderovereenkomst en niet enkel een niet uitvoering van de verbintenissen 

(1170) M. BeHAr-TOUcHAiS, “la structure du contrat-cadre de distribution et la détermi-
nation du prix des contrats d’application”, J.C.P. 1994, i, p. 3800, nr. 16.
(1171) J. gHeSTin ”la notion de contrat cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui s’y at-
tachent” in “le contrat-cadre de distribution, enjeux et perspectives”, J.C.P., e, 1997, nr. 31/35, 
supplément 3/4 cahiers de droit de l’entreprise, p. 9.
(1172) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, nr. 7, p. 179.
(1173) Arbitrage Brussel 14 september 2000, onuitg., BVBA Java t. J. Melis c. J. Van dijck.
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van de toepassingsovereenkomst (1174). deze verbintenissen volstaan ech-
ter niet, aangezien volgens de gemeenschappelijke bedoeling van partijen 
na de kaderovereenkomst toepassingsovereenkomsten dienen te worden 
gesloten. de prestaties die uit deze overeenkomsten zullen voortvloeien 
zijn noodzakelijk om het economische doel te realiseren. de kaderovereen-
komst zelf brengt dus de verplichting mee minstens te goeder trouw over 
deze latere overeenkomsten te onderhandelen maar vaak ook de verplich-
ting deze overeenkomsten effectief te sluiten (1175). in het laatste geval 
kunnen minimale afnameverplichtingen opgelegd worden, exclusiviteit 
bedongen worden. Bijgevolg kunnen we niet anders dan tot de vaststelling 
komen dat de kaderovereenkomst impliciet één partij de macht toekent om 
unilateraal de prijs van de toepassingsovereenkomsten te bepalen. 

337. De kaDerovereenkomst niet enkel bij Distributie: – Meestal beperkt de 
rechtsleer zich bij de analyse van kaderovereenkomsten tot de distributie-
sector (1176), wellicht omdat daar de complexe economische verhoudingen 
vaak complexe contractuele verhoudingen impliceren. nochtans gaat het 
eenvoudig om een onbenoemd contract dat inderdaad ontstaan is uit de com-
merciële praktijk vanuit de nood aan een zekere flexibiliteit door de lange 
duur van bepaalde commerciële relaties (1177). de rechtspraak heeft de ka-
derovereenkomsten dan ook meestal vanuit de problemen van de distributie 
bekeken. de kaderovereenkomsten werden dan ook gezien als bron van een 
afhankelijkheidsrelatie. Bijgevolg heeft men de zwakste contractant willen 
beschermen tegen bijvoorbeeld het willekeurig opleggen van prijzen (1178).

iii. de frAncHiSeOVereenKOMST AlS KAderOVereenKOMST

338. franchiseovereenkomst en latere uitvoeringsovereenkomsten: – de fran-
chiseovereenkomst bepaalt net als andere kaderovereenkomsten (1179) een 
aantal normen, dat die toekomstige contractuele verhouding moeten rege-
len (1180). deze normen zijn de basisverbintenissen van elke franchiseover-
eenkomst, de specifieke verbintenissen die van een overeenkomst een fran-
chiseovereenkomst maken. de meeste van die verbintenissen zijn verbin-

(1174) J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 269.
(1175) J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 18 e.v., p. 
1743 die een tweedeling van de kaderovereenkomst op basis van een al dan niet verplichting 
tot contracteren afwijst. Het concept kaderovereenkomst is een eenheidsconcept dat voor 
beide situaties gelijk kan gebruikt worden.
(1176) credA, Le contrat cadre, Exploration comparative, t 2 La distribution, Parijs, litec, 1995.
(1177) J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 8-9.
(1178) J. gATSi, Le contrat cadre, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1996, 8-9.
(1179) Bvb de concessieovereenkomst Kh. Brussel 10 september 1991, T.B.H. 1994, 455.
(1180) A.SAYAg, (ed.) Le contrat-cadre, 2-La distribution, in Le droit des affaires, Parijs, litec, 
1995, 37.
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tenissen om iets te doen. Afgifte van een knowhow, verlenen van bijstand 
bij het opstarten, ... (1181) Uiteindelijk wordt er op alle mogelijke manieren 
ook gepoogd in de kaderovereenkomst een verbintenis tot contracteren op 
te leggen. in het geval van een distributiefranchise zal de franchisegever de 
franchisenemer zeker tot een bepaalde afname van zijn producten proberen 
te dwingen via quotaclausules of via een clausule die de franchisenemer 
verplicht het handelsfonds te exploiteren door het opleggen van “normale 
openingsuren” (1182) of van een minimale voorraad. Ook door een exclu-
sieve afnameverplichting kan de franchisegever een voldoende aantal la-
tere toepassingscontracten garanderen (1183).

339. nadien worden toepassingsovereenkomsten gesloten die de kaderover-
eenkomst concrete invulling zullen geven (1184). Het is door de complexiteit 
van de verhouding niet mogelijk al te zeer in detail te treden in de kader-
overeenkomst zelf. Veeleer worden enkel verantwoordelijkheden verdeeld en 
bevoegdheden toegewezen (1185). in plaats van elke beslissing op voorhand 
in de overeenkomst te maken stelt een franchiseovereenkomst een structuur 
voor het nemen van beslissingen op en laat het aan de franchisegever over in 
te spelen op markvoorwaarden zoals ze zich tijdens de loop van de overeen-
komst voordoen, en legt de franchisenemer de verplichting op de richtlijnen 
van de franchisegever binnen het vooropgestelde kader te volgen (1186). 

iV.  BelAng

a.  Prijsbepaling. geldigheid van overeenkomst

340. evolutie marktPrijzen: – eén van de elementen die juist moeilijk te voor-
zien zijn in een langdurige commerciële verhouding is de courante markt-
prijs van bepaalde goederen. de waarde ervan zal afhankelijk zijn van de 
waarde van de grondstoffen, de kostprijs van de arbeid, monetaire fluctua-

(1181) cass. (fr) 19 mei 1992, J.C.P., e. 199, ii, 387.
(1182) Zie bijvoorbeeld modelclausule in A. SAYAg, (ed.) Le contrat-cadre, 2-La distribution, in  
Le droit des affaires, Parijs, litec, 1995, 247.
(1183) Kh. Mechelen 7 oktober 1999, onuitg. A.r. 97/1294. “een exclusieve afnameverplich-
ting kan in casu derhalve niet als mededingingsbeperkend worden beschouwd”.
(1184) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisevertrages, einde rechtsvergleichende Stu-
die unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen, deutschen und amerikanischen Rechts, 
Basel, Helbing&lichtenhahn, 1999, 53; S. MAcAUlAY, “The American experience regulating 
dealerships and franchises”, in c. JOergeS, (ed.) Franchising and the law, theoretical and com-
parative aproaches in Europe and the United States, Baden-Baden, nomos, 1991,179.
(1185) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisevertrages, einde rechtsvergleichende Stu-
die unter besonderer Berücksichtigung des schweizerischen, deutschen und amerikanischen Rechts, 
Basel, Helbing&lichtenhahn, 1999, 54.
(1186) g. HAdfield, “Problematic relations: franchising and the law of incomplete con-
tracts, Stanford law review, 1990, 927, 948.
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ties. deze elementen kunnen sterk variëren door verloop van tijd. Vandaar 
dat de kaderovereenkomst moeilijk de prijs kan bepalen van alle goederen 
of diensten die op basis van de uitvoeringsovereenkomsten zullen worden 
overgedragen. Partijen willen een zekere flexibiliteit bewaren in het bepa-
len van de prijs doorheen de hele looptijd van de overeenkomst (1187). 

341. minDer Problematisch bij niet-Distributiefranchiseovereenkomsten: – Wat 
de franchiseovereenkomsten betreft die geen betrekking hebben op de dis-
tributie van producten die dienen te worden aangekocht door de franchise-
nemer bij de franchisegever is er wat de prijsbepaling betreft geen enkel 
probleem. Bij prestaties om iets te doen is het immers niet noodzakelijk de 
prijs op voorhand in de overeenkomst te bepalen (1188). de rechter kan 
indien geen vaste prijs werd afgesproken de vergoeding voor de gelever-
de prestaties zelf bepalen, met inachtname van de omstandigheden en de 
voorgelegde bewijzen (1189). een overeenkomst met voortdurende presta-
ties kan immers niet aan de wil van één partij overgelaten worden die haar 
eenzijdig zou kunnen ontbinden wegens gebrek aan voorwerp, indien de 
prijs niet bepaald is (1190).

342. samenhang met kwalificatie als Duurovereenkomst: – de onbepaaldheid 
van de prijs in de kaderovereenkomst hangt nauw samen met de lange 
duur die kaderovereenkomsten meestal kennen. (cf. supra randnr. 327). 
Het is vaak door een combinatie van een lange duur en de complexiteit 
van de contractuele verhouding die nog latere toepassingsovereenkom-
sten vereist, dat het bij kaderovereenkomsten moeilijk en inopportuun is 
de prijs bij de sluiting van de kaderovereenkomst al te bepalen. naar frans 
recht werden bijvoorbeeld de concessieovereenkomsten lange tijd gezien 
als een opeenvolging van koopovereenkomsten. de rechtspraak wat betreft 
de prijsbepaling bij de eenvoudige koop werd dan ook toegepast op de 
concessieovereenkomst en andere distributieovereenkomsten. Het franse 
Hof van cassatie hield daardoor lang vast aan een absoluut verbod de prijs 
na contractssluiting te bepalen, tenzij onder de dubbele voorwaarde dat 
de elementen voor de latere prijsbepaling in de overeenkomst staan en 
dat deze elementen objectief zijn, en dus onafhankelijk van de wil van één 
der partijen (1191). Bijgevolg kon naar frans recht elke distributieovereen-

(1187) i. cOrBiSier, “la détermination du prix dans les contrats commerciaux portant vente 
de marchandise,. réflexions comparatives”, R.I.D.C. 1988, 770.
(1188) W. gOOSSenS, Aanneming van werk, het gemeenschappelijk dienstencontract, in Recht en 
onderneming, Brugge, die Keure, 2003, 88.
(1189) cass. (fr.) 24 januari 1978, Bull. Civ. iii, nr. 49, p. 39; cass. (fr.) 4 juli 1972, Bull. Civ., iii, 
nr. 442, p. 322.
(1190) cHABAS, Rev. Trim. Dr. Civ. 1983, 748.
(1191) cass (fr.) 27 april en 5 november 1971, D. 1972, 353, noot J. gHeSTin, J.C.P. g., 1972, ii, 
16975, noot BOre; cass. (fr.) 11 oktober 1978, Bull. Civ. iV, nr. 223 tot 225; D. 1979, 135, noot 
HOUin; J.C.P. g., 1979, 19034, noot lOUSSOUArn.
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komst waarin de prijs niet bepaald werd,vernietigd worden wegens gebrek 
aan voorwerp (1192). de franse rechtspraak gebruikt dus de theorie van 
een bepaald of bepaalbaar voorwerp om een partij te beschermen tegen 
unilaterale arbitraire beslissingen van de tegenpartij (1193). dit kon in de 
distributiesector een verlammend gevolg hebben (1194). langs de andere 
kant moest natuurlijk elke vorm van rechtsonzekerheid worden vermeden. 
de economische tussenpersonen zagen deze rechtspraak bovendien als 
één van de enige middelen naar positief recht om de soms onevenwichtige 
overeenkomsten te herbalanceren. de integratie in een commercieel net-
werk belette hen immers vaak een onafhankelijke commerciële politiek te 
voeren, terwijl ze wel grote risico’s droegen. deze nietigheid wegens gebrek 
aan voorwerp, namelijk een nog onbepaalde prijs werd dan ook lange tijd 
gebruikt als stok achter de deur door franchisenemers. 
in een arrest van 22 januari 1991 komt het franse Hof van cassatie echter 
op deze rechtspraak terug en onderscheidt het voorwerp van een concessie-
overeenkomst duidelijk van de latere successieve verkoopovereenkomsten 
die nodig zijn voor de uitvoering van de eerste kaderovereenkomst. Het 
voorwerp van de concessieovereenkomst is dan volgens het Hof de exclu-
sieve distributie van producten, en dus eerder de verhouding van bevoor-
rechte partner van de concessiehouder. Het gaat dus om een verbintenis 
om iets te doen. de verkoop van goederen, waarvoor dus de prijs dient te 
worden bepaald, is het voorwerp van latere overeenkomsten die in het ka-
der van de concessieovereenkomst worden gesloten. de concessieovereen-
komst kan bijgevolg niet vernietigd worden wanneer de prijs van deze la-
tere verkoopovereenkomsten niet is bepaald (1195). de bepaalbaarheid van 
de prijs in functie van de bepaalbaarheid van het voorwerp van de overeen-
komst is inderdaad een probleem van de latere uitvoeringsovereenkomst en 
niet van de kaderovereenkomst zelf (1196). de positie van het franse Hof 

(1192) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 4, p. 5.
(1193) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 4, p. 5.
(1194) l. AYneS, «indétermination du prix dans les contrats de distribution: comment sortir 
de l’impasse?, D. 1993, chron. 25.
(1195) cass. (fr.) 22 januari 1991, Bull. Civ. iV, nr. 36, p. 22, D. 1991, 175, D. 1991, Som. 249, not. 
c. gAVAldA, J.C.P., e. 1991, ii, 137, J.C.P. 1991, ii, 21679, noot g. VirASSAMY, R.T.D. civ. 
1991, 323, noot J. MeSTre, Les petites affiches 1992, nr. 51, p. 21, noot Y. MArOT; bevestigd 
door cass. (fr.) 29 januari 1991, Bull. Civ., iV, nr. 43, p. 27, D. 1991, inf. rap. 51, J.C.P. 1991, ii, 
21751, noot l. leVeneUr, Contr , conc, consom 1991, nr. 103, noot l. leVeneUr; cass. (fr.) 
2 juli 1991, Bull. Civ, iV, nr. 250, p. 175, D. 1991, 501, noot P. MAlAUrie, D. 1992, som. 199, 
noot g. PAiSAnT, R.T.D. Civ. 1992, 87, noot J. MeSTre; cass. 16 juli 1991, J.C.P. 1992, ii, 21796, 
noot l. leVeneUr, Contr. Conc. Consom 1991, nr. 883; cass. (fr.) 5 november 1991, Contr. 
Conc., consom. 1992, nr. 3, noot l. leVeneUr.
(1196) c. cOnSTAnce, La détermination du prix dans les contrats, lyon, Anrt, 2001, 485.
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van cassatie in verband met de vernietiging van overeenkomsten wegens 
onbepaalde prijs werd in twee arresten van 29 november 1994 en één arrest 
van 1 december 1995 veralgemeend naar alle kaderovereenkomsten (1197). 
Het geheel van de kaderovereenkomst en de latere toepassingsovereen-
komsten kunnen niet meer worden vernietigd op basis van onbepaalde 
prijs. een onbepaalbaarheid van de prijs in een toepassingsovereenkomst 
heeft geen invloed meer op de kaderovereenkomst zelf (1198). Maar deze 
uitspraken gaan nog verder in de zin dat ze stellen dat de nietigheid we-
gens onbepaalbaarheid van de prijs volledig verdwijnt, zelf indien de latere 
prijsbepaling volledig afhangt van de wil van één partij, zolang deze geen 
misbruik maakt van haar mogelijkheid de prijs op te leggen en hij de prijs 
dus te goeder trouw bepaalt (1199).

343. vermijDen misbruik economische machtsPositie Door PrijsbePaling. – Het po-
sitieve recht zal echter willen voorkomen dat een economisch onevenwicht 
dat zich in de loop van de overeenkomst voordoet, de ondergang van één der 
partijen kan worden. We hebben immers gezegd dat de kaderovereenkomst 
eventueel een verplichting tot contracteren kan opleggen. indien dit het ge-
val is, kan de kaderovereenkomst een situatie creëren waar één partij zo sterk 
staat dat zij eenzijdig de prijs voor de latere toepassingsovereenkomsten zou 
kunnen opleggen, zodat de vrije wilsovereenstemming bij de latere toepas-
singsovereenkomsten een illusie is. Men zal willen vermijden dat door een 
wijziging in de economische machtsverhoudingen één partij misbruik kan 
maken van een economisch overwicht om eenzijdig al te onbillijke prijzen op 
te leggen. de theorie van het rechtsmisbruik zal ervoor moeten zorgen dat 
de latere overeenkomsten geen contractueel onevenwicht vertonen (1200). 
Vooral bij kaderovereenkomsten waar een exclusieve verhouding wordt 
overeengekomen zou een misbruik van die exclusiviteit de latere prijsbepa-
ling in het nadeel van één partij kunnen doen overslaan (1201).
344. wilsautonomie: – Partijen kiezen er vrij en met kennis van zaken voor 
zich te verbinden overeenkomsten te sluiten onder de voorwaarde dat de 
prijs door één partij unilateraal kan bepaald worden. dit blijft binnen de 

(1197) cass. (fr.) 29 november 1994, J.C.P. , g., 1995, ii, 22371, noot J. gHeSTin, D. 1995, 122, 
noot l. AYneS, J.C.P., e., 1995, ii, 662, noot, l. leVeneUr; cass. (fr.) 1 december 1995, J.C.P., 
g. 1996, ii, 22565, noot J. gHeSTin, D. 1996, 16, noot l. AYneS, Petites Affiches 12 december 
1995 en 27 december 1995, noot d. BUreAU en n. MOlfeSSiS; P. A. fOrierS, La caducité 
des obligations contractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur formation, in Collection de 
la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1998, nr. 4, p. 5.
(1198) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, 179.
(1199) c. cOnSTAnce, La détermination du prix dans les contrats, lyon, Anrt, 2001,485.
(1200) c. cOnSTAnce, La détermination du prix dans les contrats, lyon, Anrt, 2001, 485.
(1201) cass. (fr.) 29 november 1994, J.C.P. , g., 1995, ii, 22371, noot J. gHeSTin, D. 1995, 122, 
noot l. AYneS, J.C.P., e., 1995, ii, 662, noot, l. leVeneUr; c. cOnSTAnce, La détermination 
du prix dans les contrats, lyon, Anrt, 2001, 496.
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geoorloofde contractsvrijheid omdat de praktijk door een economisch nut 
wordt gelegitimeerd en anderzijds op het moment van het sluiten van de 
kaderovereenkomst nog geen enkele onrechtvaardigheid wordt begaan 
door het sluiten van een onevenwichtige toepassingsovereenkomst (1202). 
gHeSTin ziet de nietigheidssanctie bij een overeenkomst zonder prijsbe-
paling dan ook niet als een sanctie voor het ontbreken van een prijs, maar 
als een sanctie voor situaties waar één partij overgeleverd zou zijn aan de 
willekeur van de andere partij. door bij de kaderovereenkomst unilaterale 
prijsbepaling toe te staan indien daar geen misbruik van gemaakt wordt, 
blijft deze theorie overeind (1203). Ook AYneS lijkt hem daarin te volgen. 
Wat van belang is, is niet dat de prijs bepaald zou worden in gemeenschap-
pelijk overleg, maar dat één partij geen misbruik kan maken van zijn recht 
de prijs eenzijdig te bepalen (1204). 

345. belgisch recht geen Probleem met PrijsbePaling als Partijbeslissing: – Ook 
naar Belgisch recht dient deze oplossing te worden gevolgd. Bij kaderover-
eenkomsten is het voorwerp van de overeenkomst een verbintenis om iets te 
doen. de prijsbepaling blijft in grote mate echter een typisch frans probleem 
dat in de Belgische rechtspraak weinig problemen stelt. in de rechtspraak 
die uitsluitend betrekking heeft op de concessieovereenkomst is er nooit 
twijfel geweest dat de nietigheid wegens onbepaalde prijs hierop niet van 
toepassing kan zijn. er werd altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tus-
sen de kaderovereenkomst en de toepassingscontracten (1205). Uiteindelijk 
is hier sprake van een partijbeslissing, zeker in het geval waar de kader-
overeenkomst verplicht latere uitvoeringsovereenkomsten inhoudt (1206).

346. besluit eenzijDige PrijsbePaling met grens van rechtsmisbruik: – de eenzij-
dige prijsbepaling wordt op die manier door het franse Hof van cassatie 
toegestaan zolang ze geen aanleiding geeft tot misbruiken (1207) die de 
ontbinding van de distributieovereenkomst met toekenning van een scha-

(1202) J. gHeSTin, ”la notion de contrat-cadre et les enjeux théoriques et pratiques qui 
s’y attachent” in “le contrat-cadre de distribution, enjeux et perspectives”, J.C.P., e, 1997, 
nr. 31/35, supplément 3/4, cahiers de droit de l’entreprise, p. 11 
(1203) J. gHeSTin, “réflexions sur le domaine et le fondement de la nullité pour indétermi-
nation du prix, D. 1993, chron. 251, nr. 5.
(1204) l. AYneS, noot onder cass. (fr.) 29 november 1994, D. 1995, 122.
(1205) P. KileSTe, “la concession de vente” in A. clAUde delcOrde (ed.) La distribution 
commerciale dans tous ses états, Brussel, J.B.B., 1997.
(1206) J.-f. gerMAin, “la fixation unilatérale du contentu du contrat”, in La volonté unilaté-
rale dans le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, 108.
(1207) c. JAMin, “esquisse d’un critère de l’abus en matière de détermination du prix”, 
D. 1997, 414; l. AYneS, “indétermination du prix dans les contrats de longue durée : de la 
nullité à la responsabilité contractuelle (un revirement radical de la cour de cassation)”, D. 
1996, 13.
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devergoeding zou tot gevolg kunnen hebben (1208). Uiteraard dient dit te 
worden beperkt tot de prijs voor de gedistribueerde producten of diensten. 
de prijs voor de prestaties die bijvoorbeeld de franchisegever bijkomend 
zal leveren aan de franchisenemer of omgekeerd, de franchisenemer aan de 
franchisegever zal wel dienen te worden vastgelegd in de overeenkomst. 
door te verwijzen naar de leer van het rechtsmisbruik lijkt de weg geopend 
naar een controle van andere contractuele clausules en andere contractuele 
praktijken bij distributieovereenkomsten op basis van diezelfde leer van 
het rechtsmisbruik (1209). nochtans is deze leer verre van duidelijk en zal 
een misbruik moeilijk aan te tonen zijn, zal dit een kostelijke procedure 
vereisen en blijft het effect onzeker (1210).

Wel zou het op basis van deze rechtspraak mogelijk moeten zijn de leer 
van het rechtsmisbruik uit te breiden naar een domein dat ruimer is dan de 
loutere prijsbepaling. 

B.  compensatie van schulden

347. comPensatie (1211) van samenhangenDe schulDen: – de schuldenaar bij 
distributiecontracten wordt beschermd door het mechanisme van de com-
pensatie van schulden. We moeten een onderscheid maken tussen de com-
pensatie als betaling en de compensatie als garantie. Om een schuld te beta-
len door middel van compensatie met een andere schuld moet het gaan om 
zekere wederkerige (1212) schulden die de betaling van een contante geld-
som tot voorwerp hebben, die inwisselbaar zijn en opeisbaar (1213). deze 
wettelijke compensatie, die trouwens van rechtswege intreedt (1214), kan 
echter in principe niet meer worden ingeroepen na samenloop (1215). na 

(1208) cass. (fr.) 1 december 1995, D. 1996, 13; cass. (fr.) 29 november 1994, J.C.P. g., 1995, 
ii, 22371, noot J. gHeSTin, D. 1995, 122, noot l. AYneS, J.C.P., e., 1995, ii, 662, noot, l. le-
VeneUr; cass. (fr.) 1 december 1995, J.C.P., g. 1996, ii, 22565, noot J. gHeSTin, D. 1996, 16, 
noot l. AYneS, Petites Affiches 12 december 1995 en 27 december 1995, noot d. BUreAU en 
n. MOlfeSSiS.
(1209) c. JAMin, «réseaux intégrés de distribution: de l’abus dans la détermination du prix 
au contrôle des pratiques abusives», J.C.P., g., 1996, i, nr. 3959, p. 343; c. AUBerT de Vin-
celleS, «Pour une généralisation, encadrée, de l’abus dans la fixation du prix”, D. 2006, 
2629.
(1210) c. JAMin, «réseaux intégrés de distribution: de l’abus dans la détermination du prix 
au contrôle des pratiques abusives», J.C.P., g., 1996, i, nr 3959, p. 348.
(1211) f. POllAUd-dUliAn en A. rOnZAnO, “le contrat-cadre, par-delà les paradoxes”, 
R.T.D. Com. 1996, 179.
(1212) cass. 7 mei 2004, J.L.M.B. 2004, afl. 22, 948, Pas. 2004, afl. 5-6, 774, T.B.H. 2004, afl. 7, 
716.
(1213) Brussel 9 februari 2005, onuitg, 2003, A.r., 1130 opgenomen in strada nr. 20050209.
(1214) gent 18 mei 1994, opgenomen in strada nr. 19940518.
(1215) cass. 7 mei 2004, J.L.M.B. 2004, afl. 22, 948, Pas. 2004, afl. 5-6, 774, T.B.H. 2004, afl. 7, 716, 
gent 26 april 2004, T.B.H. 2005, nr. 3, p. 276.
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samenloop is in beginsel dus geen wettelijke, conventionele of gerechtelijke 
compensatie meer mogelijk. Op dit verbod van compensatie na faillisse-
ment wordt een uitzondering gemaakt voor de zogenaamde verknochte of 
samenhangende vorderingen. indien tussen beide schuldvorderingen een 
objectief verband bestaat omdat zij voortvloeien uit eenzelfde wederkerige 
overeenkomst of uit wederkerige rechtsverhoudingen, dan blijft compen-
satie mogelijk, niettegenstaande de samenloop. er moet daarom een nauwe 
samenhang bestaan tussen beide schuldvorderingen en deze moeten ont-
staan zijn voor de samenloop. een kwalificatie als kaderovereenkomst zal 
daar een rol spelen. Aanvaard wordt dat schulden uit dezelfde kaderover-
eenkomst of schulden uit verschillende toepassingsovereenkomsten van 
éénzelfde kaderovereenkomst een voldoende samenhang vertonen (1216). 
Wat de voorwaarden betreft dat de schuldvordering opeisbaar en prompt te 
vereffenen moet zijn, wordt toegestaan dat zij eerst na het ontstaan van de 
samenloop worden vervuld. eens de samenhang tussen de schulden vast-
staat, bijvoorbeeld doordat ze deel uitmaken van dezelfde kaderovereen-
komst, kan de rechter de compensatie niet meer weigeren, zelfs niet indien 
de schuld niet contant te betalen is of nog niet opeisbaar is (1217).

348. comPensatie van schulDen uit verschillenDe DeelasPecten van De franchi-
seovereenkomst: – Binnen een franchiseovereenkomst zal dus kunnen ge-
compenseerd worden tussen de verschillende schulden. Het Belgische Hof 
van cassatie stelde in een arrest van 29 juni 2006 (1218) met betrekking tot 
een geschil over de compensatie van de verkoopprijs van de handelszaak 
met de openstaande schulden van de franchisenemer nog eens duidelijk 
dat compensatie enkel kan tussen verbintenissen tot betalingen van een 
geldsom. een clausule in de overeenkomst voorzag dat de franchisegever 
in geval van verkoop van de handelszaak van de franchisenemer aan een 
derde, van die derde de verkoopprijs in ontvangst mocht nemen en daarna 
een compensatie mocht doorvoeren met de openstaande schulden van de 
franchisenemer. de verkoop van de handelszaak van de franchisenemer 
door de franchisegever is een lastgeving. de lasthebber moet de gelden in 
uitvoering van de lastgeving geïnd afgeven aan de lastgever. Aangezien 
deze lastgeving echter deel uitmaakt van de kaderovereenkomst kan zon-
der probleem gecompenseerd worden met de schulden van de franchisene-
mer bij de uitvoering van de franchiseovereenkomst zelf en de toepassings-
overeenkomsten van deze kaderovereenkomst. deze mogelijke compensa-
tie werd bovendien contractueel nog eens bevestigd.

(1216) cass. (fr.) 22 april 1986, Bull. Civ., i, nr. 97; cass. (fr.) 20 januari 1987, Bull. Civ. iV, nr. 22, 
p. 15, D. 1987, Somm. p. 353, noot A. HOnOrAT; cass. (fr.) 1 april 1997, D. 1997, 663.
(1217) cass (fr.) 18 januari 1967, D. 1967, 358; J.C.P., 1967, ii, 15005, noot J.A.; Rev. trim. Dr. civ. 
1967, 812, noot cHeVAllier; cass. (fr.) 13 februari 1986, Bull. Civ., i, nr. 59. 
(1218) cass. 29 juni 2006, onuitg., A.r. 2006/rK/169.
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§ 4.  Franchiseovereenkomst als integratieovereenkomst

i.  BegriP en fUncTie inTegrATieOVereenKOMST

349. integratieovereenkomst in wet betreffenDe De verticale integratie in De 
sector van De Dierlijke ProDuctie (1219): – Het begrip integratieovereenkomst 
wordt door de wetgever gebruikt voor overeenkomsten waarbij, in de sec-
tor van de dierlijke productie, de geïntegreerde zich tegenover één of meer-
dere integrators verbindt om dierlijke producten over te brengen of dieren 
te fokken of te mesten en waarbij regelingen aanvaard worden in verband 
met aankoop, verkoop, leveringen of afname van dieren, dierlijke produc-
ten, grondstoffen en andere goederen en diensten die bij het productiepro-
ces gebruikt of verbruikt worden. Het spreekt voor zich dat we de term hier 
in een veel ruimere, economische betekenis gebruiken.

350. waarom men economisch gezien integreert: – Om de concurrentiële po-
sitie op de markt te verstevigen moeten ondernemingen hun activiteit meer 
en meer gaan rationaliseren. Men zal dus zo op elk niveau van de productie 
of van de distributie zo weinig mogelijk onzekere, oncontroleerbare ele-
menten dulden. Zo wil men dus een zo groot mogelijke controle op alle 
parameters die de distributie of productie van zijn producten of diensten 
beïnvloeden. deze verticale integratie gebeurde vroeger met eigen kapitaal, 
nu gebeurt dit grotendeels via contractuele banden. Kaderovereenkomsten 
bijvoorbeeld zorgen voor een grotere stabiliteit en creëren een netwerk van 
kleine of middelgrote ondernemingen die ten dienste van de hoofdonder-
neming opereren. een keten berust dus op de vrije toetreding van onafhan-
kelijke ondernemers die overeenkomen hun onderneming ten dienste te 
stellen van de onderneming die eigenaar is van de keten. er wordt dus een 
productie- of distributieketen in het leven geroepen, een georganiseerde 
en hiërarchische structuur van onafhankelijke ondernemingen, die echter 
economisch gezien onder controle komen van de dominerende onderne-
ming (1220). de dominerende onderneming verwerft op die manier een 
economische zekerheid gelijkaardig aan deze van een complex van doch-
terondernemingen, maar met een doorgedreven flexibiliteit. de overstap 
naar een keten gaat gepaard met een deconcentratie. een deel van de ac-
tiviteit wordt overgelaten aan de onafhankelijke ondernemingen die deel 
uitmaken van de keten. dit op zich is echter een element van onzekerheid. 
de structurele deconcentratie moet daarom gepaard gaan met een verstrak-
king, een verdieping van die contractuele relaties. Men moet de tegenpartij 
meer dan in een normale contractuele verhouding aan zich verbinden. dit 

(1219) B.S. 1 mei 1976.
(1220) f. de BOÜArd spreekt van ‘filièrisation’, naar analogie met ‘filialisation’ (f. de 
BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 17, p. 11).
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vinden we ook terug in de term ‘relational contracts’ (1221) die we voor-
heen hebben gebruikt bij de complexe langetermijnovereenkomst (cf. supra 
randnr. 320). Men stapt dus af van de juridische eigendom van elementen 
van de productie of de distributie, zonder daarom volledig de economische 
eigendom ervan te verliezen. in feite wordt het juridisch eigendomsrecht 
hier gescheiden van het economisch eigendomsrecht. de handelszaak als 
economisch instrument behoort toe aan de franchisenemer, maar hij kent 
het economische gebruik ervan toe aan de integrerende onderneming van 
de franchisegever. Het absolute juridisch klassieke eigendomsrecht als sta-
tisch concept dat absoluut en exclusief is, staat hier tegenover een dyna-
misch eigendomsconcept dat eerder de nadruk legt op het genieten van de 
economische waarde van een zaak. nut boven titel als het ware. de nadruk 
wordt gelegd op een concept van waarde. deze economische eigendom kan 
actief zijn, bijvoorbeeld wanneer men zich juridisch het recht toegekend 
krijgt een zaak van een ander uit te baten en er de economische vruchten 
van te dragen. dit is bijvoorbeeld het geval bij een huuruitbating. deze 
economische eigendom kan echter ook passief zijn. Het gaat om het recht 
dat toegekend wordt aan de passieve economische eigenaar om een indirect 
economisch meesterschap te hebben op de zaak die juridisch eigendom is 
van een ander. de activiteit van de exploitant van de zaak wordt ten dien-
ste gesteld van de economische eigenaar van de zaak, dus de integrerende 
onderneming (of in ons geval de franchisegever). Bij de passieve economi-
sche eigendom vindt dus materieel geen overdracht van de zaak plaats. de 
franchisenemer behoudt een formeel juridische autonomie want hij draagt 
als enige het commercieel risico voor zijn onderneming. Tegelijkertijd staat 
zijn onderneming economisch ten dienste van de onderneming van de fran-
chisegever. 

351. Dus intuitu Personae aangegaan: – Belangrijk zal dus zijn om betrouw-
bare, gehoorzame en diligente handelaars te vinden om de keten op te 
bouwen. Vandaar dat de franchiseovereenkomst zeker intuitu personae zal 
aangegaan zijn in hoofde van de franchisenemer. 

352. De integratieovereenkomst in De Distributiesector: – economische integra-
tie kan wat de distributie betreft bereikt worden door bijvoorbeeld overeen-
komsten van exclusieve bevoorrading of door de transfer van de knowhow 
noodzakelijk om een bepaalde dienst te verstrekken, maar ook door de ter-
beschikkingstelling van een uithangbord, dat verbonden is aan een merk. de 
exclusieve concessieovereenkomst werd lang het meest gebruikt, maar werd 
ingehaald door de franchiseovereenkomst. de franchiseovereenkomst is het 

(1221) i.r. MAcneil, The new Social Contract. An inquiry into Modern Contractual relations, 
Yale, University Press, 1980; c.-J. gOeTZ en r.-e. ScOTT, “Principles of relational contracts”, 
Virginia Law Review, 1981, vol. 67, p. 1089.
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archetype van de integratieovereenkomsten (1222). de keten wordt dus op-
gebouwd langsheen de verschillende etappes van product tot consument. 
de dominante onderneming kan op die manier de controle die ze heeft op de 
productie van de goederen of de ontwikkeling van haar diensten uitbreiden 
tot de verspreiding onder de klanten. deze controle gebeurt door de stempel 
die de integrerende onderneming kan blijven drukken op het imago, dank 
zij de uitwerking van haar merk. de rol van de geïntegreerde onderneming 
is dit imago door te drijven tot bij de consumenten (1223). de gevoeligheid 
voor merk en imago is wat de consumentenmarkt van de laatste 50 jaar ken-
merkt (1224). Producenten van goederen en diensten zullen er dus alle be-
lang bij hebben om de consument van een bepaald imago te doordringen 
zodat hun product niet substitueerbaar lijkt met producten van andere pro-
ducenten. Het zal dus van groot belang zijn dat ze controle verwerven over 
de cruciale fase in de creatie van het imago van hun product of dienst, en dit 
is uiteraard de distributie ervan bij een groot publiek. de differentiatie- in-
spanningen (1225) hebben immers maar zin wanneer ze duidelijk als dusda-
nig opgemerkt worden door de markt, wanneer de markt dus een duidelijk 
(positief) beeld heeft van de producten of diensten en dit verbindt aan een 
duidelijk onderscheidend merk (1226). de producent gaat dus op zoek naar 
een betere manier om controle te houden op zijn merkimago zonder zelf de 
distributie van zijn producten of diensten te verzorgen. Hoe kan dit beter dan 
door geïntegreerde distributeurs (1227)? de integratieovereenkomst heeft 
dus de bedoeling om collectief een merk te gaan exploiteren. door een ac-
tieve economische eigendom ervan over te laten aan juridisch onafhankelijke 
partners verwerft hij een passief economisch eigendomsrecht op de vruchten 
van de uitbating, dus eigenlijk de cliënteel. Hij heeft dus nooit de bedoeling 
zijn concept en zijn merk te delen met de geïntegreerde ondernemingen, hij 
blijft de juridische eigenaar ervan. Maar in ruil voor zijn voordeel moet hij de 

(1222) M. MAlAUrie-VignAl, noot onder cass. (fr.) 8 januari 2002, Petites Affiches 3 juli 
2003, p. 26 ,nr. 132. c. delfOrge, “la modification unilatérale du contrat”, in La volonté 
unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, 180.
(1223) Zie voor definitie van merkimago: H. MAcciOni; L’image de marque, Parijs, econo-
mica, 1995, 8.
(1224) Zie voor de notie merk in het algemeen A. BrAUn, Précis de marque, Brussel, larcier, 
2004. 
(1225) differentiatie is een aanbod dat alle elementen bevat van het referentie-aanbod op een 
bepaalde markt; en dus alle elementen die de doorsneeconsument normaal van dergelijk aanbod 
verwacht, maar naast deze algemeen geldende standaard op die plaats en dat tijdstip ook iets 
particuliers heeft, buiten de prijs, dat wordt opgemerkt op de hele, of op een niet te negeren deel 
van de markt (d. dAneT, Valeurs incorporelles et compétition économique, de Broeck, 1998, 231).
(1226) de waarde van een merk hangt dus af van de kenmerken die het imago ervan uitmaken. 
de kenmerken van het imago zijn die punten op basis waarvan de consument zijn aankoopbe-
slissing neemt. de verschillende associaties die een merk met zich meebrengt helpen de consu-
ment om de informatie die hij krijgt te verwerken. Zo kan hij een onderscheid maken tussen de 
verschillende merken (d.-A. AAKer, Le management du capital marque, Parijs, dalloz, 1994, 118. 
(1227) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 21, 
p. 14.
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geïntegreerde onderneming laten delen in zijn merk en concept, wat echter 
louter ten precaire titel gebeurt en enkel omdat het voor hem een middel is 
om zoveel mogelijk persoonlijk profijt te halen van zijn economisch actief.

353. De integratieovereenkomst juriDisch bekeken: – Uiteindelijk gaat het om een 
kaderovereenkomst tussen juridisch onafhankelijke ondernemingen (1228). 
de integrerende onderneming verwerft geen juridische controle, geen juri-
disch eigendomsrecht op de geïntegreerde onderneming. de franchisege-
ver heeft ontegensprekelijk voordeel bij de economische exploitatie van de 
handelszaak van de franchisenemer. Uiteindelijk gaat het om twee kanten 
van het eigendomsrecht. Het absolute juridisch klassieke eigendomsrecht 
als statisch concept dat absoluut en exclusief is en een dynamisch eigen-
domsconcept dat eerder de nadruk legt op het genieten van de economische 
waarde van een zaak. nut boven titel als het ware. de nadruk wordt gelegd 
op een concept van waarde. deze economische eigendom kan actief zijn, 
bijvoorbeeld wanneer men zich juridisch het recht toegekend krijgt een zaak 
van een ander uit te baten en er de economische vruchten van te dragen, 
denken we in deze context vooral aan bijvoorbeeld de huuruitbating. deze 
economische eigendom kan echter ook passief zijn. Het gaat om het recht 
dat toegekend wordt aan de passieve economische eigenaar om een indirect 
economisch meesterschap te hebben op de zaak die juridisch eigendom is 
van een ander. de integrerende onderneming verwerft passief economische 
eigendom op de onderneming van de geïntegreerde onderneming. 

354. integratiecontract Draagt economische eigenDom over: – de activiteit 
van de geïntegreerde onderneming wordt ten dienste gesteld van de eco-
nomische eigenaar van de zaak, dus de integrerende onderneming (of in 
ons geval de franchisegever). Bij de passieve economische eigendom vindt 
dus materieel geen overdracht van de zaak plaats. een actief economische 
eigendom veronderstelt dus een passieve juridische eigendom; een passief 
economische eigendom daarentegen veronderstelt een actieve juridische ei-
gendom. de verhuurder van de handelszaak bijvoorbeeld is een passief ju-
ridisch eigenaar, de huurder een actief economisch eigenaar. de franchise-
gever zou dan een passief economische eigenaar zijn, de franchisenemer 
een actief juridisch eigenaar van zijn handelszaak.

ii.  BelAng VAn de KWAlificATie

355. economische afhankelijkheiD: – Omdat zijn onderneming volledig 
ingeschakeld is in de productie- of distributiecyclus van de integrerende 

(1228) l. giMAlAc, “le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et exten-
sion du passif”, R.T.D. Com. 1999, 601.
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onderneming (1229) wordt ze dus voor haar voortbestaan in feite afhan-
kelijk van die bevoorrechte of vaak zelfs (quasi)-exclusieve relatie (1230). 
Het einde van de overeenkomst zal de activiteit onvermijdelijk een grote 
slag toebrengen. in de franse wetgeving vinden we deze notie terug in 
de bescherming tegen misbruik van economische afhankelijkheid (Art. l 
420-2 alinea 2 code de commerce). de notie economische afhankelijkheid 
wordt in dat opzicht door de rechtspraak geïnterpreteerd als elke contrac-
tuele relatie die vitaal is voor het overleven van de onderneming en die 
moeilijk door een gelijkaardige handel kan vervangen worden (1231). deze 
notie is echter een begrip uit het mededingingsrecht en heeft dus enkel tot 
doel de vrije markt te waarborgen en dus niet individuele economische 
spelers te beschermen (1232). We kunnen hier dus geen civielrechtelijke no-
tie van maken. de economische autonomie, in de zin van een bestaan als 
onafhankelijke onderneming wordt door het mededingingsrecht juist be-
schermd (1233). Toch wijst dit op het grote gevaar van een dergelijke econo-
mische afhankelijkheid precies bij het einde van de integratieovereenkomst 
die de economische afhankelijkheid in het leven riep. 

indien de economische afhankelijkheid het gevolg is van de sluiting van 
een integratiecontract is de oorzaak van zijn afhankelijkheid nog specifie-
ker dan wanneer de economische afhankelijkheid het gevolg is van een on-
gelijkheid in economische slagkracht. de geïntegreerde onderneming ba-
seert haar identiteit immers volledig op het behoren tot de keten en wordt 
dus door de markt gezien als een uitloper van die keten. Uiteindelijk kiest 
men dus uit vrije wil om economisch afhankelijk te worden (1234). de eco-
nomische afhankelijkheid in deze context zorgt dus eigenlijk voor een quasi 
niet-bestaan van de geïntegreerde onderneming buiten haar activiteit ten 
dienste van de keten. deze onmogelijkheid om verder te bestaan buiten 
de keten kan zoals gezegd voortvloeien uit postcontractuele verbintenis-
sen, zoals het niet-concurrentiebeding maar kan vaak ook het gevolg zijn 
van een doorgedreven specialisatie van de geïntegreerde onderneming ten 
gevolge van de integratie in de keten of ook nog van een afhankelijkheid 
van de cliënteel van de geïntegreerde onderneming van het merk van de 
keten. 

(1229) g. fArJAT, Droit économique, PUf, coll. Themis, 1982, 146-147.
(1230) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essaie sur les activités professionnelles exercées 
dans une dépendance économique, Parijs, l.g.d.J., 1986, 10.
(1231) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 4, 
p.2.
(1232) S. POillOT-PerUZZeTTO, “les contrats de distribution”, Rev. Soc. 2001 p. 235.
(1233) S. POillOT-PerUZZeTTO, “les contrats de distribution”, Rev. Soc. 2001 p. 235.
(1234) l. giMAlAc, “le contrat d’intégration révélé par les actions en comblement et en 
extension du passif”, RTD Com. 1999 p. 601.
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356. juriDische bescherming oP basis van De vermeenDe economische ongelijkheiD: – 
Volgens bepaalde rechtsleer (1235) is er dan ook een onrechtvaardige behan-
deling van deze economisch afhankelijke ondernemingen waar te nemen. 
er zou sprake zijn van een incoherentie tussen hun juridische behandeling 
als onafhankelijke handelaars en hun feitelijke situatie, die eerder verwant 
is met de situatie van een werknemer (1236). Op die manier zou een kwa-
lificatie als integratieovereenkomst een beschermingsstatuut voor bijvoor-
beeld de franchisenemer kunnen rechtvaardigen. er wordt gewezen op tal 
van nadelen die het statuut van de economisch afhankelijke onderneming 
heeft. door het onderscheid te maken tussen economische en juridische ei-
gendom wordt duidelijk dat de integrerende onderneming een waardestij-
ging in haar vermogen zal voelen door een passief economische eigendom 
op de geïntegreerde onderneming. Men vindt dat er dan ook geen afdoende 
verklaring is voor het feit dat de inspanningen van de geïntegreerde onder-
neming finaal ten goede komen aan de integrerende onderneming. dit zou 
dan aanleiding kunnen geven tot een herbekijken van de problematiek van 
de opzeggingsvergoeding. de cliënteel zal immers finaal verbonden blijven 
aan het merk en veel minder aan de handelszaak van de geïntegreerde. 

Kortom de geïntegreerde onderneming is een handelaar die geen strategische 
keuze kan maken, die niet volledig vrij is in het beheer. Zij is een handelaar 
die niet de mogelijkheid heeft om haar investeringen noch haar inspannin-
gen te kapitaliseren. nochtans wordt in deze analyse te veel nadruk gelegd 
op een kapitalisatie na stopzetting van de activiteit en te weinig rekening 
gehouden met de winst uit investering tijdens de duur van de geïntegreerde 
activiteit. normaliter wordt het vermogensvoordeel uit de overeenkomst 
voor de geïntegreerde gerealiseerd tijdens de looptijd van de overeenkomst. 
Het voordeel van de integrerende onderneming is een voordeel dat veel min-
der zeker is en zich eerder manifesteert op langere termijn, en dus deels na 
afloop van de overeenkomst. Uiteindelijk is de economische afhankelijkheid 
van de franchisenemer dus niet in se problematisch. er wordt echter vaak 
te veel nadruk gelegd op de afhankelijkheid van de franchisenemer van de 
franchisegever. Op die manier gaat men voorbij aan de wederzijdse afhanke-
lijkheid die dergelijke integratieovereenkomsten teweegbrengen (1237).

(1235) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 29, 
p.20; voor een meer rechtsfilosofische benadering van dit idee zie M. VilleY, Philosophie du 
droit, t1, i, Définitions et fins du droit, ed. 4, .Parijs, dalloz, 1986, 74, die de wilsautonomie en 
de juridische gelijkheid van contractanten die daarvan wordt afgeleid, in weerwil van hun 
economische ongelijkheid, in vraag stelt.
(1236) c. delfOrge, “la modification unilatérale du contrat”, in La volonté unilatérale dans 
le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, 180, nr. 45 in fine.
(1237) Of “Interdépendance”, S. POillOT-PerUZZeTTO, “les contrats de distribution”, Rev. 
Soc. 2001 p. 235.
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a.  Beëindiging

Vanuit de kwalificatie als integratieovereenkomst heeft men geprobeerd 
om te komen tot een opzeggingsvergoeding. dit zullen we behandelen bij 
de gevolgen van de beëindiging (cf. . infra randnr. 742 alinea 4).

B.  rechtvaardiging voor precontractuele informatieverplichtingen

de keuze voor integratie is een keuze die de integrerende onderneming 
als onafhankelijk handelaar zelf neemt. normaal moet hij dan een correcte 
afweging van de voor- en nadelen kunnen maken. dit zal voor iemand in 
een economisch ondergeschikte positie niet gemakkelijk zijn. nochtans 
gaat men er hier niet geheel terecht van uit dat de geïntegreerde handelaar 
al vóór zijn integratie in de keten economisch ondergeschikt zou zijn, wat 
uiteraard niet strookt met de vaststelling dat het juist de integratieovereen-
komst is die de geïntegreerde ondernemer economisch afhankelijk maakt. 
Voordien kiest hij er immers volledig onafhankelijk en uit vrije wil voor om 
zich economisch afhankelijk te maken. Het probleem met de integratieover-
eenkomst is echter dat de voordelen ervan onmiddellijk zichtbaar zijn. de 
onmiddellijke steun van de keten, het onmiddellijk genieten van een zekere 
merkbekendheid, wat onmiddellijk een groep van cliënteel aantrekt, … de 
negatieve kant van de medaille manifesteert zich echter pas veel later. Pas 
op het einde van de activiteit zal duidelijk worden dat zijn onderneming 
nog moeilijk te herconverteren valt gelet op de doorgedreven specialisatie 
en aanpassing aan de noden van de keten. Pas op het einde ziet men dat 
de cliënteel niet langer wordt aangetrokken tot de handelszaak die haar 
uithangbord verloren heeft, een handelszaak die niet meer het imago geniet 
van de keten. de onafhankelijke handelaar realiseert zich moeilijker dat zijn 
comfortabel toegangsticket tot een markt ook een prijs heeft bij het einde 
van de overeenkomst. deze feitelijke vaststelling heeft aanleiding gegeven 
tot de roep om bescherming via betere informatie. 
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§ 1.  Inleiding: Specifieke nood aan (pre)contractuele informatie bij 
franchiseovereenkomsten

357. finaliteit informatieverPlichtingen: – de informatie die partijen elkaar 
verschuldigd zijn op basis van de bijstandsverplichting spelen uiteraard 
enkel vanaf het sluiten van de franchiseovereenkomst. nochtans zal het 
belangrijk zijn voor partijen vóór het sluiten van de overeenkomst over in-
formatie over de tegenpartij te beschikken. de informatieverplichting heeft 
een dubbele finaliteit in het gemeen contractenrecht. een volwaardige wils-
overeenstemming impliceert enerzijds een toestemming gegeven met ken-
nis van zaken. daarnaast speelt informatie een cruciale rol bij de uitvoering 
van de overeenkomst, en dus het bereiken van het contractdoel (1238). 

358. onDerscheiD Precontractuele en contractuele informatie: – Het onder-
scheidende criterium tussen precontractuele informatie en contractuele 
informatie is chronologisch (1239). de precontractuele fase kan men prak-
tisch zien als de fase voor het sluiten van een overeenkomst of het doen van 
een aanbod of de één- of meerzijdige beslissing een overeenkomst niet te 
sluiten (1240). er is enkel nog sprake van voorstellen. in de precontractuele 
periode bestaat al een contractuele finaliteit, maar is er nog geen sprake 
van een rechtsband, het principe blijft immers de vrijheid al dan niet te 
contracteren. in functie van de beslissing om al of niet te contracteren is er 
informatie nodig (1241). er moet spontaan informatie worden meegedeeld 
die op dat ogenblik relevant is voor de overeenkomst in wording (1242). 
enkel een chronologisch criterium biedt voldoende rechtszekerheid over de 
aard van de verplichting (1243). de door bepaalde rechtsleer voorgestelde 
functionele benadering moet worden afgewezen (1244).

(1238) A. de BOecK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten, 
Antwerpen, intersentia, 2000, 29
(1239) cass. (fr.) 4 december 1990, Contr. Conc. Cons. 1991, februari, nr. 28, p. 4.
(1240) g. ScHrAnS, “Precontractuele verhoudingen naar Belgisch recht, Preadvies”, in Jaar-
boek 1967-68, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle, 
1967, 229; A. deBOecK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten, 
Antwerpen, intersentia, 2000, 105.
(1241) l. cOrneliS, “la responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du proces-
sus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, 411; W. de BOndT, „Precontractuele aansprakelijkheid“, 
T.B.B.R. 1993, 108.
(1242) S. HArTMAnn, Die vorvertraglichen Informationspflichten und ihre Verletzung in Arbei-
ten aus den  juristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, freiburg Universitätsverlag 
freiburg Schweiz, 2001, 8.
(1243) J. gHeSTin, Traité de droit civil, la formation du contrat, Parijs, l.g.d.J., 1993, 504.
(1244) een functionele benadering van het onderscheid zou erin bestaan enkel als precontrac-
tuele informatie te zien alle informatie die een belang heeft voor de toestemming. contrac-
tuele informatie zou dan deze informatie zijn die een invloed zal hebben op de uitvoering in 
het contract (M. fABre –MAgnAn, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une 
théorie, Parijs, l.g.d.J., 1992, 224). Het uiteindelijke criterium zou dan het belang van de infor-
matie voor de schuldeiser van de informatieplicht zijn. Op die manier zou de sanctie wegens 
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359. informatie: – informatie is “vluchtig, immaterieel en onlichamelijk: 
terbeschikkingstelling aan derden is mogelijk zonder dat de oorspronkelij-
ke houder daardoor het gebruik voor zichzelf verliest, m.a.w. herhaaldelijk 
gebruik veroorzaakt geen substantieverlies.” (1245). Bij de franchiseover-
eenkomst echter zal informatie met betrekking tot de essentiële bestand-
delen van de overeenkomst, en meer bepaald met betrekking tot de know-
how niet altijd eenvoudig kunnen gebeuren zonder ‘substantieverlies’. 
essentieel is dat de knowhow geheim (1246) is, en dus niet of slechts in 
beperkte mate bekend is bij concurrenten (1247). de knowhow mag niet tot 
het publiek domein behoren (1248). Zonder garantie met betrekking tot de 
confidentialiteit zal de franchisegever niet geneigd zijn veel informatie met 
betrekking tot zijn commerciële succesformule te geven. 

360. graDen van informatieverstrekking: – We kunnen de informatiever-
plichting over de indeling in precontractuele, contractuele en postcontrac-
tuele informatie heen indelen aan de hand van de uitgebreidheid van de 
inhoud van waarover informatie wordt gegeven. Het onderscheid tussen 
precontractuele en contractuele informatie heeft immers enkel belang voor 

het gebrekkig of niet uitvoeren van een informatieplicht beter aangepast zijn aan de werke-
lijke schade. Wanneer een informatieverplichting wordt geschonden die een invloed heeft op 
de toestemming kan de nietigheid worden gevraagd; heeft deze informatie louter invloed 
op de uitvoering is een schadevergoeding wegens contractuele tekortkoming een gepastere 
sanctie. de idee van een functioneel onderscheid in plaats van een chronologisch is eigenlijk 
overbodig. enige reden daarvoor is de vaststelling dat tussen ontstaan en uitvoering van de 
overeenkomst een tussencategorie van handelingen bestaat waarbij een partij een toestem-
ming geeft die niet leidt tot het ontstaan van de overeenkomst noch tot de uitvoering van de 
overeenkomst. denken we bijvoorbeeld aan de rechtshandelingen die tijdens de duur van de 
overeenkomst kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld de opzegging van de overeenkomst, de 
keuze tussen alternatieve verbintenissen…. Bedoeling van het functionele onderscheid tussen 
precontractuele en contractuele informatie is juist het precontractuele aansprakelijkheidsre-
gime ook toepasselijk te maken op deze vormen van toestemming-(ver)vormende informatie 
tijdens de duur van de overeenkomst. Het Hof van cassatie heeft echter al beslist dat de 
leer van de wilsgebreken ook van toepassing kan zijn op eenzijdige rechtshandelingen (cass. 
13 juni 1985, Arr. Cass. 1984-85, 1416, Pas. 1985, i, 1300, R.C.J.B. 1987, 542, noot J.-M. neliSSen 
grAde). Als men dan de indeling van informatie naar haar bron indachtig is dan kan men 
die eenzijdige rechtshandeling als oorsprong van die informatie gaan zien en niet het initiële 
contract. Het chronologische criterium kan dan blijven en het tekortkomen aan een informatie-
verplichting met betrekking tot dergelijke tussencategorie valt dan onder de precontractuele 
aansprakelijkheid omdat die informatie chronologisch vóór de toestemming met die eenzij-
dige rechtshandeling kwam. 
(1245) A. de BOecK, Informatierechten en -plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten, 
Antwerpen, intersentia, 2000, 25.
(1246) g.l. BAllOn, “Knowhow en zijn bescherming» in Liber amicorum Roger Blanpain, 
Brugge, die Keure, 1998, 694; i. Verlinden, A. SMiTS en B. lieBen, Intellectuele eigendoms-
rechten vanuit een transfer pricing-perspectief, Brussel, larcier, 2001, 16.
(1247) r. fABre, en J.-M. MOUSSerOn, Le know how, sa réservation en droit commun, in Uni-
versité des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg. Centre d’études internationales de 
propriété industrielle, Parijs, librairies techniques Paris, 1976, 287.
(1248) Trib. gr. inst. Bressuire 19 juni 1973, D. 1974, 105.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

289

de aansprakelijkheid bij een tekortkoming aan de informatieplicht (1249). 
Precontractuele informatie en vooral het verzuim ze te geven moet be-
oordeeld worden aan de hand van de criteria van de buitencontractuele 
aansprakelijkheid, terwijl contractuele informatie aanleiding kan geven tot 
contractuele aansprakelijkheid. 

in eerste instantie hebben we de inlichtingen, waarvan het doel er niet in 
bestaat de andere te beïnvloeden. Het gaat om neutrale objectieve infor-
matie. daarnaast hebben we de waarschuwingen, vooral belangrijk als ac-
cessorium bij verbintenissen tot overdracht van een zakelijk of persoonlijk 
genotsrecht met betrekking tot een zaak. er wordt gewezen op bepaalde 
gevaren of problemen bij het gebruik, mogelijke toepassingen van de zaak, 
etc. Tenslotte zijn er de raadgevingen. daar kan het gaan over een echt op-
portuniteitsoordeel en zal de ene partij soms zelfs zo ver moeten gaan om 
het contract af te raden. de ene raadt de andere een bepaald gedrag aan. dit 
onderscheid is uiteraard relatief. Wie iemand anders een bepaalde houding 
aanraadt, zal uiteraard ook inlichtingen verschaffen die te maken hebben 
met de aangeraden houding, en langs de andere kant spreken bepaalde in-
lichtingen ook voor zich, leggen ze ook een bepaald gedrag op, zonder de 
keuze daarvoor te moeten expliciteren (1250).
de zwaarte van de informatieverplichting zal vooral afhangen van de ver-
houding tussen de partijen, hoe groter het onevenwicht tussen hen hoe 
zwaarder de informatieverplichting. de hypothese van consumentencon-
tracten kan onmiddellijk worden aangehaald, maar kan men de situatie 
van de franchisenemer gaan vergelijken met die van de consument? 

361. onevenwicht tussen franchisegever en franchisenemer: – de franchisege-
ver is binnen de franchiseketen degene die het commerciële concept contro-
leert. Hij beheerst het concept op technisch vlak, hij is immers degene die 
het uitgewerkt en uitgetest heeft en het uiteindelijk ook gelanceerd heeft. 
daarnaast heeft hij ook het juridische eigendomsrecht op dat concept. Hij 
heeft de intellectuele eigendomsrechten, hij heeft de rechten op de know-
how. daaruit vloeit uiteraard ook een strikte controle van de franchisegever 
op de keten zelf voort. de knowhow en de intellectuele rechten die eraan 
verbonden zijn vormen het cement van de keten. Wie deze elementen be-
heerst, beheerst de verdere organisatie van de keten. Op die manier kopieert 
de franchisegever zijn eigen succes en breidt hij zijn eigen succes uit over de 

(1249) l. cOrneliS, “la responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du pro-
cessus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, 395; S. HArTMAnn,  Die vorvertraglichen Informati-
onspflichten und ihre Verletzung in Arbeiten aus dem juristischen Seminar der Universität Freiburg 
Schweiz, freiburg, Universitätsverlag freiburg Schweiz, 2001, 7
(1250) S. HArTMAnn, Die vorvertraglichen Informationspflichten und ihre Verletzung in Arbei-
ten aus dem juridischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, freiburg, Universitätsverlag 
freiburg Schweiz, 2001, 226, p. 5.
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hele keten. de franchisegever bepaalt dan ook de economische, financiële 
en commerciële strategie van de hele keten, en dus eigenlijk ook van de 
individuele franchisenemer. Hij bepaalt de kwaliteit van het product, hij 
bepaalt de kwaliteiten van de personen die het product aan de man bren-
gen (hij selecteert de franchisenemers, wat door het Hof van Justitie gezien 
wordt als een essentiële stap in functie van het verder laten bestaan van 
zijn concept en keten en dus een essentieel recht van de franchisegever om 
de reputatie van de keten te beschermen (1251)) en hij bepaalt tenslotte de 
prijzenstrategie, zonder daarom minimale prijzen op te leggen (1252). Het 
gaat zowel bij distributie- als productiefranchise om een integratie van de 
onderneming van de franchisenemer in de keten van de franchisegever. een 
integratieovereenkomst heeft de bedoeling om de geïntegreerde onderne-
ming zo te organiseren en zo te laten opereren dat ze een instrument wordt 
ten dienste van de ontwikkeling van de integrerende onderneming (1253). 

de franchisenemer daarentegen zou zich in een inferieure positie bevinden. 
Hij is vaak onervaren in de voorgenomen commerciële activiteit. franchise-
gevers zouden vaak op zoek gaan naar franchisenemers die weinig of geen 
ervaring hebben zodat zij ze volledig naar de hand van de keten kunnen 
kneden (1254). Het risico bestaat dus dat de franchiseovereenkomst een toe-
tredingscontract wordt. dit lijkt echter een te eenvoudige veralgemening. 
Meestal zal een zekere beroepservaring juist een essentiële voorwaarde zijn 
voor een franchisegever in zijn keuze voor een toekomstig franchisenemer. 
in principe gaat het immers juist om een overeenkomst tussen twee onaf-
hankelijke handelaars. de knowhow die de franchisegever ter beschikking 
stelt is vaak een knowhow die bepaalde algemene beroepsvaardigheden 
preciseert en optimaliseert. een franchiseketen bestaande uit kapsalons zal 
uiteraard juist op zoek gaan naar ervaren kappers die het concept en de 
reputatie van de keten kunnen waarmaken. 

362. economische afhankelijkheiD: – de economische afhankelijkheid van 
de franchisenemer vloeit voort uit de integratie van zijn onderneming in de 
keten van de franchisegever. de franchisegever zal uiteraard op zoek gaan 
naar die franchisenemer die op zichzelf het meest compatibel is met zijn 
keten, maar die compatibiliteit is nooit van nature volmaakt. de franchise-
nemer zal dus door de franchisegever aan bepaalde voorwaarden onder-

(1251) HvJ. 28 januari 1986, c. 161/84 (Pronuptia). Zie ook europese commissie, 17 decem-
ber1986, Publicatieblad l8/49, 10 januari 1987, punt 41 (Yves rocher beslissing).
(1252) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 16 januari 1999, 49.
(1253) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Paris, l.g.d.J., 2007, p. 35, 
nr. 51.
(1254) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 16 januari 1999, 52.
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worpen worden opdat hij perfect beantwoordt aan de functie die hij zal ver-
vullen binnen de keten. Zo aangepast zal de franchisenemer vaak exclusief 
samenwerken met de franchisegever. Of deze exclusiviteit nu contractueel 
opgelegd wordt of niet, het zal voor de franchisenemer de facto niet altijd 
mogelijk zijn om zijn cliënteel te diversifiëren (1255). Maar aan de andere 
kant zal ook de integrerende onderneming zich zo veel als mogelijk aanpas-
sen aan de specifieke noden van de geïntegreerde ondernemingen, die im-
mers zoals gezegd de facto economisch afhankelijk zijn van de integrerende 
onderneming. de onderneming van de franchisenemer kan immers door 
haar volledige inpassing in de franchiseketen haar objectieve economische 
waarde verliezen. de onderneming heeft enkel nog een subjectieve waarde 
gelieerd aan haar integratie binnen de franchiseketen (cf. infra randnr. 720-
721). een geïntegreerde onderneming zou geen autonoom bestaansrecht 
hebben op de markt. de cliënteel komt enkel ten goede aan de integrerende 
onderneming. dit wordt echter pas als problematisch ervaren na het ver-
breken van de overeenkomst omdat op dat moment de cliënteel terugvloeit 
naar de integrerende onderneming die immers het merk of de relevante 
handelsnaam bezit. 
Maar nochtans moeten we de franchiseovereenkomst onderscheiden van 
overeenkomsten die een volledige integratie doen ontstaan. Bij de franchi-
seovereenkomst staat een samenwerking tussen franchisegever en franchise-
nemer voorop waar beide partijen op voet van gelijkheid opereren en elk een 
eigen bepaalde functie op zich neemt (1256). de economische afhankelijk-
heid van de ondernemingen is op dat vlak wederzijds. Het is niet zo dat de 
franchisenemer enkel maar volledig ten dienste staat van de franchisegever. 
nochtans kan men in het geval van de franchiseovereenkomst niet zeggen 
dat de franchisenemer een activiteit ontwikkelt die enkel ten goede komt aan 
de franchisegever. de activiteit komt immers in de eerste plaats ten goede 
aan de franchisenemer die er tijdens de duur van de overeenkomst het risico, 
maar dus ook de winst van draagt. deze problematiek zullen we dan ook 
verder uitdiepen bij de gevolgen van de beëindiging van de franchiseover-
eenkomst en de problemen rond het eigendomsrecht van de handelszaak.

363. ingrijPen wetgever: – Vóór de wet van 19 december 2005 (1257) be-
stond geen bijzondere informatieplicht voor de franchiseovereenkomst. 
de precontractuele informatie werd afgedwongen door het gemeen recht. 
daarnaast werd een en ander door de sector zelf opgelegd. een wettelijke 
informatieverplichting, of zelfs een raadgevingsverplichting, was wel al 

(1255) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Paris, l.g.d.J., 2007, p. 38, 
nr. 60.
(1256) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Paris, l.g.d.J., 2007, p. 40, 
nr. 61.
(1257) B.S. 18 januari 2006, Hierna afgekort als Wet Precontractuele informatie.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

292

ontwikkeld ter bescherming van de consument (1258). nochtans was de 
wetgever overtuigd dat er ook specifiek voor franchiseovereenkomsten wel 
degelijk problemen bestonden door het commerciële overwicht van de fran-
chisegever op de ‘onervaren’ franchisenemer. een belangrijk deel van de 
geschillen en van mislukkingen in de sector (1259) zou het gevolg zijn van 
onnauwkeurige en gebrekkige precontractuele informatie of van een totaal 
gebrek aan informatie (1260). in vele gevallen gaat het gewoonweg om niet 
onderhandelde toetredingscontracten (1261). Volgens het regeerakkoord 
Verhofstadt ii (1262), zou «de wetgeving op de franchising worden aange-
past. daarbij zullen de verantwoordelijkheden van de diverse partijen beter 
worden gepreciseerd zowel bij het sluiten, bij het opzeggen of verbreken 
van het contract als bij faillissement». Tegenstanders pleitten voor redelijk-
heid en zagen het wettelijk ingrijpen liever beperkt tot de precontractuele 
fase. eens partijen met kennis van zaken vrij een franchiseovereenkomst 
aangingen, hebben zij als onafhankelijk zelfstandig handelaar geen bijko-
mende bescherming nodig. doorheen de wetsontwerpen en -voorstellen 
die aan de huidige tekst voorafgaan, kunnen mooi de verschillende ten-
densen teruggevonden worden. Uiteindelijk lijken de voorstanders van 
een minimale regeling (enkel precontractuele informatie) voor een grote 
waaier aan commerciële overeenkomsten (1263) het te hebben gehaald van 

(1258) denken we bijvoorbeeld aan de precontractuele verplichtingen van de bankier en de 
verzekeraar (Wet van 12 juni 1991 betreffende het consumentenkrediet, de Wet van 4 au-
gustus 1992 op het hypothecair krediet (art. 14), de Wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-
ringsovereenkomst (artt. 4, 10 en 88) en de K.B.’s van 22 februari 1991 (art. 14 en 15) en van 
14 november 2003 (art. 5) en uiteraard de WHPc (art. 30).
(1259) T. delVAUX, “Perspectives de lege ferenda” in Le contrat de franchise, Seminarie luik 
29 september 2000, Brussel, Bruylant, 2001, 186.
(1260) A. de ScHOUTHeeTe en A. MeUlder, “devoir d’information et responsabilité pré-
contractuelle en matière de franchise: quelques réflexions”, T.B.H. 2007, 955-956.
(1261) A. MOTTeT HAUgAArd en M. VerHUlST, “la nouvelle loi relative à l’information 
précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial”, D.A.O.R. 2006, 103.
(1262) ‘Zuurstof voor het land, een creatief en solidair België’.
(1263) de eerste initiatieven om te komen tot een wettelijk kader voor franchiseovereenkom-
sten dateren reeds van 1980 met twee wetsvoorstellen van delhaye (Wetsvoorstel tot regeling 
van de franchiseovereenkomst Parl St., Kamer 1980-81, 25 mei 1981, nr. 855/001 en Wets-
voorstel tot regeling van de franchiseovereenkomst, Parl. St. Kamer 1981-82, 4 februari 1982, 
nr. 90/001). in 2001 werd de draad weer opgepikt met een wetsvoorstel van Peeters, delizée 
en Verlinde (S.P. en P.S.) (Wetsvoorstel van 9 april 2001 tot regeling van de franchiseovereen-
komst, Parl. St. Kamer 2000-01, nr. 1190.) en een voorstel van Pieters, mede ondertekend door 
Pinxten (c.V.P.) (Wetsvoorstel van 15 juni 2001 betreffende de franchiseovereenkomst, Parl. 
St. Kamer 2000-01, nr. 1307) dat qua opzet in dezelfde lijn ligt als het S.P. en P.S. voorstel. een 
goed jaar later volgt dan het wetsvoorstel van Barzin, Van Overtveldt en collard (M.r.) van 
8 oktober 2003 (Wetsvoorstel van 8 oktober 2003 betreffende de informatiedoorstroming, in 
de precontractuele fase, over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het 
recht verleent om een handelsactiviteit uit te oefenen, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 0265), dat 
de tekst van het eerdere wetsvoorstel van 18 januari 2002 van dezelfde indieners herneemt 
(Wetsvoorstel van 18 januari 2002 betreffende informatiedoorstroming, in de precontractuele 
fase, over contracten waarbij een persoon aan een andere persoon het recht verleent om een 
handelsactiviteit uit te oefenen, Parl. St. Kamer 2001-02, nr .1599) en dat een enerzijds enger 
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de voorstanders van een specifieke (maar extensieve) regeling voor de fran-
chiseovereenkomst.

364. Doel: herstel evenwicht: – de doelstelling van de Wet Precontractuele 
informatie is het herstel van de wilsovereenstemming tussen twee gelijk-
waardige partners waarop het contractenrecht is gebaseerd. Om met kennis 
van zaken te oordelen over de verbintenissen van een overeenkomst is het 
van belang dat de partijen vóór de ondertekening zo juist en zo volledig 
mogelijk geïnformeerd zijn. Volgens de memorie van toelichting is het zo 
dat diegene die in de samenwerkingsovereenkomst het recht verkrijgt om 
gebruik te maken van een commerciële formule zich in een ondergeschikte 
positie bevindt (1264) en niet over dezelfde middelen beschikt als degene 
die het recht verleent (1265). de bedoeling is ondernemers die commerciële 
samenwerkingsakkoorden sluiten te beschermen door hen een betere infor-
matie te verzekeren (1266). Men heeft er echter voor gewaakt de uitbouw 
en groei van commerciële formules die hun nut hebben bewezen, niet af te 
remmen en vooral België niet te isoleren door een al te strakke regelgeving. 
de doelstelling wordt dan ook geformuleerd als: «de bevordering van het 
evenwicht tussen de partijen en van de ethiek die de basis vormt van de vrij-

opzet heeft (het zou enkel nog gaan over de precontractuele informatie), maar anderzijds een 
veel ruimer toepassingsgebied beoogt (het wetsvoorstel is niet enkel van toepassing op de 
franchiseovereenkomsten maar op alle overeenkomsten waarbij een persoon aan een andere 
persoon het recht verleent om een handelsactiviteit uit te oefenen). er wordt onmiddellijk ge-
reageerd met een tegenvoorstel van Peeters en delizée (SP.A-Spirit en S.P.), dat opnieuw kiest 
voor een ruimere inhoud maar een beperkter toepassingsgebied (opnieuw enkel van toepas-
sing op de franchiseovereenkomst) (Wetsvoorstel van 30 oktober 2003 tot regeling van de 
franchiseovereenkomst, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 0361). Wederom volgt daarop een wets-
voorstel in dezelfde lijn van Pieters (cd&V) (Wetsvoorstel van 28 januari 2004 betreffende de 
franchiseovereenkomst, Parl. St. Kamer 2003-04, nr. 0747). in 2004 volgt nog een wetsvoorstel 
van Mathot, delizée en Pécriaux dat beide stellingen poogt te verzoenen door een regeling 
voor te stellen specifiek voor de franchiseovereenkomst die enkele praktische knelpunten wil 
oplossen naar analogie met de wetgeving met betrekking tot de concessie van alleenverkoop, 
de regeling voor de handelsagentuur en de wet tot verklaring van de wet van 30 april 1951 
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds; 
zonder echter de overeenkomst aan flexibiliteit te laten inboeten. Ook Steverlynck (cd&V) 
dient in de senaat nog een wetsvoorstel in op 17 mei 2005 (Wetsvoorstel van 17 mei 2005 hou-
dende de regeling van de franchise-overeenkomst, Parl. St. Senaat 2004-05, nr. 1192). Het is 
uiteindelijk minister van middenstand laruelle die met een wetsontwerp van 22 maart 2005 
een voorlopig eind maakt aan de discussie. Met het wetsvoorstel van 1 september 2007 pro-
beerden Jean-Marc delizée, Alain Mathot en Jan Peeters (Wetsvoorstel 7 september 2007, Parl. 
St. Kamer, doc. 52, 0135/001) voorlopig tevergeefs, de discussie weer op gang te trekken.
(1264) Samenvatting wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontractuele informatie 
bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1687.
(1265) Memorie van toelichting bij wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontractuele 
informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1687.
(1266) Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het on-
derwijs, de wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, 
inleidende uiteenzetting van de minister van landbouw en middenstand, Parl. St. Kamer 
2004-05, nr. 1687/005, p. 5.
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heid van ondernemen» (1267). er kan wel degelijk een ongelijkheid bestaan 
tussen de commerciële partners. enerzijds is de franchisegever ervaren en 
heeft hij meestal een solide economische basis en financiële slagkracht. de 
franchisenemer is anderzijds een kleine investeerder die vaak de totaliteit 
van zijn vermogen in de franchiseonderneming op het spel zet (1268). 

365. onDergeschikte Positie franchisenemer: – de vraag kan natuurlijk ge-
steld worden wat die ‘ondergeschikte positie’ dan precies inhoudt. de wet-
gever refereert vermoedelijk aan een onevenwicht op het vlak van infor-
matie. in geen geval kan het om een juridische ondergeschiktheid gaan, 
aangezien artikel 1 het toepassingsgebied duidelijk beperkt tot in eigen 
naam en voor eigen rekening werkende partijen. Hoofdbedoeling van deze 
wet lijkt het uitwerken van een regeling voor onder andere de franchise-
overeenkomst. de franchisenemer is echter per definitie een onafhankelijk 
tussenpersoon (1269). Het toepassingsgebied wordt bovendien beperkt tot 
overeenkomsten waarbij beide partijen in eigen naam en voor eigen reke-
ning werken (art. 2).

366. Men is (voorlopig) afgestapt van de wens om specifiek de franchise-
overeenkomst in haar geheel te regelen. de Belgische wetgever vertrekt in 
de memorie van toelichting in tegenstelling tot het uitgangspunt in de rege-
ringsverklaring van de idee dat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, 
evenals de europese regels (meer bepaald de verordening nr. 1999/2790 
van de commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van 
artikel 81 lid 3 van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en 
onderling afgestemde feitelijke gedragingen) ruim voldoende zijn om der-
gelijke akkoorden te omkaderen wat betreft hun uitvoering en hun ont-
binding. de precontractuele fase is bijgevolg de enige die de aandacht van 
de wetgever verdient omdat daar precies onevenwichten tussen partijen 
kunnen opduiken.

(1267) Memorie van toelichting bij wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontrac-
tuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, 
nr. 1687.
(1268) rapport Kamer van Volksvertegenwoordigers bij Wetsontwerp met betrekking tot de 
precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, voorgesteld 
door J. SePUlcHre, Parl. St. Kamer, doc. 51, 1687/005, p. 27.
(1269) Verordening (eeg) nr. 4087/88 van de commissie van 30 november 1980 inzake de 
toepassing van artikel 85 lid 3 van het Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten, art. 3 
(niet meer in werking); europees deontologische erecode, europese franchise federatie, art. 1, 
www.fbf-bff/nl/code.html; art. 2 Unidroit Modelwet, 2 september 2002, rome; c. MATrAY, 
“le contrat de franchise”, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 23; 
VerBrAeKen, c. en de ScHOUTHeeTe, A. Manuel des contrats de distribution commerciale, 
diegem, Kluwer, 1997, p. 38 en 164; legeAiS, d., “franchise” in Juris Classeur Commercial, 
fasc. 333, 2001; J.-M. lelOUP, La Franchise, droit et pratique, Paris, delmas, 2000, 219. naar 
frans recht is het afficheren van de zelfstandigheid van de franchisenemer zelfs vereist door 
een besluit van 21 februari 1991; A. 21 février 1991 – note de service, 21 mai 1991.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

295

de contractuele vrijheid is zo veel mogelijk gewaarborgd om een flexibi-
liteit te behouden om te kunnen inspelen op de evoluerende commerciële 
noden. Tot aan de wet van 19 december 2005 (1270) betreffende precontrac-
tuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten waakte 
de rechtspraak op basis van het gemeen verbintenissenrecht over de infor-
matie die partijen nodig hadden met het oog op een toestemming vrij van 
gebreken. Zoals bij elke contractuele onderhandeling hebben de partijen 
niet altijd vanzelf een gelijke toegang tot vaak essentiële informatie. Maar 
is de ongelijkheid in de toegang tot informatie in het geval van een distribu-
tieovereenkomst en meer bepaald de franchiseovereenkomst fundamenteel 
groter dan bij andere overeenkomsten? gaat het in dit geval verder dan 
een loutere feitelijke ongelijkheid? in de eerste plaats is deze ongelijkheid 
het gevolg van het meesterschap van de franchisegever op de belangrijk-
ste elementen die zijn keten sterk maken: de knowhow, zijn kennis van de 
producten,… Maar is die kennis nu niet juist wat hij in de loop van de over-
eenkomst ter beschikking van de franchisenemer zal brengen? is dit niet 
wat de vergoedingen van de franchisenemer aan de franchisegever deels 
verantwoordt? Hoe kan die informatie precontractueel ter beschikking ge-
bracht worden van de franchisenemer zonder substantieverlies? 

367. verhouDing wet Precontractuele informatie en gemeen recht: – We moe-
ten dus eerst en vooral nagaan welke informatieverplichtingen de Wet Pre-
contractuele informatie oplegt. daarnaast moeten we ons echter ook buigen 
over de blijvende invloed van het gemeen recht op de verplichtingen tot 
precontractuele informatie van de franchisegever. in een volgende analyse 
van de Wet Precontractuele informatie zullen we immers merken dat de 
verplichtingen uit de wet ook onder het gemeen verbintenissenrecht kon-
den worden afgedwongen. We moeten ons dan ook de vraag stellen hoe 
deze recente wet zich in het bestaand gemeenrechtelijk kader van precon-
tractuele informatie inpast. 

§ 2.  Wettelijke informatieverplichtingen

i.  TOePASSingSgeBied WeT PrecOnTrAcTUele infOrMATie

a. situering van de Belgische wet in de internationale context

368. niet bePerkt tot franchiseovereenkomsten: – Met de Wet Precontractuele 
informatie schaart België zich bij een relatief kleine groep van landen die 
wetgeving hebben uitgewerkt die een kader moeten bieden voor (enkel of 

(1270) B.S. 18 januari 2006, hierna afgekort als Wet Precontractuele informatie.
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onder andere) de franchiseovereenkomst. doorheen de wetsontwerpen en 
-voorstellen die aan de huidige tekst vooraf gaan kunnen we mooi de ver-
schillende tendensen terugvinden. Uiteindelijk lijken de voorstanders van 
een minimale regeling (enkel precontractuele informatie) voor een grote 
waaier aan commerciële overeenkomsten het te hebben gehaald van de 
voorstanders voor een specifieke (maar extensieve) regeling voor de fran-
chiseovereenkomst. dit vooral naar het voorbeeld van de franse loi dou-
bin, maar ook de federale regeling van de USA (1271). de meeste landen ko-
zen echter voor een regeling beperkt tot de franchiseovereenkomst  (1272), 
zo ook de Unidroit modelwet (1273). 

369. internationale verschillen in Definitie: – Hierbij moeten we uiteraard 
opmerken dat de verschillende landen franchising waarschijnlijk licht ver-
schillend invullen. de Amerikaanse definitie is bijvoorbeeld minder exten-
sief dan de doorgaans in europa gehanteerde definitie (1274). Het Ameri-
kaanse franchiseconcept is bijgevolg veel ruimer. Het is in ieder geval niet 
eenvoudig de franchiseovereenkomst sluitend te definiëren. dergelijke 
wetgevingen moeten wel leiden tot betwistingen over het al dan niet aan-
wezig zijn van alle noodzakelijke kenmerken van een franchiseovereen-
komst. Vele van de problemen die handelaars ondervinden zijn niet en-
kel te vinden in franchisenetwerken, maar veeleer in alle commerciële met 
franchise gelijk te stellen formules (zelfstandig beheer, concessie, knowhow 
licenties, agentuurovereenkomsten, commissieloonovereenkomsten, part-
nerschap,…). een specifieke regeling enkel voor franchiseovereenkomsten 

(1271) federal trade commission rule on disclosure requirement and prohibitions concerning 
franchising and business opportunity ventures,1979, nr 16 c.f.r. , § 436.
(1272) Spanje (Art. 62 ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio Minorista, 
Boletin oficial del Estado, nr. 15 van 17 januari 1996; uitgevoerd door real decreto 2485 de 13 
de noviembre, por el que se desarolla el articulo 62 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Or-
denación del comercio Minorista, relativo al la regulación del régimen de franquicia, y sec ra 
el registro de franquiciadores, Boletin oficial del Estado, nr. 283 van 26 november 1998.), rus-
land, roemenië, Kroatië, Albanië, italië (legge 6 maggio 2004 nr. 129 norme per la disciplina 
dell’affiliazione commerciale” Gazzetta Ufficiale. nr. 120, 24 mei 2004), Brazilië (Wet nr. 8955 
van 15 december 1994), Mexico Venezuela, rusland, Ontario en Alberta canada, china, Ja-
pan, indonesië, Korea, Maleisië, Kroatië, USA wetgeving op deelstatenniveau.
(1273) Unidroit modelwet, rome, september 2002, http://www.unidroit.org/french/modell
aws/2002franchise/2002modellaw-f.pdf.
(1274) door de meeste staten wordt de definitie van de wet van 1970 van de staat califor-
nië gevolgd. een franchiseovereenkomst is elke overeenkomst tussen twee of meer partijen 
waarbij:
1) een franchisee het recht toegekend wordt om goederen of diensten aan te bieden, te verko-
pen of de distributie ervan te verzekeren volgens een marketingplan of systeem dat voor een 
substantieel deel is opgelegd door de franchisor
2) de onderneming van de franchisee in overeenstemming met dat plan of systeem wordt 
substantieel in verband gebracht met de handelsnaam, merk, logo, publiciteit of eender ander 
commercieel symbool dat de franchisor of zijn dochteronderneming aanduidt.
M. MendelSOHn, Franchising law, richmond, richmond law & tax ltd, 2004, 17.
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heeft uiteraard het voordeel dat meer specifiek een aantal elementen, dat 
van belang is voor de franchiseovereenkomst kan worden genoemd, maar 
het sluit uiteraard een aantal overeenkomsten uit, waarbij de contracteren-
de partij ook bescherming zou kunnen gebruiken. Bovendien zal elke defi-
nitie van de franchiseovereenkomst ertoe kunnen leiden dat de toepassing 
van de wetgeving omzeild wordt door het aanbrengen van enkele lichte 
wijzigingen van het concept en de overeenkomst anders te gaan definiëren. 
Ondernemers die een beetje bij de pinken zijn zouden dit zeer snel kunnen 
aangrijpen om een andere, eventueel juridisch en economisch minder vol-
ledige en minder performante formule te kiezen, om zo te ontsnappen aan 
de wettelijke informatieverplichting.

370. afbakening toePassingsgebieD: – Uiteraard rijst hierbij de discussie welke 
overeenkomst al dan niet onder het toepassingsgebied zal vallen. Toch lijkt 
het probleem van precontractuele informatie zich niet louter bij de franchi-
seovereenkomst te stellen. Het gevaar op omzeiling van de wet is uiteraard 
minder groot door de vaak ruime en ietwat vagere omschrijving die een 
grotere beoordelingsmarge aan de rechter laat en eigenlijk de meeste van 
de problematische distributieovereenkomsten onder het toepassingsgebied 
brengt. nadeel is uiteraard de rechtsonzekerheid die uit een vage omschrij-
ving kan voortvloeien (1275). de uiteindelijke grenzen van het toepassings-
gebied worden afgetast door de rechtspraak (1276). 

(1275) de woordkeuze ‘mise à disposition’ van merk, naam of enig ander teken is bewust zo 
vaag gehouden om het toepassingsgebied zo ruim mogelijk te houden, om zo de kans dat de 
wetgeving wordt omzeild tot een minimum te beperken. ‘Mise à disposition’ is geen juridische 
term, een concessie of licentie van merk zou juridisch veel meer accuraat zijn maar zou de 
mogelijkheid geven om bij voorbeeld via een gebruiksrecht in plaats van een licentie of con-
cessie aan de toepassing van de wet te ontkomen. O. gAST, Le guide pratique de la loi Doubin, 
commentaires de l’article 1 de la Loi et de son décret d’application, Parijs, ed. gast, 1991, 5.  
Verder heeft ook de terminologie, “conclu dans l’intérêt commun des deux parties” tot de no-
dige onduidelijkheid geleid. J. THreArd, “l’article 1de la loi doubin du 31 décembre 1989 
et les contrats de concession et de franchise”, Gaz. Pal. 24 oktober 1991, 611; M. BenABenT, 
Petites Affiches, 7 december 1990.
Maar de toevoeging van deze notie moet niet gelezen worden als een kwalificerend element 
doch enkel als een toepassingsvoorwaarde (f.-X., licAri, La protection du distributeur intégré 
en droit français et allemand, Straatsburg, litec, 2002, 81.). een toepassingscriterium voor een 
wet met betrekking tot precontractuele informatie kan niet verheven worden tot juridische 
kwalificatie die vooral belang heeft bij beëindiging van de overeenkomst. 
naar frans recht heeft men de problemen bij beëindiging voor de concessiehouder niet wet-
telijk geregeld maar opgevangen door een tempering van het recht een overeenkomst van 
onbepaalde duur met opeenvolgende prestaties te beëindigen op basis van de idee van een 
gemeenschappelijk belang.
(1276) Zo komt men in frankrijk tot een eerder ruim toepassingsgebied: 
- de franchiseovereenkomst (Trib. com. Parijs 27 oktober 2005, Gaz. Pal. 2005, nr. 300, p. 32, Parijs 
12 januari 2005, Petites Affiches 2005, nr. 244, p. 9; cass. (fr.) 4 juli 2004, onuitg., nr 1127 f-d).
- de concessieovereenkomst (die om onder de franse loi doubin te vallen exclusief of quasi 
exclusief moet zijn, een voorwaarde die zoals gezegd niet opgaat voor de Belgische Wet Pre-
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371. inhouDelijk bePerkt tot een regeling van De Precontractuele informatie: – 
Weinig landen wagen zich aan een uitgebreide reglementering van de fran-
chiseovereenkomst (1277). 

372. landen die een regeling uitwerkten, al dan niet beperkt tot de franchi-
seovereenkomst, beperken zich echter over het algemeen tot het opleggen 
van een informatieverplichting, af en toe gecombineerd met een verplichte 
registratie voor franchiseondernemingen (Spanje) (1278). Ook de Unidroit 
modelwet gaat enkel over precontractuele informatie (1279).

B. Bespreking toepassingsgebied

373. regeerakkoorD: – Volgens het regeerakkoord Verhofstadt ii (1280), 
zou “de wetgeving op de franchising worden aangepast. daarbij zullen de 
verantwoordelijkheden van de diverse partijen beter worden gepreciseerd 

contractuele informatie) (cass. (fr.) 14 januari 2004, Revue des contrats 2003, nr. 1, p. 158; Trib. 
com. Parijs 22 maart 1994, D. 1994, somm. comm., 281, noot T. HASSler.).
- de huur van een handelszaak (location gérance) in de zin van uitbating van een handelszaak 
in eigen naam en voor eigen rekening (cass. (fr.) 10 februari 1998, J.C.P. 1998, nr. 23, p. 894). 
(er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de uitbatingsovereenkomst sensu stricto 
( in naam en voor rekening van de eigenaar, al dan niet op arbeidsrechtelijk zelfstandige ba-
sis) en de huuruitbating (in eigen naam en voor eigen rekening uitbaten van een handelszaak 
die eigendom is van een andere partij); W. gOOSSenS “Uitbating van de handelszaak door 
een andere dan de eigenaar”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY (eds.) De 
handelzaak, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 279-283).
(- een overeenkomst waarbij een aankoopcentrale wordt opgericht (Bordeaux 30 april 2002, 
Petites Affiches 2003, nr. 132, 16) (bijkomend waren partijen echter verplicht de handelsnaam 
en het logo van de aankoopcentrale te gebruiken zodat het eigenlijk om een affiliatieovereen-
komst gaat).
(1277) enkel de wetgeving van albanië (Hoofdstuk XX van Burgerlijk wetboek- franchising 
(artt. 1056 – 1064)), rusland, roemenië (Ordonanta nr. 52 din 28-8-1997 privind regimul ju-
ridic al francizei, Monitorul Oficial nr. 224 of 30 August 1997. Voor een engelse vertaling zie 
ccH, Business Franchise Guide, 7225), Italië (legge 6 maggio 2004 nr. 129 norme per la disci-
plina dell’affiliazione commerciale” Gazzetta Ufficiale. nr. 120, 24 mei 2004) voorziet iets meer 
dan het louter geven van precontractuele informatie. in deze wetgeving wordt naast de ver-
plichte precontractuele informatie ook een opsomming gegeven van de verbintenissen van 
beide partijen. Vaak wordt dan ook een alternatieve geschillenprocedure voorzien ( italië; Art. 
7 legge 6 maggio 2004 nr. 129 norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale” Gazzetta 
Ufficiale. nr. 120, 24 mei 2004) rusland en Albanië leggen verder nog bepalingen op met be-
trekking tot de duur van de overeenkomst. japan voorziet naast een algemene beschrijving 
en het opleggen van precontractuele informatieverplichtingen nog enkele regels in verband 
met verticale beperkingen tussen franchisegever en franchisenemer. indien deze beperkingen 
verder gaan dan wat nodig is voor een optimaal werken van de franchiseverhouding kunnen 
ze worden veroordeeld als misbruik van economische dominante positie. 
(1278) Kroatië kent enkel een definitie van franchising (Art. 16 Wet op de handel ( officieel 
publicatieblad nr. 11, 1996)).
(1279) Unidroit modelwet, rome, september 2002, http://www.unidroit.org/french/modell
aws/2002franchise/2002modellaw-f.pdf.
(1280) “Zuurstof voor het land, een creatief en solidair België”….
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zowel bij het afsluiten, bij het opzeggen of verbreken van het contract als 
bij faillissement.”

374. commerciële samenwerkingsovereenkomst: – Het toepassingsgebied van 
de wet is enerzijds ruimer in de mate dat zij niet enkel van toepassing is 
op franchiseovereenkomsten maar op elke “commerciële samenwerkings-
overeenkomst”, anderzijds veel beperkter vermits enkel de precontractuele 
informatieverplichting wordt geregeld.
Wat precies een commerciële samenwerkingsovereenkomst is, is niet geheel 
duidelijk. de term is op zijn minst verwarrend te noemen (1281). in de term 
samenwerkingsovereenkomst kan op het eerste zicht geen bijkomende toe-
passingsvoorwaarde herkend worden (1282) (cf. supra randnr. 217, 220-221 
waar we de term samenwerkingsovereenkomst als irrelevant beschouwen). 
Wellicht wordt gedoeld op een commerciële duurovereenkomst met opeen-
volgende prestaties (1283).

375. overDracht commerciële formule: – enkel samenwerkingsovereenkom-
sten waarbij de ene tegen welke betaling dan ook (1284) het recht verleent 

(1281) Zie voor een bespreking van het toepassingsgebied van de wet S. clAeYS, “Precon-
tractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, N.J.W. 2006, 290-306; 
g. cArnOY en S. deSWerT, «la loi sur l’information précontractuelle dans les partenariats 
commerciaux», www.droit-fiscalité-belge.com; elegis news, «la loi relative à l’information 
précontractuelle dans le cadre d’accord de partenariat commercial du 19 décembre 2005, 
www.elegisnews.be; commercial law newsletter lawfort, «Precontractuele informatie bij 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten»: nieuwe regels vanaf 1 februari 2006, www.
lawfort.be; nieuwsbrief Meritius, «nieuwe Wet Precontractuele informatie bij commerciële 
samenwerkingsovereenkomsten», www.meritius.be; newsflash laga, «de informatieplicht 
voor het afsluiten van een commerciële samenwerkingsovereenkomst», www.laga.be; S. 
WilleMArT et H. dUlAiT, “Handelspartners, wetsontwerp van 10 december 2004”, on-
uitg., op www.kmopme.be; d. MerTenS, De nieuwe Wet Precontractuele informatie doorgelicht, 
colloquium actualia handelstussenpersonen, 17 maart 2006, Antwerpen, intersentia, 2007, 14-
21; P. KileSTe en A. SOMerS, “l’information precontractuelle dans le cadre d’accords de 
partenariat commercial”, J.T. 2006, 253. 
(1282) Memorie van toelichting bij wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontrac-
tuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, 
nr. 1687. 
(1283) Op die manier wordt ook aangesloten bij de bevindingen van de Study group on a 
european civil code; M. HeSSeling, ed. “Principles of european Private law long-term 
commercial contracts/ commercial Agency, distribution, franchise (draft 8, approuved by 
the coordinating committee of the Study group on a european civil code)” in g. HOW-
WelS, A. JAnSSen en r. ScHUlZe (eds.), Information rights and obligations, a challenge for 
party autonomy and transactional fairness, Aldershot, Ashgate, 2005, 206; voor een bespreking 
van de duurovereenkomst zie B. dU lAing, “(geld)lening en krediet(opening)”, in Recht en 
onderneming, Brugge, die Keure, 2005, 240-252, voor het contract met opeenvolgende prestat-
ies, zie l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, e.a., La vie du contrat à prestations successives, Brussel, 
c.J.B., ABJe/BVBJ, V.P., 1991, 236 p. 
(1284) Waar de opzet van de wet eerder het beschermen van personen die bij het begin van 
de samenwerking zwaar investeren in een succesformule, die haar succes in concreto nog 
moet bewijzen tijdens de duur van de overeenkomst, vereist de tekst van de wet dus geen en-
kele begininvestering of toetredingsvergoeding. elke directe of indirecte vergoeding wordt in 
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aan de andere om een commerciële formule te gebruiken vallen onder het 
toepassingsgebied. de term ‘commerciële formule’ kan niet strikt geïnter-
preteerd worden als een licentie op knowhow, of de overdracht van know-
how zoals we die kennen vanuit de franchiseovereenkomst. de wet beoogt 
expliciet zowel het recht om een gemeenschappelijk uithangbord, een ge-
meenschappelijke handelsnaam te gebruiken of het geven van een com-
merciële of technische bijstand als een effectieve overdracht van knowhow. 
deze vier elementen moeten dus niet cumulatief aanwezig zijn. Opmerke-
lijk is dat het merk niet figureert in het niet-cumulatieve lijstje dat een om-
schrijving zou moeten bieden van wat allemaal kan behoren tot een com-
merciële formule in de zin van de Wet Precontractuele informatie. nochtans 
is het merk wel expliciet opgenomen in de loi doubin. Wederom een ele-
ment dat twijfel kan doen zaaien over de al dan niet toepassing van de Wet 
Precontractuele informatie op concessieovereenkomsten. Het lijkt logisch 
om een wet die van toepassing zou zijn op een overeenkomst waarbij een 
gebruiksrecht op een handelsnaam wordt verleend ook toe te passen op een 
overeenkomst die een gebruiksrecht op een merk zou verlenen, wanneer 
uiteraard de andere toepassingsvoorwaarden zijn vervuld. de toekomstige 
rechtspraak zal dit echter moeten trancheren.

376. verDere bePerking van het toePassingsgebieD: – de wet beperkt het toe-
passingsgebied tot die samenwerkingsovereenkomsten die de verkoop van 
goederen of diensten tot doel hebben. concreet betekent dit dat de loutere 
productiefranchise niet onder de wet zal vallen. Bovendien moet het gaan 
om commerciële samenwerkingsovereenkomsten. dus enkel samenwer-
kingsovereenkomsten tussen handelaars. Bijgevolg vallen de enkele fran-
chiseovereenkomsten die bijvoorbeeld betrekking hebben op het leveren 
van niet commerciële diensten, zoals de dienstverlening in het kader van de 
uitoefening van een vrij beroep, denken we maar aan de franchiseovereen-
komst binnen een keten van advocatenkantoren, niet onder de wet (1285). 
Verder beperkt de wet het toepassingsgebied tot samenwerkingsovereen-
komsten gesloten tussen twee personen. Zowel natuurlijke personen als 
rechtspersonen worden bedoeld. Vraag blijft dan nog wat er moet gebeuren 
met drie- of meerpartijenovereenkomsten? een amendement van Stever-
lynck en Brotcorne in die zin, dat verwijst naar de mogelijkheid van een 
meerpartijenrelatie in verordening nr. 1999/2790 van de eg werd door de 
minister van middenstand afgewezen omdat «de rechtsleer in verband met 
de overeenkomsten, zoals ook blijkt uit de artikelen 1134 en 1135 van het 
Burgerlijk Wetboek, steeds teruggrijpt naar het essentiële. Wanneer er een 

aanmerking genomen (zie ook . l. dU JArdin “information précontractuelle et appréciation 
concrète du dommage né à la rupture du contrat de concession: “esprit es-tu là?”, D.A.O.R. 
2006, afl. 79, 218).
(1285) g. cArnOY et S. deSWerT, La loi sur l’information précontractuelle dans les partenariats 
commerciaux, www.droit-fiscalite-belge.com.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

301

franchiseovereenkomst wordt gesloten, zijn er steeds twee partijen, fran-
chisenemer en franchiseverlener, ook al kunnen er meer dan twee betrok-
kenen zijn bij deze overeenkomst» (1286). de tussenkomst van een derde 
persoon in de contractuele relatie zorgt er in elk geval niet voor dat de over-
eenkomst aan de toepassing van de Wet Precontractuele informatie ont-
snapt. Ten slotte wordt vereist dat de contractanten nadien zullen optreden 
in eigen naam en voor eigen rekening. Het moet dus gaan om onafhankelij-
ke contractpartijen. dit sluit meteen een toepassing op commissieovereen-
komsten, makelaardij en de agentuurovereenkomst uit (1287). in de franse 
versie van de tekst wordt deze voorwaarde geformuleerd als «qui agissent 
chacun en son propre nom et pour son propre compte…». de zinsbouw 
in de franse tekst laat eventueel een interpretatie toe in de zin dat de par-
tijen de overeenkomst in eigen naam en voor eigen rekening moeten sluiten 
maar dat dit niet noodzakelijk betekent dat het recht op de commerciële for-
mule moet gebruikt worden bij de koop-verkoop van goederen of levering 
van diensten in eigen naam en voor eigen rekening (1288). de nederlandse 
tekst spreekt echter van ‘werken in eigen naam en voor eigen rekening’, 
wat voorgaande interpretatie tegenspreekt en erop wijst dat de wet enkel 
overeenkomsten beoogt die tot gevolg zullen hebben dat de verkrijger van 
het recht tijdens de duur van de overeenkomst in eigen naam en voor eigen 
rekening zal ‘werken’ en dus in eigen naam en voor eigen rekening diensten 
zal verlenen of producten zal verkopen. 
de franse loi doubin vermeldt dit noch het commerciële karakter van de 
overeenkomst als toepassingsvoorwaarde, zodat naar frans recht de agent 
en de commissionair in principe ook onder het toepassingsgebied zouden 
kunnen vallen (1289). 

(1286) Amendementen, Parl. St. Senaat 16 november 2005, nr. 3-1292/2, p. 1 en het antwoord 
van de minister in het Verslag namens de commissie voor de financiën en voor de economi-
sche aangelegenheden uitgebracht door de heer Steverlynck, Parl. St. Senaat 16 november 
2005, nr. 3-1292/4, p. 3.
(1287) S. WilleMArT et H. dUlAiT, “Handelspartners, wetsontwerp van 10 december 
2004”, onuitg., op www.kmopme.be; g. cArnOY et S. deSWerT, “la loi sur l’information 
précontractuelle dans les partenariats commerciaux”, www.droit-fiscalité-belge.com; S. 
clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, 
N.J.W. 2006, 290-306;  A. de ScHOUTHeeTe en A. MeUlder, “devoir d’information et res-
ponsabilité précontractuelle en matière de franchise: quelques réflexions”, T.B.H. 2007, 956-
957; d. MerTenS, De nieuwe Wet Precontractuele informatie doorgelicht, colloquium actualia 
handelstussenpersonen, 17 maart 2006, Antwerpen, intersentia, 2007, 19; r. HOUBen, “de 
toepasselijkheid van de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie 
bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten op de oprichting van vennootschappen”, 
T.R.V. 2007, 30.
(1288) A. MOTTeT en M. VerHUlST, “la nouvelle loi relative à l’information précontractu-
elle dans le cadre d’accords de partenariat commercial”, D.A.O.R. 2006, 103.
(1289) d. lAnge, “le nouveau statut des agents généraux d’assurances”, R.G.D.A. 1996, 
nr. 4, p. 823.
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377. geen exclusiviteit vereist: – in tegenstelling tot de franse loi doubin 
wordt geen (quasi)exclusieve verhouding vooropgesteld (1290). deze be-
perking van het toepassingsgebied tot (quasi)exclusieve (1291) overeenkom-
sten staat in de automobielsector onder discussie gelet op de nieuwe vrij-
stelling voor de automobielsector nr. 2002/1400 van 1 oktober 2002 (1292). 
elk (in)direct niet-concurrentiebeding wordt daardoor verboden, wat tot 
gevolg heeft dat de loi doubin in principe nooit meer van toepassing zou 
kunnen zijn (1293). Het feitelijk bestaan van een exclusiviteit is volgens de 
loi doubin immers niet voldoende, er moet een (quasi) exclusiviteit bedon-
gen zijn (1294).

378. van toePassing oP De concessieovereenkomst: – dit wijst dan ook op een 
mogelijke toepassing van de Wet Precontractuele informatie op bijvoorbeeld 
de concessieovereenkomst (1295). de wet laat in elk geval de wet van 27 juli 
1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop ongemoeid (1296). dit moet echter 
nog niet betekenen dat de concessieovereenkomst helemaal onttrokken is 
aan het toepassingsgebied van de Wet Precontractuele informatie. Beide 
kunnen perfect naast elkaar toegepast worden op eenzelfde overeenkomst 
aangezien de wet van 27 juli 1961 niets zegt over de precontractuele in-
formatieverplichtingen bij de concessieovereenkomst. Het zou integendeel 
weinig zin hebben expliciet in de memorie van toelichting te vermelden dat 
de Wet Precontractuele informatie de Alleenverkoopwet ongemoeid laat als 
de Wet Precontractuele informatie überhaupt niet van toepassing is op de 
concessieovereenkomst. de definitie van de franse loi doubin waarop de 
Belgische definitie volgens de memorie van toelichting is gebaseerd sluit 
ook een toepassing op de concessieovereenkomst niet uit (1297).

(1290) Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, 
de wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, antwoord van 
de minister op inleidende opmerking Phillippe collard, Parl. St. Kamer, 2004-05, nr. 1687/005, 
p. 8; l. dU JArdin “information précontractuelle et appréciation concrète du dommage né à la 
rupture du contrat de concession: “esprit es-tu là?”, D.A.O.R. 2006, afl. 79, 215.
(1291) Voor een omschrijving van het begrip ‘quasi-exclusiviteit’, zie S. regnAUlT, “la ten-
tation d’autoritarisme de la loi doubin”, Petites Affiches 2003, nr. 8, p. 13.
(1292) Verordening (e.c.), nr. 2002/1400 van de commissie van 31 juli 2002 met betrekking tot de 
toepassing van art. 81 § 3 van het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling af-
gestemde feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector, P.B. l. 203/30, 1 augustus 2003.
(1293) l. VOgel, de quelques questions juridiques suscitées par le nouveau règlement 
d’exemption automobile, Gaz. Pal. 2003, nr. 63, p. 13.
(1294) Parijs 5 april 1995, onuitg., opgenomen in Juris Data, nr. 021564.
(1295) contra O. VAeS, “Wet laruelle, de nieuwe Belgische wet inzake precontractuele infor-
matie”, http://www.mdseminarsnew.be/admin/article_pdf/fiHA-A-20.pdf.
(1296) Memorie van toelichting bij wetsontwerp 22 maart 2005 betreffende de precontractuele 
informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Kamer 2004-05, nr. 1687, 
voorlaatste alinea.
(1297) T. HASSler, “la loi doubin du 31 décembre 1989 s’applique aux contrats de conces-
sion conclus par les stations de radio”, D. 1994, Somm. comm., 281.
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Uiteindelijk lijkt de bedoeling van de wet een oplossing te bieden met be-
trekking tot de precontractuele informatie voor alle handelaars die het ge-
bruiksrecht op een naam, uithangbord, knowhow, of die een zekere com-
merciële of technische bijstand willen verkrijgen door middel van een com-
merciële samenwerkingsovereenkomst. 

379. ruim toePassingsgebieD: – Via deze brede omschrijving omvat de wet 
franchisecontracten, distributiecontracten (onder andere de concessieover-
eenkomsten), licentiecontracten, waarbij de licentie zal gebruikt worden 
voor de verkoop van goederen of diensten (de knowhowlicentie zeker, de 
merklicentie enkel indien dat merk als handelsnaam of uithangbord wordt 
gebruikt), makelaarscontracten, brouwerijcontracten, de partnerschaps-
overeenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten in de enge zin, maar 
ook alle eventuele nieuwe formules die zich in de toekomst zouden ontwik-
kelen om in een samenwerkingsverband het recht op gebruik van naam, 
knowhow, uithangbord of commerciële en technische bijstand te verlenen. 
Volgens de franse rechtspraak vallen volgende overeenkomsten in elk 
geval onder het toepassingsgebied van de loi doubin: 
- de franchiseovereenkomst (1298).
- de concessieovereenkomst (die om onder de franse loi doubin te vallen 
exclusief of quasi exclusief moet zijn, een voorwaarde die niet opgaat voor 
de Belgische Wet Precontractuele informatie (1299).
- de huur van een handelszaak (location gérance) (1300) in de zin van uit-
bating van een handelszaak in eigen naam en voor eigen rekening (1301).
- een overeenkomst waarbij een aankoopcentrale wordt opgericht (1302). 
Bijkomend waren partijen echter verplicht de handelsnaam en het logo 
van de aankoopcentrale te gebruiken zodat het eigenlijk om een affiliatie-
overeenkomst gaat.

Over de precieze afbakening van het toepassingsgebied bestaat dus nogal 
wat discussie (1303). Over een toepassing van de wet op de franchiseover-

(1298) Trib. com. Parijs 27 oktober 2005, Gaz. Pal. 2005, nr. 300, p. 32, Parijs, 12 januari 2005, 
Petites Affiches 2005, nr. 244, p. 9; cass. (fr.) 4 juli 2004, onuitg., nr. 1127 f-d.
(1299) cass. (fr.) 14 januari 2004, Revue des contrats 2003, nr. 1, p. 158; Trib. com. Parijs 22 maart 
1994, D. 1994, somm. comm., 281, noot T. HASSler.
(1300) cass. (fr.) 10 februari 1998, J.C.P. 1998, nr. 23, p. 894.
(1301) er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de uitbatingsovereenkomst sensu 
stricto (in naam en voor rekening van de eigenaar, al dan niet op arbeidsrechtelijk zelfstandige 
basis) en de huuruitbating (in eigen naam en voor eigen rekening uitbaten van een handels-
zaak die eigendom is van een andere partij) W. gOOSSenS “Uitbating van de handelszaak 
door een andere dan de eigenaar”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY 
(eds.), De handelszaak, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 279-283.
(1302) Bordeaux 30 april 2002, Petites Affiches 2003, nr. 132, 16.
(1303) S. clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkom-
sten”, N.J.W. 2006, 290-306.
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eenkomst kan echter niet worden getwijfeld gelet op de opzet van de wet 
precies de situatie van de franchisenemer te verbeteren (1304).

ii. PrecOnTrAcTUele infOrMATieVerPlicHTingen

380. de Belgische wet volgt dan weer wel iets meer de Unidroit model-
wet (1305) wat de inhoud van de uitgewerkte regeling betreft (1306). 
381. Precontractueel informatieDocument: – Art. 3 van de Wet Precontractu-
ele informatie verplicht degene die aan de andere een bepaald recht verleent 
om minstens één maand voor het sluiten van de overeenkomst een ontwerp 
van de overeenkomst evenals een afzonderlijk document met informatie 
te verstrekken. deze informatie is net zoals in de Unidroit modelwet op-
gedeeld in twee categorieën. informatie over de belangrijkste contractuele 
bepalingen voor zover die voorzien zijn in de commerciële samenwerkings-
overeenkomst en ten tweede gegevens voor de correcte beoordeling van de 
commerciële samenwerkingsovereenkomst.

a. Belangrijke contractuele gegevens

382. aanDacht vestigen oP bePaalDe rechten en Plichten uit De overeenkomst: – 
de belangrijkste contractuele bepalingen dienen niet gezien te worden als 
inhoudelijke minimumvereisten om van een commerciële samenwerkings-
overeenkomst te kunnen spreken. de opgesomde “belangrijke contractuele 
bepalingen” moeten enkel in een afzonderlijk document worden meege-
deeld indien ze ook in de overeenkomst voorzien zijn. de enige functie 
daarvan bestaat er dus in de aandacht van de potentiële partner nog meer 
op deze contractsbepalingen te vestigen. indien deze bepalingen contractu-
eel niet zijn voorzien blijft het gemeen recht van toepassing. 

383. Als belangrijke contractuele gegevens worden in art. 4 § 1 1° ver-
meld:
- a) Intuitu personaekarakter
Voordeel van een dergelijke bepaling is dat discussies met betrekking tot 
het al dan niet persoonlijk karakter van een samenwerkingsovereenkomst 

(1304) Vergelijk met franse loi doubin:Trib. com. Parijs 27 oktober 2005, Gaz. Pal. 2005, 
nr. 300, p. 32, Parijs, 12 januari 2005, Petites Affiches 2005, nr. 244, p. 9; cass. (fr.) 4 juli 2004, 
onuitg., nr. 1127 f-d.
(1305) http://www.unidroit.org/french/modellaws/2002franchise/2002modellaw-f.pdf.
(1306) Voor de rest blijft uiteraard het gemeen contractenrecht in alle opzichten van toepas-
sing zodat zeker niet gesproken kan worden van een “juridisch vacuüm”, zie antwoord mi-
nister laruelle op parlementaire vraag van elio di rupo, Vraag nr. 68 van de heer elio di 
rupo van 29 maart 2005 aan de minister van Middenstand en landbouw, dO 2004200506806, 
Parl. St. Kamer, 2004-2005, QrVA 51 076, p. 12815.
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worden vermeden. dit zal vooral van belang zijn bij eventuele rechtsop-
volgingen en overnames van de onderneming van degene die een bepaald 
recht verkrijgt op de commerciële formule van de ander. Zeker wanneer 
we dit samen lezen met de duidelijkheid die gevraagd wordt over even-
tuele voorkooprechten en aankoopopties en over de waardebepaling van 
de handelszaak bij uitoefening van die rechten. Vóór de wet ging men er 
van uit dat bepaalde overeenkomsten in ieder geval intuitu personae waren 
aangegaan (1307). Jammer dat de formulering van art. 4 partijen eigenlijk 
niet dwingt een standpunt in te nemen, het intuitu personaekarakter of het 
ontbreken daarvan moet enkel vermeld worden indien dit ook opgenomen 
is in de overeenkomst. 
- b) Verbintenissen
Alle verbintenissen uit de overeenkomst dienen in het precontractueel do-
cument nog eens afzonderlijk te worden opgesomd. Heeft het eigenlijk wel 
zin om naast de overeenkomst de franchisegever nog eens te verplichten 
de belangrijkste contractuele verbintenissen op te laten sommen? Wat de 
bedoeling achter deze dubbele mededeling is, blijft bij het lezen van de 
voorbereidende werken onduidelijk. indien men hiermee de verkrijger van 
het recht op de commerciële formule wilde beschermen dan had de wetge-
ver een lijst van minimale verbintenissen moeten opstellen, wat gelet op het 
zeer algemeen toepassingsgebied niet echt mogelijk lijkt.
- c) gevolgen van het niet behalen van de verbintenissen
Het inlassen in distributiecontracten van bepaalde te halen quota is een eer-
der courante praktijk. Kan dit aanleiding geven tot een ontbinding wegens 
contractuele wanprestatie? Wat zijn de eventuele gevolgen voor het bereke-
nen van de vergoeding, de commissies en de vooropgesteld bonussen? dit 
zou nuttig zijn indien daardoor geen onduidelijkheid meer zou kunnen be-
staan over de gevolgen die het niet behalen van die quota kunnen hebben. 
de wet is echter zoals gezegd zo geformuleerd dat indien de overeenkomst 
daarover niets zegt het precontractueel document daarover ook mag zwij-
gen en we dus zoals voordien terugvallen op het gemeen recht.
- d) de berekeningswijze van de vergoedingen die verschuldigd zijn om het 
recht te krijgen
- e) de niet-concurrentiebedingen, hun duurtijd en hun voorwaarden
- f) de duurtijd van de commerciële samenwerkingsovereenkomsten en de 
voorwaarden voor hernieuwing
- g) de voorwaarden voor opzeg en beëindiging van de overeenkomst 
vooral wat de lasten en investeringen betreft

(1307) Bijvoorbeeld de franchiseovereenkomst: Voorz. Kh. Brussel 17 februari 1992, onuitg., 
opgenomen in g. BOgAerT en P. MAeYAerT, Distributierecht 1987-1992, diegem, Kluwer, 
1994, 334; voor de concessieovereenkomst echter niet de algemene regel: d. ferrier, Droit 
de la distribution, Parijs, litec 2006, nr. 656 en 713; de licentieovereenkomst is in principe over-
draagbaar maar kan in bepaalde gevallen een hoog intuitu personaekarakter hebben: e. de 
grYSe, “licentieovereenkomsten” in Commentaar bijzondere overeenkomsten, nr. 65.
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- h) de voorkooprechten of de aankoopoptie alsook de regels voor de waarde-
bepaling van de handelszaak bij de uitoefening van deze rechten of deze optie
- i) exclusiviteit voorbehouden aan de persoon die het recht verleent. Het 
toepassingsgebied van de wet wordt in tegenstelling tot de loi doubin 
niet beperkt tot (quasi) exclusieve overeenkomsten. Wel moet in het pre-
contractueel document duidelijkheid verschaft worden over de exclusivi-
teiten die de rechtsverlener zichzelf voorbehoud. de wet is opgesteld ter 
bescherming van de partij die door de overeenkomst een recht verkrijgt. de 
exclusiviteiten die hijzelf verwerft dienen in die logica volgens de wet dus 
niet te worden vermeld in het precontractuele document. nochtans lijkt het 
voor de rechtsverkrijger minstens even fundamenteel te weten op welke 
exclusiviteiten hijzelf recht heeft. Op welk vlak hij dus geen concurrentie 
moet dulden van derden, al dan niet verbonden aan degene van wie hijzelf 
het recht op de commerciële formule kreeg.
Vergelijking met de Unidroit modelwet

384. uniDroit moDelwet gaat iets verDer: – de formulering van de Unidroit 
modelwet was in dat opzicht misschien iets relevanter. de modelwet gaat 
ervan uit dat een lijst van belangrijke elementen van de franchiseovereen-
komst moet worden meegedeeld. Partijen kunnen vrij contracteren over 
zaken als (1308):
- hernieuwing van contract
- voorwaarden voor beëindiging
- mate waarin exclusiviteit wordt toegekend
- territoriale afbakening van gebied waar de overeenkomst betrekking op 
heeft
- niet-concurrentie tijdens en na de overeenkomst
- vergoedingen, toetredingsrechten, royalties…
- beperkingen en voorwaarden opgelegd aan de franchisenemer met betrek-
king tot de goederen en of diensten die de franchisenemer mag aanbieden
- voorwaarden voor overdracht van de franchiseovereenkomst
- forumbeding, rechtskeuzebeding.

385. uniDroit moDelwet vermijDt elke onDuiDelijkheiD over Die oPgesomDe rech-
ten en Plichten: – Maar wat partijen daar ook over bepalen, informatie daar-
omtrent moet op de eerste plaats in de schriftelijke overeenkomst staan, 
en indien er contractueel niets over is voorzien moet dit ook duidelijk in 
het afzonderlijke informatiedocument staan. de modelwet vermijdt dus in 
tegenstelling tot de Belgische Wet Precontractuele informatie wel dat met 
betrekking tot de opgesomde belangrijke elementen van de franchiseover-
eenkomst onduidelijkheid zou bestaan. indien één van de opgesomde ele-

(1308) Art 6, (2) Unidroit modelwet, rome, september 2002, http://www.unidroit.org/
french/modellaws/2002franchise/2002modellaw-f.pdf.
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menten niet in de overeenkomst staat moet het precontractueel document 
vermelden dat dit geen deel uitmaakt van de overeenkomst. Op die manier 
kan nadien geen enkele verbintenis worden toegevoegd, bijvoorbeeld door 
een suppletieve wettelijke bepaling, of vanuit een interpretatie van de over-
eenkomst. de partijen worden dus door de modelwet eigenlijk verplicht om 
die belangrijke elementen in hun contractsonderhandelingen te betrekken. 
Ook in het kader van het afdwingen van precontractuele informatie via 
de gemeen verbintenisrechtelijke middelen van aanbod en aanvaarding en 
wilsgebreken is de modelwet, in tegenstelling tot de Belgische Wet Precon-
tractuele informatie nuttig. enerzijds kan over het essentieel karakter van 
de opgesomde elementen voor het bestaan van een franchiseovereenkomst 
geen discussie meer bestaan. een aanbod dat dergelijke elementen niet be-
vat zou bijgevolg geen geldig aanbod meer kunnen zijn. Anderzijds wordt 
de bewijslast inzake wilsgebreken er voor de franchisenemer veel lichter. er 
is bijvoorbeeld een gekwalificeerd stilzwijgen telkens men de verplichting 
had te spreken en men toch die informatie niet heeft meegedeeld. Men heeft 
een verplichting tot spreken telkens de wet of de goede trouw er een oplegt. 
Met dergelijke modelwet wordt het nu veel makkelijker te bewijzen dat 
er inderdaad een verplichting tot spreken bestaat. de vraag is in hoeverre 
een beroep zou kunnen gedaan worden op de modelwet in het kader van 
dergelijke rechtsvorderingen. Zou men met andere woorden een artikel uit 
de modelwet kunnen aanhalen om te stellen dat de franchisegever een pre-
contractuele fout heeft begaan, zich niet als een redelijk en zorgvuldige po-
tentiële medecontractant heeft gedragen? Of zal men de wettelijke bepalin-
gen kunnen hanteren om te bepalen dat de franchisegever een verplichting 
had om te spreken en zich bijgevolg schuldig maakte aan bedrog? Op die 
manier zou de wet ook een beetje rechtszekerheid kunnen scheppen in het 
soms voor franchiseovereenkomsten vage gemeen verbintenissenrecht. 
de termijnen gelden dan enkel voor de specifieke sancties uit de modelwet, 
daarnaast blijven de gemeenrechtelijke sancties van toepassing, het bewijs 
van de toepasselijkheid ervan lijkt door de wet gemakkelijker te leveren.

B.  de gegevens voor een correcte beoordeling van de commerciële sa-
menwerkingsovereenkomst

386. gegevens voor correcte beoorDeling: – daarnaast moet het afzonder-
lijke informatiedocument een aantal gegevens bevatten voor een correcte 
beoordeling van de voorliggende overeenkomst. 
Ten eerste moeten de adresgegevens en andere contactgegevens van de-
gene die bepaalde rechten verleent worden meegedeeld, wat vrij evident 
lijkt. daarnaast ook gegevens over de aard van zijn activiteiten. 
Ten tweede gaat het over de intellectuele eigendomsrechten waarvan het 
gebruik wordt toegestaan. Van belang zal hier zijn of het merk al dan niet 
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geregistreerd is en wanneer. gaat het om een puur gebruiksrecht of gaat het 
recht dat op het merk verleend wordt verder, wat is de precieze omvang 
van de rechten die door de overeenkomst worden verkregen op basis van 
de overeenkomst? 
Ten derde worden financiële gegevens gevraagd van diegene die het recht 
verleent. Jammer genoeg beperkt de wet dit tot de jaarrekening van de laat-
ste drie boekjaren, ondernemingen die niet verplicht zijn jaarrekeningen op 
te stellen dienen dus geen financiële informatie mee te delen. 
Ten vierde moet informatie worden gegeven over de ervaring met commercië-
le samenwerking en de ervaring buiten commerciële samenwerkingsovereen-
komsten. Verder vraagt men informatie over de historiek, de staat en de voor-
uitzichten van de markt en het marktaandeel dat het netwerk daarin heeft, 
vanuit algemeen en lokaal standpunt. Voor elk van de voorbije drie jaren moet 
vervolgens het aantal uitbaters dat deel uitmaakt van het Belgisch en van het 
internationaal netwerk, alsook de expansievooruitzichten worden meegedeeld. 
Voor elk van de voorbije drie jaren dient ook het aantal commerciële samen-
werkingsovereenkomsten dat is afgesloten, dat is beëindigd op initiatief van 
de persoon die het recht verleent en op initiatief van de persoon die het recht 
verkrijgt, evenals het aantal commerciële samenwerkingsovereenkomsten dat 
niet werd hernieuwd op de vervaldag worden bekendgemaakt. Tenslotte moet 
de potentiële contractant zicht krijgen op de lasten en investeringen waartoe 
hij zich verbindt bij de start en tijdens de duur van de samenwerking. 

387. geen marktstuDie noch rentabiliteitsstuDie: – een specifieke marktstu-
die is in de huidige stand van de rechtspraak niet vereist (1309), net zoals 
dit ook niet vereist is onder de franse loi doubin (1310). Het komt aan de 
franchisenemer toe een studie te maken die de opportuniteit van de precie-
ze inplanting in de markt onderzoekt (1311). een marktstudie is iets anders 

(1309) S. clAeYS, “Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen 
afdwingbare garanties”, noot onder Brussel 7 februari 2007, D.A.O.R. 2008, nr. 84, p. 496; 
S. clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten”, 
N.J.W. 2006, 298; O. cleVenBergH, “la place de l’étude de marché et du plan prévisi-
onnel au sein de l’information précontractuelle à fournir au franchié en vertu de la loi du 
19 décembre 2005 et du droit commun. la sanction du caractère inexact ou incomplet des 
informations communiquées”, noot onder Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 192; contra A. 
lOMBArT, “Articles 3 et 4: le document particulier d’informations visé par la loi: sa rédac-
tion”, in Rapport de la journée des experts de la F.B.F. du 10 novembre 2005 consacrée à la nouvelle 
loi sur le partenariat commercial. 
(1310) Parijs 25 februari 2000, onuitg. rg 1998/09348, opgenomen in Lettre de la distributi-
on, mei 2005; Trib. com. Paris 5 november 2002, Gaz. Pal. 2003, nr. 308, p. 22; Versailles 7 juni 
2007, T.B.H. 2008, 187, noot O. cleVenBergH, «la place de l’étude de marché et du plan 
prévisionnel au sein de l’information précontractuelle à fournir au franchisé en vertu de la 
loi du 19 décembre 2005 et du droit commun. la sanction du caractère inexact ou incomplet 
des informations communiquées»; contra Parijs 14 november 1997, R.J.D.A. 1998, nr. 278, D. 
1998, Som. com. 337, noot d. ferrier. 
(1311) cass. (fr.) 11 februari 2003, D. 2003, 2304, noot H. KenfAcK.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

309

dan een voorstelling van de markt. Met een marktstudie wordt algemeen 
bedoeld, het geheel van middelen om pertinente en betrouwbare informatie 
over de markt van een onderneming en meer bepaald over het publiek dat 
zich in de onderneming, of de door haar aangeboden diensten of produc-
ten, interesseert. dit veronderstelt de economische wetenschappelijke ver-
zameling en analyse van objectieve en betrouwbare en precieze gegevens 
over het potentiële klantenbestand met als doel de ontwikkeling van een 
concrete marketingstrategie en het verminderen van risico (1312). de wet 
vereist enkel een voorstelling van de markt (lokaal en algemeen), die per 
definitie beknopt is (1313). Wat de vooruitzichten van de markt betreft, kan 
de franchisegever zich dus beperken tot het meedelen van de waarschijnlij-
ke toekomstige effecten van hem, op het moment van de opstelling van het 
precontractuele document, bekende objectieve gegevens. indien hij weet 
heeft van de komst van een concurrerende speler naar de relevante markt 
kan hij dat niet verzwijgen. Maar de franchisegever dient niets meer te doen 
dat dit mee te delen. Hij moet zich niet wagen aan een specifieke analyse 
van de impact op de resultaten van de toekomstige franchisenemer (1314). 
een voorspelling van de inkomsten, van het zakencijfer of de voorzienbare 
resultaten is dus ook geenszins vereist (1315). dit is een gevolg van het 
onafhankelijk karakter van de franchisenemer, die zelf het risico voor de 
uitbating draagt en bijgevolg zelf dat risico dient te analyseren en beoorde-
len. de overdracht van informatie die door de wet aan de franchisegever 
wordt opgelegd en de cooling off periode als reflectieperiode voor de fran-
chisenemer hebben immers juist het doel om de franchisenemer de tijd en 
de nodige informatie voor die oefening te geven. 

388. mogelijke uitbreiDing bij k.b.: – Volstaan de in de Wet Precontractuele 
informatie opgesomde informatieverplichtingen om een correct beeld te 

(1312) J.-M. lelOUP, La franchise, 2000, Parijs, delmas, 181.
(1313) Parijs 25 februari 2000, onuitg. rg 1998/09348, opgenomen in Lettre de la distributi-
on, mei 2005: een marktvoorstelling dient te bevatten: het aantal inwoners van het gebied dat 
de franchiseonderneming in kwestie bestrijkt en dit per leeftijdscategorie, aantal gezinnen 
per socioprofessionele categorie, gedetailleerde studie van de concurrentie met adressen en 
identiteit van de directe concurrentie en van gespecialiseerde winkels.
(1314) O. cleVenBergH, “la place de l’étude de marché et du plan prévisionnel au sein 
de l’information précontractuelle à fournir au franchié en vertu de la loi du 19 décembre 2005 
et du droit commun. la sanction du caractère inexact ou incomplet des informations com-
muniquées”, noot onder Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 192.
(1315) S. clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkom-
sten”, N.J.W. 2006, 303; A. MOTTeT en M. VerHUlST, “la nouvelle loi relative à l’information 
précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial”, D.A.O.R. 2006, 120; A. 
lOMBArT, “Articles 3 et 4: le document particulier d’informations visé par la loi: sa rédac-
tion”, in Rapport de la journée des experts de la F.B.F. du 10 novembre 2005 consacrée à la nouvelle loi 
sur le partenariat commercial; 10; O. cleVenBergH, “la place de l’étude de marché et du plan 
prévisionnel au sein de l’information précontractuelle à fournir au franchié en vertu de la loi 
du 19 décembre 2005 et du droit commun. la sanction du caractère inexact ou incomplet des 
informations communiquées”, noot onder Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 192.
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vormen over de voorliggende overeenkomst en de medecontractant waar-
mee men overweegt in zee te gaan? in art. 4 § 2 wordt aan de koning de 
bevoegdheid verleend de informatieplichten aan te vullen. daarvan zou 
eventueel gebruik kunnen gemaakt worden om een informatieverplichting 
toe te voegen met betrekking tot eventuele toekomstige aansprakelijkheids-
risico’s waar degene die een recht verleent al zicht op heeft. Ook andere 
elementen die de Unidroit modelwet wel vermeldt zouden op deze ma-
nier kunnen worden toegevoegd (cf. supra randnr. 384). We denken bij-
voorbeeld aan eventuele strafrechtelijke veroordelingen met betrekking tot 
fraude of bedrog en eventuele insolventieprocedures die de partij die het 
recht verleent in de voorbije vijf jaar onderging. 

Vergelijking met de Unidroit modelwet.

389. uniDroit moDelwet; voorDeel van sPecifieke regeling voor franchiseovereen-
komst: – in vergelijking gaat de Unidroit modelwet nog iets verder, maar ook 
dit zal eerder te wijten zijn aan de specifieke gerichtheid op de franchise-
overeenkomst, die toelaat meer in detail te gaan. Zo voorziet Unidroit ook 
informatie over de huidige leden van het netwerk, maar ook over de leden 
die de voorbije drie jaren uit de keten stapten: adresgegevens, hun ervaringen, 
de duur van hun samenwerking met de franchisegever. Ook alle strafrech-
telijke veroordelingen en alle gevallen van aansprakelijkheid inzake fraude, 
bedrog, verkeerde voorstelling van feiten (misrepresentation), die zowel de 
franchisegever als de leden van het netwerk in de voorbije vijf jaren oplie-
pen, evenals informatie over faillissementen en andere insolventieprocedures, 
dienen te worden meegedeeld. Verder ook meer informatie die de potentiële 
franchisenemer in staat moet stellen zich een goed beeld te vormen van de 
samenstelling, grootte en economisch belang van de keten. daarnaast moet 
de potentiële franchisenemer volgens de modelwet ook geïnformeerd worden 
over eventuele gerechtelijke procedures die lopen met betrekking tot de intel-
lectuele rechten waarop een gebruiks- of ander recht toegekend wordt. de 
modelwet voorziet een informatieverlening in verband met goederen en dien-
sten die de franchisenemer verplicht moet aankopen of moet huren voor de 
franchiseonderneming, telkens met vermelding of hij vrij is in zijn keuze dan 
wel of hij deze goederen of diensten moet betrekken van de franchisegever.

390. de vergelijking tussen de Unidroit modelwet en de Belgische Wet 
Precontractuele informatie toont nog eens duidelijk de voordelen van een 
specifieke reglementering enkel voor franchiseovereenkomsten.

c.  Interpretatieregel

391. interPretatie altijD in voorDeel van verkrijger van recht oP commerciële for-
mule: – Artikel 7 bepaalt dat alle bedingen uit de overeenkomst en alle infor-
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matie in het precontractueel document duidelijk en begrijpelijk geformuleerd 
dienen te zijn. dit dient niet te worden gezien als een uitbreiding van de 
inhoudelijke informatieverplichtingen. Artikel 7 gaat verder dan de gemeen-
rechtelijke interpretatieregel uit artikel 1162 B.W. omdat ook met betrekking 
tot clausules in de overeenkomst die duidelijk bedongen zijn door de verkrij-
ger van een recht op de commerciële formule zelf de meest gunstige interpre-
tatie voor de verkrijger van het recht op de commerciële formule geldt.

iii.  SAncTie

392. nietigheiDssanctie geen garantie voor kwaliteit van De informatie: – Arti-
kel 5 van de Wet Precontractuele informatie bepaalt dat niet-naleving van 
de informatieverplichting zal bestraft worden met de nietigheid van de 
overeenkomst. 
een niet-naleving van de Wet Precontractuele informatie kan bestaan uit 
het niet respecteren van de termijn van één maand vóór de definitieve slui-
ting van de overeenkomst om de precontractuele informatie over te dragen, 
het niet of onvolledig afleveren van de tekst van de overeenkomst en/of het 
bijkomende informatiedocument en tenslotte het verstrekken van foute of 
onvolledige informatie met betrekking tot de elementen die door de Wet 
Precontractuele informatie werd gevraagd. de wet vermeldt die correcte en 
volledige informatie echter niet expressis verbis, in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de franse loi doubin (1316). Voorlopig lijkt de wet daarom enkel 
een middel om informatie over een aantal zaken (de gegevens opgesomd 
in art. 4 § 1, 2°) af te dwingen en minder een middel om de kwaliteit van 
die informatie te verzekeren. Artikel 4 § 1, 2° somt een aantal informatiever-
plichtingen op die de kandidaat-contractant in staat moeten stellen zich een 
correct beeld te vormen over de commerciële samenwerking. de afgifte van 
informatie, maar niet het scheppen van een correct beeld van de commerci-
ele samenwerking is een resultaatsverbintenis; bijvoorbeeld de informatie 
die moet gegeven worden met betrekking tot de begininvestering of met 
betrekking tot de toekomst van de markt (art. 4 § 1, 2° g, h en k). Het spreekt 
voor zich dat hier geen resultaatsverbintenis met betrekking tot de inhoud 
kan verwacht worden. 

a.  Partiële nietigheid of nietigheid van de volledige overeenkomst?

393. volleDige nietigheiD bij gebrek aan Precontractueel Document of bij niet 
resPecteren cooling off PerioDe: – niet-naleving van de Wet Precontractuele 

(1316) cass. (fr.) 11 februari 2003, Petites Affiches 2003, nr. 186, p. 3, noot V. PerrUcHOT-Tri-
BOUleT: een franchisegever die de lokale markt voorstelt in een precontractueel informatiedo-
cument moet dit op een volledige en correcte wijze doen, anders is de overeenkomst nietig.
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informatie wordt bestraft met de nietigheid van de overeenkomst. Voor be-
paalde elementen van de wettelijke informatieverplichting is een nietigheid 
van de volledige overeenkomst excessief. Het gaat dan vooral over infor-
matie over zaken die alles behalve essentiële elementen van de overeen-
komst uitmaken. Het betreft vooral de adres- en contactgegevens, de juiste 
samenstelling van de keten, enz. daarom moet artikel 5 zo geïnterpreteerd 
worden dat de volledige nietigheid van de overeenkomst als sanctie geldt 
voor het niet afgeven van het precontractuele informatiedocument of het 
niet respecteren van de termijn van 1 maand voor de afgifte van het precon-
tractuele informatiedocument en de tekst van de overeenkomst. Artikel 5 
verwijst daarom ook enkel naar artikel 3 dat het principe van de afgifte van 
een precontractueel document en de cooling off invoert (1317). 
394. Partiële nietigheiD bij ontbreken informatie over een belangrijke contrac-
tuele verPlichting: – indien echter één van de belangrijke contractuele be-
palingen niet voorkomt in het informatiedocument kan de persoon die het 
recht verkrijgt, de nietigheid van de desbetreffende bepaling inroepen (art. 
5 lid 2). is het de bedoeling dat de persoon die het recht verkrijgt een keu-
zemogelijkheid heeft tussen het vorderen van de nietigheid van de hele 
overeenkomst dan wel van een deel van de overeenkomst? 

- Ofwel is het tweede lid dat stelt dat indien één van de belangrijke contrac-
tuele bepalingen vergeten is in het precontractuele informatiedocument de 
overeenkomst ook louter partieel met betrekking tot die bepaling kan wor-
den vernietigd, overbodig. de rechtspraak aanvaardt immers haast eensge-
zind het principe van de gedeeltelijke nietigheid (1318). 
- Ofwel moeten we het artikel interpreteren in de zin dat de nietigheid van 
de hele overeenkomst wegens het niet of niet volledig beantwoorden aan 
het vereiste van artikel 3 gebonden is aan een termijn van twee jaar, terwijl 
die tijdsbegrenzing niet zou spelen voor het inroepen van een partiële nie-
tigheid wegens het ontbreken in het precontractuele informatiedocument 
van één van de belangrijke contractuele bepalingen uit art. 4 § 1, 2°. een 
amendement werd ingediend om het artikel in die zin te verduidelijken 

(1317) een vergelijking kan gemaakt worden met de informatierechten van vennoten met 
betrekking tot een aantal verslagen zoals bepaald door het oud art. 190bis § 1 Venn. W, thans 
overgenomen in de artt. 64 en 178 W.Venn.. enkel het volledig ontbreken van de bijzondere 
verslagen leidde automatisch tot de nietigheid van het besluit. Het ontijdig ter beschikking 
stellen van de verslagen alsook het onvolledig, onprecies of onjuist karakter van deze versla-
gen was een gewone vormelijke onregelmatigheid vallend onder art. 64, 1° die enkel beteu-
geld wordt met nietigheid in geval van bedrog of in het geval de algemene vergadering an-
ders zou hebben gestemd indien zij wel tijdig over de juiste relevante informatie had beschikt 
(B. TilleMAn, “de geldigheid van besluiten van de algemene vergadering, Het nieuw arti-
kel 190bis Venn. W.”, in Rechtspersonen- en vennootschapsrecht, leuven, Biblo, 1994, 56.
(1318) S. STiJnS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2005, nr. 182, p. 131.
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door Steverlynck en Brotcorne (1319). Het werd niet behandeld. deze in-
terpretatie is echter niet wenselijk. Het louter niet-vervullen van de forma-
liteit een bepaalde belangrijke contractuele verbintenis niet op te nemen in 
het precontractuele document zou dan binnen de gemeenrechtelijke verja-
ringstermijn van 10 jaar (art. 1304 B.W.) kunnen leiden tot de nietigheid van 
die bepaling, of in het geval die bepaling een onverbreekbaar of ondeelbaar 
geheel vormt met de rest van de overeenkomst tot de nietigheid van de hele 
overeenkomst (1320). 
- Ofwel, en dit is misschien de meest aangewezen interpretatie, staaft deze 
formulering de hypothese dat de algehele nietigheid enkel slaat op het af-
dwingen van het principe van precontractuele informatie. is er geen precon-
tractuele informatie of is er geen cooling off van een maand gerespecteerd 
dan is de overeenkomst nietig. Wordt één van de belangrijke contractuele 
bepalingen niet opgenomen dan kan de overeenkomst partieel vernietigd 
worden. Wel is het dan niet duidelijk of ze ook in haar geheel kan vernie-
tigd worden. Het tweede lid van artikel 5 laat uitschijnen dat de informatie-
schuldeiser dan de keuze krijgt; de aangehaalde interpretatie van het eerste 
lid zou dan eerder een volledige vernietiging wegens ontbreken van een 
element tegenspreken. Ontbreekt een element opgesomd in artikel 4 § 1, 2° 
dan is er eigenlijk niet echt een sanctie. 

B.  relatieve of absolute nietigheid?

395. relatieve nietigheiD: – in het uitvoeringsdecreet bij de franse loi dou-
bin moet een onderscheid gemaakt worden tussen de strafrechtelijke en de 
verbintenissenrechtelijke beteugeling. Strafrechtelijk voorziet het uitvoe-
ringsdecreet in een boete in geval van afwezigheid van het precontractuele 
informatiedocument. Het verstrekken van foutieve informatie zou worden 
bestraft op basis van oplichting (art. 405 code Penal) (1321). Op verbinte-
nissenrechtelijk vlak moet de loi doubin gezien worden als een dwingende 
rechtsregel. Bijgevolg wordt algemeen aanvaard dat het niet-naleven van 
de wet de relatieve nietigheid van de overeenkomst met zich meebrengt. 
Ook de Belgische wet is louter dwingend en de nietigheid kan eventueel 
bevestigd worden. Bovendien kan dit stilzwijgend door de vrijwillige uit-
voering van de overeenkomst gedurende een bepaalde tijd (1322). naar 
Belgisch recht kan eventueel een strafrechtelijke beteugeling voor bepaalde 
foute informatie gevonden worden in artikel 496 Sw., dat het gebruik van 

(1319) Amendement 5 Senaat bij Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Senaat 2005-06, nr. 3-1292/2.
(1320) S. STiJnS, Verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2005, nr. 182, p. 132.
(1321) O. gAST, Le guide pratique de la loi Doubin, Parijs, editions gast, 1991, 37.
(1322) O. gAST, Le guide pratique de la loi Doubin, Parijs, editions gast, 1991, 38.
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valse namen, het doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, 
van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet om misbruik 
te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, bestraft. 

c.  enkel nietig wanneer wil gebrekkig is?

396. sanctie loi Doubin enkel in geval van invloeD oP toestemming: – in frank-
rijk is het ondertussen een uitgemaakte zaak dat het geven van informatie 
verplicht door de loi doubin enkel aanleiding zal geven tot nietigheid van 
de overeenkomst indien deze informatie een invloed zou hebben op de toe-
stemming (1323). de rechtspraak heeft ervoor willen waken de loi doubin 
niet te gaan gebruiken als een louter technisch middel om nietigheid van de 
overeenkomst te verkrijgen. een volledig geïnformeerde distributeur die al-
leen formeel niet de informatie kreeg zoals voorgeschreven door de wet zal 
niet de nietigheid van zijn overeenkomst kunnen verkrijgen op basis van de 
loi doubin. de loi doubin is een aanvulling ten opzichte van het gemeen 
verbintenissenrecht eerder dan een uitzondering (1324). Het nochtans niet 
aanvaarde amendement van Steverlynck en Brotcorne wou expliciet aan-
sluiting zoeken bij de franse rechtspraak (1325). Voorlopig lijkt er dus geen 
mogelijkheid voor de rechtspraak om de toepassing van de wettelijke sanc-
tie te versoepelen door toevoeging van een bijkomende voorwaarde dat er 
ook een wilsgebrek voorhanden zou zijn of dat de ingeroepen schending 
van de wet effectief schade toegebracht heeft aan de schuldeiser van de 
informatieverplichting (1326).
Maar wanneer is een verkeerde inschatting van de initiële investering nu 
van dien aard dat ze dwaling teweeg brengt? en is het vereist dat de fran-
chisegever te kwader trouw is of is elke verkeerde inschatting van de fran-

(1323) Trib. com. Paris 15 avril 2005, Gaz. Pal. 27 oktober 2005, nr. 300, p. 29; Versailles 13 mei 
2004, Gaz. Pal. 2005, nr. 109, p. 56; cass. (fr.) 2003, onuitg., opgenomen in Juris Data., nr 2003-
020082, noot in Cont. conc. Cons. 2003, 20; cass. (fr.) 11 februari 2003, Petites Affiches 2003, 
nr. 186, p. 3; cass. (fr) 14 januari 2003, Revue des contrats 2003, nr. 1, p. 158; cass. (fr.) 21 no-
vember 2000, J.C.P. e. 2001, nr. 2, p. 28, Contr. Conc. Cons. 2001, 14; cass. (fr.) 19 oktober 1999, 
D. 2001, somm. comm., 296; cass. (fr.) 10 februari 1998, Bull. Civ. iV, nr. 71, D. 1998, somm. 
334, J.C.P. e 1998, 733, noot l. leVeneUr, J.C.P. e 1999, chronique de la distribution, nr. 5, p. 
18, Defr. 1998, 733, noot deleBecQUe; cass. (fr.) 2 december 1997, D. 1998, somm. 334. 
(1324) H. KenfAcK, “l’obligation pré-contractuelle d’information: l’espoir déçu?” in J.-c. 
HAllOUin en H. cAUSSe (eds.) Le contrat électronique au coeur du commerce électronique; Le 
droit de la distribution, Droit commun ou droit spécial?, POiTierS, l.g.d.J., 2005, 160-161.
(1325) Amendement 5 Senaat bij Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij 
commerciële samenwerkingsovereenkomsten, Parl. St. Senaat 2005-06, nr. 3-1292/2.
(1326) A. MOTTeT en M. VerHUlST, “la nouvelle loi relative à l’information précontrac-
tuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial”, D.A.O.R. 2006, 127; P. KileSTe en 
A. SOMerS, “l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commer-
cial”, J.T. 2006, 253; A. de ScHOUTHeeTe en A. MeUlder, “devoir d’information et res-
ponsabilité précontractuelle en matière de franchise: quelques réflexions”, T.B.H. 2007, 958.
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chisegever een fout die de nietigheid of een schadevergoeding kan teweeg 
brengen? deze vragen kunnen uiteindelijk het best aan de hand van het 
gemeen recht worden opgelost. 

Het gemeen recht betreffende wilsgebreken behoudt zijn relevantie met 
betrekking tot het bestraffen van een gebrek in de precontractuele infor-
matie. de loi doubin fungeert echter wel als weerlegbaar vermoeden dat 
de informatie daarin vermeld noodzakelijk is voor het geven van een toe-
stemming met kennis van zaken (1327). Het franse Hof van cassatie lijkt 
dan ook recentelijk te hebben beslist dat hij die aan de ander het recht op 
de commerciële formule verleent, zal moeten aantonen dat de wil van de 
franchisenemer bij omissie van informatie opgelegd in de loi doubin niet 
gebrekkig was (1328). Zodra de voorwaarden uit de loi doubin vervuld 
zijn, wordt het wilsgebrek van de franchisenemer vermoed, tot bewijs van 
het tegendeel door de franchisegever. 
de vaststelling dat een franchisenemer bedrogen werd of verschoonbaar 
dwaalde kan makkelijker gebeuren aangezien het precontractuele docu-
ment aangeeft wat werd meegedeeld en wat werd verborgen. 

397. verhouDing sanctie uit wet en gemeenrechtelijke sanctionering: – er zal 
wel moeten worden nagegaan hoe de bestraffing van de precontractuele in-
formatieplichten die nu al werden gezocht in het gemeen verbintenissenrecht 
en deze van de Wet Precontractuele informatie zich tot elkaar zullen gaan 
verhouden. de Wet Precontractuele informatie brengt enerzijds wel ergens 
een verduidelijking in wat nu precies moet worden meegedeeld maar posi-
tioneert zich anderzijds gewoon naast de bestaande regeling. de termijnen 
die de wet voorschrijft voor het inroepen van de sancties moeten de fran-
chisenemer dan ook geenszins verontrusten. indien de termijn is verstreken, 
kan hij zich nog altijd op een gebrek aan wilsovereenstemming, bedrog of 
op de culpa in contrahendo beroepen om de overeenkomst louter op basis 
van het gemeen recht (partieel) te vernietigen. Of stellen dat er geen overen-
komst tot stand gekomen is omdat het aanbod niet alle essentiële elementen 
van de overeenkomst bevatte. na de tweejarige termijn zou men zich wel 
niet meer kunnen beroepen op de weerlegbare vermoedens die eventueel uit 
de Wet Precontractuele informatie zouden kunnen voortvloeien.

(1327) M. BeHAr-TOUcHAiS en g. VirASSAMY, “les contrats de distribution”, in gHeS-
Tin, J. (ed.), Traité des contrats, Parijs, l.g.d.J., 1999, nr. 70, p. 49; J.l reSPAUd, “loi doubin, 
sanction”, commentaar bij cass. fr. 19 oktober 1999, J.C.P. e. 2000, nr. 4, p. 18. een arrest van 
het Hof van cassatie van 15 juni 2005 lijkt deze evolutie echter niet te willen veralgemenen 
en eist toch een strikte toepassing van de toepassingsvoorwaarden van het ingeroepen wils-
gebrek van dwaling. in het voorliggend geval was de informatie echter wel volledig gegeven 
maar enkel zes in plaats van twintig dagen vóór de ondertekening van de overeenkomst. 
(cass. (fr.) 15 juni 2005, Revue de contrats 2005, nr. 4, p. 1133, noot M. BeHAr-TOUcHAiS).
(1328) cass. (fr.) 4 februari 2004, T.B.H. 2004, iii, 729, noot M. BeHAr-TOUcHAiS.
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iV.  eVAlUATie WeT MeT BeTreKKing TOT SAncTie

398. nut van wet?: – is het niet beter de precontractuele informatiever-
plichting te bekijken geval per geval en te werken met een algemene ver-
bintenisrechtelijke theorie van aanbod en aanvaarding en aan de hand van 
de theorie van de wilsgebreken en de culpa in contrahendo dan een half-
slachtige veralgemeende regeling uit te werken voor een vage categorie 
van overeenkomsten? de in de wet aangehaalde nietigheidssanctie zou dan 
enkel moeten gelden wanneer het principe van het precontractuele infor-
matiedocument en de cooling-off periode niet is gerespecteerd. daarnaast 
zou voor het ontbreken van bepaalde in artikel 4 opgesomde elementen of 
voor onjuiste informatie over deze elementen kunnen gewerkt worden met 
een omkering van de bewijslast in het kader van de gemeen verbintenis-
rechtelijke vorderingen op dat gebied (1329).

§ 3.  Gemeenrechtelijke basis voor precontractuele informatie

i.  fUncTie VAn de PrecOnTrAcTUele infOrMATie.

399. informatie in functie van wilsovereenstemming: – in de precontractuele 
fase bestaat nog geen rechtsband. in de regel is er wel al een contractuele fi-
naliteit, partijen contacteren elkaar met de bedoeling een contract te sluiten. 
Beiden zijn op dat moment echter nog vrij al dan niet te contracteren (1330). 
Om met kennis van zaken te beoordelen of het aanbod in verhouding is met 
de behoefte zal vaak bijkomende informatie nodig zijn. deze informatie kan 
een weerslag hebben op de realiteit, het bestaan van de toestemming of kan 
van belang zijn voor de integriteit of kwaliteit van de toestemming. 

Partijen moeten over alle informatie beschikken om een toestemming te 
kunnen geven. Ze moeten dus voldoende duidelijk (1331) op de hoogte zijn 
van alle essentiële en substantiële elementen van de overeenkomst. ieder-
een is vrij te contracteren of niet en vrij om te bepalen waarover en met wie 
hij contracteert. Om die wilsautonomie te garanderen is het uiteraard nood-
zakelijk dat men informatie krijgt over de contractsinhoud. deze informa-
tie gaat over de inhoud en de draagwijdte van de contractuele clausules en 
dient dus om de potentiële contractanten een goed idee te geven waarover 
precies gecontracteerd zal worden. 

(1329) Zie bijv. in de duitse rechtsleer W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, frank-
furt am Main, Peter lang, 2001, 139.
(1330) J. gHeSTin, Traité de droit civil. Les obligations. Le contrat, Parijs, l.g.d.J., 1980, 175.
(1331) Bergen 14 maart 1995, J.T. 1995, 706.
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Maar het bestaan van een toestemming volstaat niet, deze toestemming 
moet ook vrij zijn van gebreken. Ook daar kunnen bepaalde informatiever-
plichtingen uit voortvloeien. de informatie zal dan betrekking hebben op 
omstandigheden die de wilsvorming kunnen beïnvloeden. dat kan gaan 
over kenmerken van het voorwerp van de overeenkomst, maar ook over 
kenmerken van de persoon van de medecontractant, wat zeker bij een in-
tuitu personaecontract als de franchiseovereenkomst van belang kan zijn. 

400. herstel van een kennisonevenwicht: – deze informatieplichten hebben 
dan een evenwichtherstellende functie bij verhoudingen waar de ene partij 
een economisch overwicht zou hebben op de andere partij. Zoals al eerder 
gesteld volgt uit de franchiseovereenkomst een economische afhankelijk-
heid. een vervalsing van de toestemming omdat één van de partijen door 
het bedrog of door een dwaling niet met kennis van zaken contracteerde, 
of omdat een fysieke, morele of economische beperking zijn vrijheid om 
te contracteren aantastte, kan leiden tot een onevenwicht in de overeen-
komst. dit onevenwicht is objectief indien er een wanverhouding bestaat 
tussen de rechten en plichten uit de overeenkomst (1332). Subjectief kan 
de overeenkomst onevenwichtig zijn indien de werkelijke inhoud van de 
overeenkomst niet overeenstemt met de voorstelling die één van de partijen 
zich maakte (1333).

de vraag is in welke mate bij de franchiseovereenkomst een dergelijke be-
scherming van de franchisenemer verantwoord zou kunnen zijn. in welke 
mate is de franchisenemer de benadeelde partij van een objectief of subjec-
tief onevenwicht? de franchisenemer zoekt juist aansluiting bij de franchi-
seketen omwille van zijn gebrek aan ervaring. Hij beschikt in de regel niet 
over de noodzakelijke kennis die voor een succesvolle onderneming in de 
respectievelijke sector nodig is. dit is uiteraard een ondergeschikte positie 
in vergelijking met de positie van de franchisegever, maar dit mag de fran-
chisegever niet ten laste gelegd worden. de franchiseovereenkomst heeft 
juist de bedoeling dat kennisonevenwicht te verhelpen door de overdracht 
van knowhow en door het verlenen van de technische en commerciële bij-
stand. de beoordeling van het voordeel van de aansluiting bij de keten be-
hoort nu net tot het risico dat de franchisenemer neemt (1334).

de bedoeling van precontractuele informatieverplichtingen kan enkel zijn 
de franchisenemer in staat te stellen als onafhankelijk handelaar twee ri-

(1332) Zie bijvoorbeeld argumentatie Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1026.
(1333) c. OUerdAne-AUBerT de VincelleS, Altération du consentement et efficacité des 
sanctions contractuelles, Parijs, dalloz, 2002, 51. 
(1334) W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, frankfurt am Main, Peter lang, 2001, 
136-137.
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sico’s met kennis van zaken zelf in te schatten. de economisch afhankelijke 
verdient bescherming ten eerste tegen het risico zich in een onderneming 
te wagen die een kort leven beschoren zou zijn aangezien de intrinsieke 
rentabiliteit niet overeenkomt met de inschatting van de integrerende partij 
of omdat de winstverdeling tussen beide voor de economisch afhankelijke 
niet rendabel zou zijn. Ten tweede verdient hij bescherming tegen het risico 
zich in een onderneming te wagen waarvoor hij zelf niet de nodige vaardig-
heden, technisch, commercieel of financieel, heeft. Het kan enkel gaan om 
een informatieverplichting in de zin van het verschaffen van objectieve ge-
gevens. niets verantwoordt een verdergaande raadgevingsplicht of waar-
schuwingsplicht. de economische afhankelijkheid begint immers maar te 
spelen eens de overeenkomst is afgesloten. Vóór het afsluiten gaat het om 
onafhankelijke handelaars.

401. beantwoorDen aan De rechtmatige verwachtingen van De tegenPartij: – 
Soms kan een impliciete precontractuele informatieverplichting ook ver-
antwoord lijken door een terechte verwachting van de tegenpartij dat deze 
informatie zal worden gegeven (1335). nochtans lijkt dit nogal vaag en zal 
dit in feite neerkomen op een baseren van de precontractuele informatie-
verplichting op het goede trouw-criterium (cf. infra randnr.411 en 412).

ii.  recHTSgrOnd

402. buitencontractueel: – Vóór het afsluiten van dergelijke overeenkomst 
die van een partij een economisch afhankelijke maakt zal deze partij in feite 
een bescherming verdienen die gelijkaardig is aan de bescherming van een 
werknemer vóór hij een arbeidsovereenkomst sluit. in principe zal deze be-
scherming louter en alleen moeten gevonden worden in het burgerlijk recht. 
een zekere misvatting heeft ertoe geleid dat men deze bescherming ook is 
gaan zoeken in het mededingingsrecht. in principe heeft het mededingings-
recht echter niet de bedoeling om de verhouding tussen economische acto-
ren onderling te regelen, maar beschermt het de vrije markt. Maar uiteraard 
spreekt de vitaliteit en inventiviteit van deze jonge rechtstak aan en heeft dit 
een invloed gehad op vernieuwende visies in het burgerlijk recht. denken 
we maar aan de franse wet van 15 mei 2001 die een burgerlijk misdrijf van 
misbruik van afhankelijkheid invoerde, naar analogie van het misbruik van 
economische afhankelijkheid uit het mededingingsrecht (1336).
contracten die onder andere het verstrekken van advies en informatie 
tot voorwerp hebben worden meestal gezien als dienstenovereenkom-

(1335) A. PinnA, The obligations to inform and to advise; a contribution to the development of Eu-
ropean contract law, den Haag, Boom juridische uitgevers, 2003, 37.
(1336) c. com., art. l 442-6-1-2°b.
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sten (1337). de precontractuele informatie is echter zoals gesteld per defini-
tie niet contractueel (1338). er moet dus een andere dan contractuele legiti-
matie bestaan voor deze verplichting. Bepaalde rechtsleer heeft getracht de 
informatieplichten unitair onder de contractuele aansprakelijkheid onder te 
brengen (1339). Om dit te kunnen doen moet er een technische verklaring 
uitgedacht worden. Ofwel moet men de precontractuele informatie dan op 
een soort stilzwijgend voorcontract gaan baseren. naar duits recht neemt 
men aan dat er ook stilzwijgend contracten kunnen gesloten worden om 
informatie of advies te verlenen. de rechtspraak ontwikkelde deze theorie 
om de toepassing van art. 675(2) BgB te milderen. naar duits recht bestaat 
er immers geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie of fout advies 
tenzij die informatie binnen het kader van een wettelijke of contractuele ver-
plichting werd gegeven. een dergelijk impliciet contract wordt volgens het 
Bundesgerichtshof aangenomen telkens als de informatie van groot belang is 
voor de tegenpartij (1340) en de andere partij die de informatie of het advies 
geeft een deskundige is en die persoon ook een eigen economisch belang 
heeft bij het geven van de informatie (1341). deze twee voorwaarden moe-
ten echter gezien worden als noodzakelijke doch niet altijd voldoende voor-
waarden. de omstandigheden van de zaak moeten in rekening gebracht 
worden. Ofwel moet men aannemen dat het afsluiten van het contract de 
precontractuele informatie retroactief van aard doet veranderen. Uiteraard 
moeten we ons dan afvragen wat er gebeurt indien de onderhandelingen 
niet in het afsluiten van een overeenkomst uitmonden (1342). 

a.  Informatie in functie van (de realiteit van de) toestemming: de the-
orie van het aanbod en de aanvaarding

403. Om te kunnen spreken van een wilsovereenstemming moeten de 
contracterende partijen uiteraard voldoende informatie hebben verkregen 
over het voorwerp van de overeenkomst. Het gaat hier dus om het ver-

(1337) A. PinnA, The obligations to inform and to advise; a contribution to the development of Eu-
ropean contract law, den Haag, Boom juridische uitgevers, 2003, 3.
(1338) J. gHeSTin, Conformité et garantie dans la vente, Parijs, l.g.d.J., 1983, 174.
(1339) J. HUeT, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle: essai de délimitation des 
deux ordres de responsabilité, thesis voor het doctoraat, Paris ii, 1978; f. cOllArT- dUTilleUl 
en P. deleBecQUe, Contrats civils et commerciaux, Parijs, dalloz, 1993, nr. 211; J.-l. gOUTAl, 
noot J.C.P. 1982, ii, 19734.
(1340) f. HArrer, in ScHWiMMAn, Praxiskommentar, § 1300, nr. 5; OgH JBi 1971, 361, OgH 
evBi 1971/194.
(1341) BgH 11 oktober 1989, Xi Zr 1/88, N.J.W. 1989, 1029; BgH 13 februari 1992, N.J.W. 1992, 
2080; BgH 6 juli 1993, Xi Zr 12/93, N.J.W. 1993, 2433, M.D.R. 1993, 861, B.B. 1993, 1903, Z.I.P 
1993, 1148. 
(1342) M. el gHArBi, L’obligation d’information dans les contrats, Parijs, Septentrion, 2001, 
283-284. 
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strekken van een minimum aan informatie over de essentiële bestanddelen 
van de beoogde overeenkomst. We kunnen gezien het principe van de con-
tractsvrijheid uiteraard moeilijk spreken van een plicht. Het enige juridi-
sche gevolg van het niet meedelen van de informatie die vereist is voor het 
hebben van een wilsovereenstemming is dat er geen aanbod is ofwel geen 
aanvaarding. de overdracht van informatie is in dit stadium eerder consti-
tutief voor het bestaan van de rechtshandeling van het aanbod. Hiervoor 
staat immers ook de sanctie van uitvoering ( in natura of bij equivalent) 
niet open. Wie geen volledig aanbod wil doen, kan daartoe niet in rechte 
gedwongen worden. 

404. eerst en vooral moet het aanbod uitgaan van iemand die rechtsgevol-
gen beoogt met zijn handeling. de animus contrahendae moet dus aanwe-
zig zijn. in de economische sfeer mag echter worden vermoed dat diegene 
die een voorstel formuleert dat de materiële kenmerken van een aanbod 
heeft dat ook doet met de bedoeling zich juridisch te binden.
Verder moet het aanbod alle elementen bevatten om na een simpele aan-
vaarding een volwaardige overeenkomst te kunnen uitmaken (1343). een 
voorstel onderscheidt zich van een aanbod doordat het niet nauwkeurig is 
en/of niet volledig en er dus geen vaststaande wil tot contracteren is (1344). 
Het aanbod moet dus alle essentiële en substantiële bestanddelen van de 
overeenkomst bevatten (1345). We kunnen slechts van een aanbod spreken 
als de definitieve uiting van de wil van een van de betrokken partijen alleen 
nog maar door de andere partij moet aanvaard worden om het contract tot 
stand te doen komen (1346).

enerzijds moeten dus alle essentiële elementen die deel uitmaken van wat 
gangbaar onder dergelijke overeenkomst wordt verstaan, vermeld worden 
in het aanbod. Maar daarnaast moet er ook overeenkomst zijn over de an-
dere substantiële elementen. dit zijn zaken die objectief gezien niet essenti-
eel zijn, die dus geen deel uitmaken van de definitie van de beoogde over-
eenkomst, maar waaraan door een van de partijen een essentieel karakter 
is toegekend (1347). Het gaat dus om subjectieve overwegingen van een 

(1343) Het Hof van cassatie omschrijft het aanbod als de definitieve wilsuiting die enkel 
moet worden aanvaard opdat een overeenkomst zou ontstaan: cass. 23 september 1969, Arr. 
Cass., 1970, 84.
(1344) A. VAn OeVelen en e. diriX, “Kroniek van het verbintenissenrecht 1981-1984”, 
R.W., 1985-1986, 7; A. VAn OeVelen en e. diriX, “Kroniek van het verbintenissenrecht 
1985-1992”, R.W., 1992-1993, 1208.
(1345) cass. 12 juni 1980, Arr. Cass. 1979-80, 1263, R.W. 1981-82, 937; rb. namen 26 april 1990, 
R.R.D. 1990, 489.
(1346) cass. 1 februari 1982, Arr. Cass., 1981-1982, 709, Bull. 1982, 690, R.W. 1982-1983, 1452, 
J.T.T. 1984, 58, Pas. 1982, i, 690, T.S.R. 1982, 449.
(1347) cass. 2 oktober 1968, Arr. Cass. 1969, 132, Pas. 1969, i, 129, R.W. 1968-69, 683; cass. 12 juni 
1980, Arr. Cass. 1979-80, 1263, R.W. 1981-82, 937; luik 22 februari 1995, J.L.M.B. 1995, 1253.
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van de partijen. Het is uiteraard vereist dat die subjectieve elementen door 
de partij in kwestie in de contractuele sfeer werden gebracht. Ze moeten op 
een of andere manier geuit worden als zijnde essentieel voor de toestem-
ming van een van de contractspartijen. Het moet dus duidelijk zijn dat iets 
als substantieel wordt beschouwd en dat men de intentie heeft om het ont-
staan van de overeenkomst daarvan te laten afhangen (1348).

405. een volleDig aanboD imPliceert informatie over essentiële en substantiële 
verbintenissen: – Uit de theorie van het aanbod en de aanvaarding kan dus een 
eerste informatieverplichting worden afgeleid, namelijk de verplichting om 
tegenpartij in te lichten over de concrete inhoud van het aanbod, en dit zowel 
met betrekking tot de objectieve essentiële bestanddelen van de overeenkomst 
als met betrekking tot de voor de contractspartijen substantiële elementen. 
de informatie daarover moet correct en volledig zijn en moet uiteraard, wil 
ze enig nut hebben, gegeven worden vóór het tijdstip van de aanvaarding. 
Over de bijkomstige elementen van de overeenkomst moet bijgevolg geen 
overeenstemming worden bereikt vóór het totstandkomen van de overeen-
komst. de onbepaalde elementen van een overeenkomst worden juridisch 
immers opgevangen door het artikel 1135 B.W. “Overeenkomsten verbinden 
niet alleen tot wat daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen 
die door de billijkheid, het gebruik, of de wet aan de verbintenis, volgens de 
aard ervan, worden toegekend”. Als over bepaalde bijkomstige elementen 
niets bepaald wordt in het aanbod, mag ervan uitgegaan worden dat partijen 
niet wensten af te wijken van de wet, het gebruik, de billijkheid. 

406. Het zal er dus op aankomen een goede volledige definitie van een 
franchiseovereenkomst te vinden, en daaruit alle essentiële elementen te 
extraheren. de primaire informatieverplichting zal er dan uit bestaan infor-
matie te geven over die elementen.

407. sanctie nietigheiD van aanboD: – de belangrijkste sanctie die voortvloeit 
uit een onvolledig aanbod is uiteraard de nietigheid van dat aanbod, of de 
kwalificatie ervan als een niet bindend voorstel. eventuele schade die zou 
voortvloeien uit het doen van een onvolledig aanbod of uit het niet aanhou-
den van een aanbod moet volgens sommigen niet afgehandeld worden op 
basis van de culpa in contrahendo maar volgens het principe van het rechts-
misbruik (1349). een rechtssubject dat beslist een overeenkomst te sluiten 
en daartoe onderhandelt, oefent eigenlijk een subjectief recht uit, geput uit 

(1348) Kh. gent 10 februari 1994, T.G.R. 1994, 38.
(1349) l. cOrneliS, «la responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du proces-
sus précontractuel», T.B.B.R.,1990, p. 396-398, nrs. 6-7 en p. 408-410, nrs. 17-19; A. de BOecK, 
Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming van overeenkomsten, Antwerpen, intersentia, 
2000, 177-178.
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het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie. de uitoefening van dat 
subjectief recht is dan niet te toetsen aan het foutcriterium maar aan het 
criterium van het rechtsmisbruik. dit is fundamenteel anders dan bij de 
culpa in contrahendo omdat daar niet een eigen recht wordt uitgeoefend, 
maar men juist wel de toestand van een ander rechtssubject, de potentiële 
medecontractant probeert te regelen. Het gaat dan niet meer om een subjec-
tief recht van de persoon zelf maar integendeel om het subjectief recht tot 
contracteren van de andere partij. Men moet dan het gedrag volledig gaan 
beoordelen op basis van het foutcriterium. 

B.  Informatie in functie van de integriteit van de toestemming: de the-
orie van de culpa in contrahendo al dan niet gecumuleerd met de 
theorie van de wilsgebreken

1.  Culpa in contrahendo

408. niet informeren is culPa in contrahenDo: – lang had men door de ver-
heerlijking van de wilsautonomie enkel aandacht voor de persoon waarvan 
de wil gebrekkig was. Thans ziet men in dat vooral de tekortkoming van de 
informatieverplichting van de andere partij relevant is in het geval van een 
wilsgebrek. de aandacht verschuift dus van de theorie van de wilsgebreken 
naar de theorie van de culpa in contrahendo. in de duitse rechtspraak werd 
de culpa in contrahendo aangehaald als grondslag voor de precontractuele 
informatieplicht bij de franchiseovereenkomst (1350).

409. een culpa in contrahendo kan tegelijkertijd een wilsgebrek uitmaken 
en de geldigheid van de overeenkomst aantasten. de sancties kunnen dan 
cumulatief worden toegepast. Maar uiteraard kan er ook een precontrac-
tuele fout, eventueel zelfs het niet vervullen van een informatieverplich-
ting plaatsvinden zonder dat de voorwaarden voor een wilsgebrek vervuld 
zijn, of waarbij de benadeelde partij niet gebaat is met een nietigverklaring 
van de overeenkomst en dus niet zal vorderen op basis van een wilsge-
brek (1351). Tenslotte kan er ook sprake zijn van een wilsgebrek zonder dat 
er sprake is van een culpa in contrahendo. in deze laatste hypothese mag er 
dan geen verplichting zijn tot informeren, want ook niet informeren is zoals 
gezegd een culpa in contrahendo.

410. de culpa in contrahendo; juridische grondslag: -de juridische grond-
slag voor de culpa in contrahendo moet gezocht worden in de zorgvuldig-

(1350) Olg München 13 november 1987, B.B.1988, 865, noot W. SKAUPY; Olg München, 
16 september 1993, N.J.W. 1994, 667, noot r. BOHner, N.J.W. 1994, 635 en f. BrAUn, N.J.W. 
1995, 285.
(1351) cass. 11 april 1969, Arr. Cass.1969, 742. 
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heidsnorm van artt. 1382-1383 B.W. de theorie van Von Jehring van een 
stilzwijgend voorcontract is een juridische fictie (1352) die bovendien in 
ons rechtssysteem overbodig is aangezien het resultaat perfect bereikt kan 
worden via 1382-1383 B.W. Ook bij het sluiten van contracten moet men 
zich bijgevolg gaan gedragen als een normaal redelijk en zorgvuldig per-
soon in dezelfde omstandigheden. 

411. De culPa in contrahenDo is geen schenDing van De uitvoering van De over-
eenkomst te goeDer trouw: – recent is de ‘goede trouw’ opgedoken als grond-
slag voor de culpa in contrahendo (1353). Het zou gaan om de objectieve 
goede trouw. Het voordeel zou zijn dat via het principe van de goede trouw 
beter rekening zou kunnen worden gehouden met alle omstandigheden als 
de aard en de economie van het contract in vorming. Zeker voor een bij-
zondere overeenkomst als de franchiseovereenkomst zou dit uitermate be-
langrijk kunnen zijn. de relatie tussen de onderhandelaars is van een gans 
bijzondere aard en is misschien niet goed vergelijkbaar met de relatie tussen 
twee volslagen derden. Het gaat om een vertrouwensrelatie die strenger 
beoordeeld moet worden dan in het normaal maatschappelijk verkeer. naar 
Belgisch recht vervult de zorgvuldigheidsnorm uit artt. 1382-1383 B.W. ech-
ter volkomen deze functie (1354).

412. algemene zorgvulDigheiDsnorm oP moment van sluiten van De overeen-
komst: – Het verschil met de algemene zorgvuldigheidsnorm van artt. 1382-
1383 B.W. bestaat erin dat via de goede trouw de loutere schending van het 
goede trouw-beginsel wordt gesanctioneerd zonder dat er ook een schade 
vereist is die met de schending in een causaal verband staat. de algemene 
zorgvuldigheidsnorm refereert aan een realistische normpersoon. er wordt 
vergeleken met het gedrag van een normaal redelijk en vooruitziend per-
soon en niet met een informatiesuperman zoals wel dreigt te gebeuren wan-
neer men de precontractuele aansprakelijkheid gaat baseren op het goede 
trouw-beginsel (1355). dit zou ook tot gevolg kunnen hebben dat de infor-

(1352) A. de BerSAQUeS, «la culpa in contrahendo», noot onder luik 3 april 1962, R.C.J.B. 
1964, 270; l. cOrneliS, «le dol dans la formation du contrat», noot onder cass. 2 mei 1974, 
R.C.J.B. 1976, 40-41.
(1353) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024; Bergen 24 februari 2004, D.A.O.R. 2002, nr. 64, 
p. 386; Bergen 13 januari 2003, D.A.O.R. 2002, afl. 64, p. 372, noot c. STAUdT en P. KileSTe, 
J.L.M.B. 2004, 54; Kh. luik 27 mei 1993, onuitg. A.r. 2315/91; g. rOMMel, “de informa-
tieplicht in het consumentenrecht”, R.W., 1983-84, p. 2290, p. 2312; l. WilMS, “Het recht 
op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagenonderzoek”, R.W. 1980-81, 500, P. 
SHer en c. SMeTS-gArY, “chronique de jurisprudence, le contrat de franchise en droit 
Belge (1987-1996)”, J.T. 1997, ii, 491. 
(1354) W. de BOndT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijkheid, 
post universitaire cyclus Willy Delva, M. STOrMe, ( ed.) gent, Mys en Breesch, 1993, 167.
(1355) l. cOrneliS, “Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw?” in M. STOrMe 
(ed.),  Recht halen uit aansprakelijkheid, XIXe Post-Universitaire cyclus Willy Delva,, gent, Mys 
& Breesch, 1993, p. 22, nr. 17 (vergelijk Bergen 24 februari 2004 met Bergen 13 januari 2003, 



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

324

matieplicht van een partij op een gegeven moment in de tijd zou kunnen 
worden beoordeeld aan de hand van een goede trouw-norm die geldt op 
het moment van het oordeel en niet die van het moment van de precontrac-
tuele fase. er zou dan eventueel rekening gehouden worden met omstan-
digheden en maatschappelijke behoeften op het moment van het vellen van 
een oordeel over de precontractuele informatieplicht.

413. Het Hof van cassatie heeft terecht geoordeeld dat de precontractuele 
fout een bijzondere toepassing is van de aansprakelijkheid uit onrechtma-
tige daad (1356). elke kandidaat-contractant zal dus alle informatie moe-
ten geven die van hem als normaal zorgvuldig persoon verwacht wordt in 
dezelfde omstandigheden. dit past volledig in de lijn van de cassatierecht-
spraak die de goede trouw niet als algemeen rechtsbeginsel erkent (1357). 
dit alles lijkt zeer logisch, de wet vermeldt enkel een verplichting om de 
contractuele verbintenissen te goeder trouw uit te voeren ( art. 1134 B.W.); 
in de precontractuele fase is er echter nog geen enkel contract en het is bo-
vendien nog niet zeker dat er ooit een contract zal tot stand komen tussen 
de partijen (1358).

414. Duitse leer van rechtmatig vertrouwen: – de duitse rechtsleer (1359) aan-
vaardt over het algemeen het respecteren van het in de tegenpartij gestelde 
vertrouwen als basis voor de precontractuele informatieverplichtingen. Men 
moet nagaan wanneer informatie dient te worden meegedeeld. Het feit dat 
iemand niet over bepaalde informatie beschikt is niet voldoende om een in-
formatieplicht van de tegenpartij aan te nemen. elke partij moet er echter op 
kunnen vertrouwen dat zijn wilsovereenstemming niet misleid wordt door 
verkeerd of verzwegen informatie (1360). Wie dat vertrouwen schendt, be-
gaat een culpa in contrahendo (1361). Voor de invulling van dat vertrouwen 
verwijst de rechtsleer, naast uiteraard de wettelijke invulling uit § 311, Abs. 
2 nr. 2 BgB, naar de notie Treu und glauben (1362). Bepaalde duitse rechts-

D.A.O.R. 2002, nr. 64, p. 377, J.L.M.B. 2004. een soortgelijk resultaat wordt bereikt ditmaal zon-
der gebruik van de goede trouw louter door een beroep te doen op de culpa in contrahendo).
(1356) cass. 10 december 1981, Arr. Cass. 1981-82, 502.
(1357) cass. 26 maart 1980, Arr. Cass. 1979-80, 982.
(1358) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commerciale belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 197.
(1359) g. ScHÄfer, Die pflicht des Franchisegebers zu vorvertraglicher Aufklärung, München, 
nomos, 2007, 56 en de aldaar geciteerde auteurs. 
(1360) Ballerstedt, AcP 151 1950/51, 501 (506). 
(1361) canaris, J.Z. 1965, 441; damm, J.Z. 1991, 373; zie ook g. ScHÄfer, Die Pflicht des Fran-
chisegebers zu vorvertraglicher Aufklärung, München, nomos, 2007, 57.
(1362) g. ScHÄfer, Die Pflicht des Franchisegebers zu vorvertraglicher Aufklärung, München, 
nomos, 2007, 58 en 60; f. WAgner, Vorvertragliche Aufklärungspflichten im internationalen 
Franchising, zur Harmonisierung von Delikts und Vertragsstatut im internationalen Privatrecht 
unter besonderer Berücksichtigung der Franchise-Gesetzgebung des US-Bundesstaates Kalifornien, 
frankfurt am Main, Peter lang, 2005, 54.
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leer verwerpt de doorgedreven goede trouw-verplichting die bij verbinte-
nissen met een zeker duur aanwezig zou zijn als juridische grondslag gezien 
voor de precontractuele informatieverplichtingen (1363). deze rechtsgrond 
zou gebrekkig zijn. de hele vraag naar precontractuele informatieverplich-
tingen op basis van een goede trouw is niet meer dan een poging om te-
gemoet te komen aan een voor de franchisenemer gebrekkige contractuele 
bescherming (1364). We moeten echter een onderscheid maken tussen een 
uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst en de buitencontractuele 
zorgvuldigheidsnorm. de invulling van het rechtmatig vertrouwen zal ook 
naar duits recht op gelijkaardige wijze verlopen als naar Belgisch recht. Men 
moet de eigen informatie-inwinningsplicht van de franchisenemer beoor-
delen. Uiteindelijk zal de franchisegever aansprakelijk zijn voor alle schade 
die de franchisenemer oploopt ten gevolge van het geschonden rechtmatig 
vertrouwen in de volledigheid en juistheid van de informatie van de fran-
chisegever (1365). dit komt er dus op neer dat de franchisegever alle infor-
matie dient te geven die de franchisenemer niet zelf diende in te winnen. de 
informatie waar een normaal zorgvuldig franchisenemer kon van uitgaan 
dat ze hem door de franchisegever zal worden aangereikt.

415. zorgvulDigheiDsnorm 1382-1383 b.w.: – de contractspartijen kunnen 
dus door de zorgvuldigheidsnorm uit artt. 1382-1383 B.W. verplicht zijn 
bepaalde informatie mee te delen. Welke informatie moet worden meege-
deeld kunnen we aan de hand van een negatief geformuleerd criterium 
achterhalen. indien het niet meedelen een schending uitmaakt van de zorg-
vuldigheidsnorm en daardoor schade ontstaat, was er sprake van een infor-
matieverplichting. Het criterium is dus uiteindelijk de normaal zorgvuldige 
persoon, de bonus pater familias. constante rechtspraak heeft geleid tot een 
objectieve concretisering. die concretisering heeft dus als gevolg dat zeker 
geen algemene criteria kunnen worden ontwikkeld om te bepalen of er al 
dan niet een informatieverplichting bestaat (1366). 

416. juist informeren: – enerzijds legt de theorie van de culpa in contra-
hendo een plicht op om juiste informatie mee te delen. dit impliceert dat 
de informatieschuldenaar minstens op de hoogte behoorde te zijn van de 
onjuistheid van de informatie of van het eventueel onbetrouwbaar karak-
ter van de informatie, dus dat elke redelijk voorzichtige potentiële contrac-
tant in dezelfde omstandigheden wel juiste informatie had meegedeeld of 

(1363) W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, in Europäische Hochschulschriften, frank-
furt am Main, Peter lang, 2001, 137 e.v.
(1364) W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, in Europäische Hochschulschriften, frank-
furt am Main, Peter lang, 2001, 139.
(1365) BgH 4 mei 1981, N.J.W. 1981, 2810.
(1366) l. cOrneliS, “la responsabilité précontractuelle, conséquence éventuelle du proces-
sus précontractuel”, T.B.B.R. 1990, 413.
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minstens een voorbehoud had gemaakt bij de meegedeelde informatie. de 
culpa in contrahendo legt dus een verificatieplicht op. een franchisegever 
die een franchiseovereenkomst aanbiedt in een pand dat volgens de ba-
sisakte van mede-eigendom niet kan verhuurd worden in functie van een 
handelsvestiging, begaat een fout omdat hij tekortschiet in zijn eigen on-
derzoeksplicht (1367). 

417. volleDig informeren: – Anderzijds legt de theorie van de culpa in con-
trahendo geen verplichting op om volledige informatie mee te delen (1368). 
Maar wanneer is een informatie dan verschuldigd en wanneer niet? er be-
staat niet zoiets als een algemene informatieplicht. er kan dus maar sprake 
zijn van een onzorgvuldigheid wanneer er een plicht is tot spreken. Het 
criterium om te bepalen of een bepaalde partij informatie verschuldigd is, is 
opnieuw het bonus pater familias criterium. Men kan een spreekplicht opge-
legd krijgen door een specifieke wettelijke bepaling, zoals het geval is in het 
consumentenrecht, maar verder geldt de algemene zorgvuldigheidsnorm. 

418. criteria rechtsPraak: – de rechtspraak heeft een aantal criteria ont-
wikkeld om te beslissen wanneer er een spreekplicht is. er moet informatie 
worden meegedeeld indien er sprake is van een ongelijkheid wat betreft 
informatie tussen de twee potentiële contractanten. er is kennis bij de ene 
en onwetendheid bij de andere (1369). 

- Opdat er van een informatieverplichting sprake zou kunnen zijn moet de 
informatieplichtige uiteraard eerst zelf over die informatie kunnen beschik-
ken (1370). Hij zal dus weten of behoren te weten. Ook hier is het criterium 
het geconcretiseerde bonus pater familias principe. Men zal dus rekening 
houden met de hoedanigheid van professioneel, maar ook met de concrete 
gegevenheden van tijd en plaats.

- Als tweede voorwaarde geldt dat de informatieschuldeiser onwetend moet 
zijn. elke contractspartij is immers gehouden zelf zijn eigen belangen waar 
te nemen, dus is er enkel sprake van een informatieplicht waar de plicht om 
zichzelf te informeren ophoudt (1371). de informatieplicht van de andere is 
dan een uitzondering op dat algemene beginsel. deze evolutie, namelijk de 

(1367) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568.
(1368) A. VAn OeVelen, “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij de onderhan-
delingen over (commerciële) contracten”, D.A.O.R. 1990, p. 53.
(1369) M. el gHArBi, L’obligation d’information dans les contrats, Parijs, Septentrion, 313-314.
(1370) M. fABre –MAgnAn, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, 
Parijs, l.g.d.J., 1992, 186.
(1371) Brussel 13 mei 1996, J.L.M.B. 1996, 1588; Brussel 17 februari 1977, T.B.H. 1977, 624; P. 
JOUrdAin, “le devoir de se renseigner, contribution à l’étude de l’obligation de renseigne-
ment”, D. 1983, chron., 139.
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nadruk die wordt gelegd op de eigen verbintenis om informatie in te win-
nen alvorens recht te hebben op een informatie vanwege de tegenpartij is 
begonnen met de theorie van de verschoonbaarheid bij de dwaling en heeft 
zich voortgezet naar het hele leerstuk van de precontractuele informatie-
plicht. de plicht zichzelf te informeren kan wederom beoordeeld worden 
aan de hand van het ‘bonus pater familias’ criterium. Het gaat eerder om een 
Obliegenheit, een devoir de s’informer (1372) dan een echte plicht. 

419. gerechtvaarDigDe onwetenDheiD: – er kan maar sprake zijn van een 
recht op informatie vanwege de potentiële medecontractant als er sprake is 
van een legitieme onwetendheid. in twee gevallen is de onwetendheid ge-
rechtvaardigd. Het gaat vooreerst over de hypothese van een onmogelijk-
heid om over de gegevens in kwestie te beschikken. de belangrijkste reden 
voor informatieverplichtingen is precies het onevenwicht in de toegang tot 
informatie dat kan bestaan tussen partijen (1373). economisch gezien is het 
beter de ene een verplichting op te leggen de andere te informeren. Uitein-
delijk zal de economische afhankelijkheid die de franchiseovereenkomst 
doet ontstaan tijdens de duur van de overeenkomst op het eerste zicht de 
balans van de informatieplichten eerder in het nadeel van de franchisegever 
doen doorslaan. dit is nochtans niet het geval. Uiteindelijk dient de hoeda-
nigheid van onafhankelijke handelaar van de franchisenemer in rekening te 
worden gebracht en moet rekening gehouden worden met een grote plicht 
zichzelf te informeren (1374). 

een andere hypothese is de hypothese van de subjectieve onmogelijkheid. 
er heerst een vertrouwensrelatie tussen beide partijen waardoor de ene op 
informatie van de andere kan rekenen (1375). dit zal bijvoorbeeld het geval 
zijn bij een verhouding tussen de leek en de professioneel. de leek mag 
vaak op legitieme wijze vertrouwen op de vakkennis van de professioneel. 
dergelijke hypothese zou zeker verdedigbaar kunnen zijn bij franchise-
overeenkomsten. Vaak is het echter zo dat dergelijke vertrouwensrelatie 
ook ontstaat precies waar er een groot kennisonevenwicht is. Het lijkt er 
dan ook op dat de informatieschuldeiser in dergelijke hypothese niet meer 

(1372) M. fABre-MAgnAn, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, 
Parijs, l.g.d.J., 1992, 573, p.199-200.
(1373) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024. c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers 
du J.T., Brussel, larcier, 1992, 65; f. glAnSdOrff, “l’information précontractuelle en droit 
commun. règles applicables à tous les contrats”, in Le droit des affaires en évolution. Que dire ou 
ne pas dire avant de conclure un contrat, Studiedag bedrijfsjuristen 16 november 2006, Brussel, 
Bruylant, 2006, 12; A. de BOecK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoe-
ring van overeenkomsten, Antwerpen, intersentia, 2000, 97.
(1374) P. JOUrdAin, “le devoir de se renseigner, contribution à l’étude de l’obligation de 
renseignement”, D. 1983, chron., 139.
(1375) M. fABre-MAgnAn, De l’obligation d’information dans les contrats, essai d’une théorie, 
Parijs, l.g.d.J., 1992, p.199-200.
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zal moeten aantonen dat hij in de onmogelijkheid verkeert om de informa-
tie zelf te verwerven. een technisch niet deskundige onderhandelaar mag 
in bepaalde gevallen vertrouwen op het feit dat de deskundige potenti-
ele medecontractant hem een volledige informatie bezorgt. Ook het intuitu 
personaekarakter van een beoogde overeenkomst kan een aanwijzing zijn 
voor een nauwere vertrouwensrelatie. de algemene zorgvuldigheidsnorm 
is voldoende soepel om met dergelijke omstandigheden rekening te kun-
nen houden en heeft bovendien het voordeel de verplichtingen van beide 
partijen mooi te kunnen afwegen.
Soms wordt de vertrouwensrelatie zo groot, bijvoorbeeld omdat er sprake 
is van een groot kennisonevenwicht, dat er in hoofde van de ene partij, die 
alle informatie te zijner beschikking heeft een begeleidingsplicht kan wor-
den aangenomen (1376). 

420. de vraag is of dergelijke zware verplichting kan opgelegd worden 
in de precontractuele fase. Heeft men bijvoorbeeld bij de franchiseovereen-
komst de plicht om de potentiële franchisenemer te helpen beslissen of de 
aangeboden franchiseovereenkomst de moeite waard is? Sommigen zijn van 
oordeel dat de verzwaarde aansprakelijkheid die vooral zal spelen bij profes-
sionelen altijd van contactuele aard is (1377). Maar zolang er tussen partijen 
geen juridisch verbindende afspraken zijn en er geen “voorovereenkomst” 
is – die voorovereenkomsten berusten overigens meestal op een fictie en zijn 
daarom erg kritiseerbaar – kan enkel de buitencontractuele aansprakelijk-
heid juridisch hard gemaakt worden (1378) (cf. supra randnr. 358). 

2.  Wilsgebreken

421. informatie in functie van wilsvorming: – naar frans recht wordt de band 
tussen informatieverplichtingen en de vorming van een wil vrij van gebre-
ken perfect geïllustreerd door de sanctie van de loi doubin. Het niet ver-
schaffen van correcte informatie wordt maar gesanctioneerd met de nietig-
heid van de overeenkomst indien de wil van de tegenpartij door het gebrek 
aan (juiste) informatie gebrekkig wordt (cf. supra randnr. 396) (1379). 

(1376) Kh. Brussel 15 februari 1983, T.B.H. 1983, 650; Aarlen 16 maart 1978, Jur.Liège 1977-78, 
301; Kh. Brussel 7 januari 1980, B.R.H. 1981, i, 571; Kh. Brussel 21 april 1981, J.T. 1983, 292; Kh. 
charleroi 18 december 1981, J.T. 1983, 285; Kh. Kortrijk 4 september 1981, R.W. 1982-83, 1399; 
Brussel 3 juni 1976, T. aann. 1977, 1.
(1377) W. WilMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagenon-
derzoek”, R.W. 1980-81, p. 511.
(1378) VAn OeVelen, A., “Juridische verhoudingen en aansprakelijkheid bij onderhande-
lingen over  (commerciële) contracten”, D.A.O.R. 1990, 43.
(1379) A. PinnA, The obligations to inform and to advise; a contribution to the development of Eu-
ropean contract law, den Haag, Boom juridische uitgevers, 2003, 31.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

329

a.  dwaling

422. Dwaling: – Het klassieke concept van de dwaling legt de nadruk op 
de persoon die dwaalt, maar in de rechtspraak is meer en meer de aan-
dacht verschoven naar de wederpartij die de andere doet dwalen. dwaling 
en het concept van de culpa in contrahendo lijken onlosmakelijk verbon-
den (1380). in principe brengt het wilsgebrek van de dwaling geen informa-
tieverplichting met zich mee voor de tegenpartij (1381). de dwalende partij 
kan geen recht op informatie laten gelden, maar heeft integendeel enkel zelf 
een plicht om zich te informeren. een tekortkoming aan de eigen plicht zich 
te informeren maakt de dwaling immers onverschoonbaar.
de eigen informatieplicht houdt echter op wanneer er een recht op infor-
matie bestaat in hoofde van de tegenpartij. dus uiteindelijk komt het de 
normaal zorgvuldige kandidaat- contractant toe om ervoor te zorgen dat 
zijn tegenpartij niet dwaalt door zijn fout, dus eventueel door zijn gebrek 
aan informatie. Anders loopt hij het risico geconfronteerd te worden met 
een vordering op basis van dwaling. daaruit kan dan de plicht afgeleid 
worden om alle essentiële elementen waarvoor geen eigen onderzoeks-
plicht geldt van de dwalende persoon mee te delen en ervoor te zorgen dat 
de meegedeelde informatie juist is. dus telkens wanneer de andere in de 
onmogelijkheid verkeert om zich over bepaalde essentiële elementen te in-
formeren, of hij door het ontstaan van een vertrouwensrelatie op informatie 
van de tegenpartij mag rekenen, zal een schending van die informatieplicht 
door de andere tot een dwaling leiden en dus tot een vernietiging van de 
overeenkomst al dan niet gecumuleerd met een bijkomende schadevergoe-
ding. de essentiële elementen worden bij dwaling omschreven als de “zelf-
standigheid van de zaak”. Zonder die dwaling over dat essentiële element 
zou de overeenkomst niet tot stand zijn gekomen. de zelfstandigheid van 
de zaak is een relatief en subjectief begrip (1382), hij die dwaalt, zal moeten 
bewijzen dat het inderdaad om een element ging dat de zelfstandigheid 
van de zaak raakte (1383). Het gaat louter om een informatieplicht, op geen 
enkele manier kan een adviesverplichting worden opgelegd. de duitse 
rechtspraak stelt duidelijk dat een contractspartij zelf dient te beoordelen of 
een contract voor haar voordelig is (1384).
Uiteindelijk komen we ook hier tot dezelfde criteria zoals bij de culpa in 
contrahendo. cassatierechtspraak die een aanvullende schadevergoeding 

(1380) Zie e.a. reeds in 1945 de JUglArT, M., «l’obligation de renseignements dans les 
contrats», Rev. Trim. Dr. Civ 1945, p. 2-3.
(1381) W. WilMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagenon-
derzoek”, R.W., 1980-1981, 493-495.
(1382) Kh. Verviers 21 december 1976, J.T. 1977, 345.
(1383) Antwerpen 22 april 1991, R.W. 1994-1995, 405; Antwerpen 17 november 1982, R.W. 
1986-1987, 1506; Kh. leuven 14 januari 1969, T.B.H. 1971, 91.
(1384) BgH 13 juli 1988, N.J.W. 1989, 763.
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toestaat op basis van culpa in contrahendo en dus artt. 1382-1383 B.W. bij 
gevallen van dwaling toont deze nauwe verbondenheid aan tussen culpa in 
contrahendo enerzijds en de figuur van dwaling anderzijds (1385). de beide 
vorderingen kunnen zowel worden gecumuleerd (1386) als afzonderlijk 
worden ingesteld. Zo is het duidelijk dat de dwalende partij die geen baat 
ziet bij de nietigverklaring van de overeenkomst enkel schadevergoeding 
kan vorderen (1387). 
Sommige rechtspraak draait dan ook, in bepaalde gevallen zeer terecht 
het verschoonbaarheidsvereiste om en maakt ervan dat een dwaling ver-
schoonbaar is indien ze berust op een fout van de tegenpartij (1388). dit 
lijkt misschien wat te verregaand en zou een autonome dwaling, zonder 
dat ze door één of andere fout van de tegenpartij veroorzaakt is, onmoge-
lijk maken. Maar deze uitspraak beantwoordt inderdaad aan een algemene 
tendens die steeds meer moeite heeft om een autonome spontane dwaling 
te erkennen (1389) (1390). Zolang echter het wilsgebrek van dwaling ook 
kan bestaan indien de dwaling bijvoorbeeld door een externe omstandig-
heid of een derde is ontstaan, is er blijkbaar nog plaats voor een “spontane” 
dwaling. Maar dan blijft de kritiek op de figuur van dwaling die al door de 
Page werd geformuleerd gelden. nietigheid van de overeenkomst op basis 
van dwaling kan dan verder onschuldige medecontractanten treffen. 

b.  Bedrog

423. beDrog: – Bedrog is eigenlijk de opzettelijk door de tegenpartij ver-
oorzaakte dwaling. Maar men moet er echter bewust van zijn dat de dwa-
ling die door een bedrog veroorzaakt is veel ruimer is dan de dwaling uit 
art. 1110 B.W. Het kan ook gaan om een dwaling over een bijkomstige ei-
genschap, maar ze moet wel uiteraard de toestemming hebben beïnvloed. 
Het contract zou zonder dat bedrog niet of onder andere voorwaarden zijn 
gesloten. 

(1385) in frankrijk wordt deze mogelijkheid formeel bevestigd door het Hof van cassatie: 
cass. (fr.) 29 november 1968, Gaz. Pal. 1969, i, 63. 
(1386) W. WilMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagenon-
derzoek”, R.W. 1980-81, 499.
(1387) W. de BOndT, “Precontractuele aansprakelijkheid”, in Recht halen uit aansprakelijk-
heid,, Post- Universitaire cyclus Willy Delva, M. STOrMe, ( ed.) gent, Mys en Breesch, 1993, 
167.
(1388) Zo bv. Bergen 31 maart 1987, J.L.M.B. 1987, 770.
(1389) Vred. Wervik 8 februari 1994, T. Vred. 1996, 261: het vonnis stelt dat de leverancier van 
een informaticapakket voor architecten een fout heeft begaan door vooraf niet te melden dat 
de software niet compatibel is met een printer die door de architect pas is aangekocht na het 
sluiten van de overeenkomst. Zijn oude exemplaar was wel compatibel. Men kan zich dus af-
vragen of het hier niet gaat om een onverschoonbaarheid van de dwaling omdat de architect 
dergelijke informatie niet in de contractssfeer heeft gebracht. 
(1390) e. dAViO, «Obligation de renseignement et vices de consentement», noot onder Vred. 
Wervik 8 februari 1994, T.Vred. 1996, 273.
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de kunstgreep, het materiële element kan zowel een positief handelen zijn, 
voor ons van belang het vertellen van een leugen, het opzettelijk meedelen 
van foutieve informatie, als een omstandig stilzwijgen. enkel het intentio-
neel verzwijgen van informatie komt in aanmerking voor bedrog. Anders is 
er louter eventueel sprake van een culpa in contrahendo. Maar niet elk inten-
tioneel verzwijgen komt in aanmerking, enkel het “omstandig” stilzwijgen. 
er moeten bepaalde omstandigheden aanwezig zijn die het verzwijgen fou-
tief maken. er moet met andere woorden een verplichting zijn de informa-
tie wel mee te delen. Zoals al uit het voorgaande afdoende is gebleken zal 
de grondslag om een dergelijke informatieplicht aan te nemen uiteindelijk 
neerkomen op een toepassing van de algemene zorgvuldigheidsnorm van 
artt. 1382-1383 B.W.
Het belangrijkste verschil tussen de figuur van bedrog en de culpa in contra-
hendo is uiteraard de mogelijkheid tot nietigverklaring op basis van bedrog 
die niet bestaat bij de culpa in contrahendo. 
Het Hof van cassatie besliste dat het bedrog niet verschoonbaar moet 
zijn (1391). dit doet niets af aan de mogelijkheid een grondslag voor de in-
formatieverplichting te vinden in de aansprakelijkheid in de buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm van artt. 1382-83 B.W. 
normaal zou men bij een buitencontractuele aansprakelijkheid verwachten 
dat de eigen fout van het slachtoffer tot een gedeelde aansprakelijkheid zou 
leiden, wat zeer duidelijk niet het geval kan zijn bij een beroep op de figuur 
van bedrog. Maar in casu gaat het echter over een bedrog langs de ene kant 
dat tegenover een nalatigheid van de andere partij komt te staan. in dat 
geval stelt het Hof van cassatie dat het principe van fraus omnia corrumpit 
moet worden toegepast (1392). in het geval van een bedrog door stilzwij-
gen wordt in ieder geval al rekening gehouden met het gedrag van de an-
dere partij. een stilzwijgen is immers enkel een vorm van bedrog indien het 
gaat om een omstandig stilzwijgen en dus om een zwijgen wanneer men 
toch een informatieplicht heeft. Men heeft maar een informatieplicht indien 
er geen eigen informatieplicht in hoofde van de andere bestaat (1393). 
de kritiek (1394) als zou de figuur van bedrog aanzetten tot onoplettend-
heid en inconsistent zijn met de figuur van dwaling en culpa in contrahendo, 

(1391) cass. 23 september 1977, R.C.J.B. 1980, 32.
(1392) cass. 29 mei 1980, Arr.Cass. 1979-1980, 1201.
(1393) W. WilMS, “Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, een grondslagenon-
derzoek”, R.W., 1980, 493-494.
(1394) A. de BOecK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming en uitvoering van over-
eenkomsten, Antwerpen, intersentia, 2000, p. 297: de Boeck wil komen tot een erkenning van 
het bedrog, ook al is er een duidelijke onzorgvuldigheid in hoofde van de tegenpartij, maar 
wil daarnaast dan toch die onzorgvuldigheid in rekening brengen door op het niveau van de 
schadevergoeding te komen tot een gedeelde aansprakelijkheid. Mijns inziens leidt dat enkel 
tot een teloorgang van de zorgvuldigheidsnorm als algemeen criterium om te bepalen of er 
sprake kan zijn van een informatieverplichting. enerzijds zou men dan een bedrog aannemen 
op basis van een wilsgebrek zoals gedefinieerd in de wet los van de zorgvuldigheidsnorm en 
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waar wel rekening wordt gehouden met de eventuele onzorgvuldigheid 
van tegenpartij, lijkt me voldoende weerlegd. 

424. Dolus bonus: – evenwel moet opgemerkt worden dat niet elke vorm 
van bedrog aanvaard wordt, de zogenaamde dolus bonus zal niet leiden 
tot vernietiging. Maar de dolus bonus is eigenlijk geen bedrog omdat de 
intentie om te bedriegen ontbreekt (1395). Het gaat om overdrijvingen die 
gebruikelijk zijn en met een minimum aan gezond verstand op hun ware 
draagwijdte kunnen worden beoordeeld (1396).

c.  Sanctie

425. nietigheiD van De overeenkomst is Praktisch niet haalbaar: – de nietig-
heid van de overeenkomst is zoals bij elk contract met uitvoering gespreid 
over de tijd, moeilijk uitvoerbaar. Zeker indien de overeenkomst al een lan-
ge looptijd kende en aanleiding gaf tot de uitwisseling van verschillende 
prestaties (1397). 

iii.  inVUlling cOncreeT VOOr frAncHiSeOVereenKOMSTen 

426. criteria rechtsPraak vóór wet Precontractuele informatie: – de recht-
spraak diende in principe de criteria te ontwikkelen ter invulling van de 
algemene zorgvuldigheidsnorm. We hebben in voorgaande gesteld dat er 

daarnaast zou men dit gaan combineren met een culpa in contrahendo op basis van een schen-
ding van de zorgvuldigheidsnorm. Het lijkt mij consistenter om op basis van een intentionele 
schending van de zorgvuldigheidsnorm in verband met informatieplichten te komen tot een 
bedrog, eens dat bedrog vaststaat moet ook een culpa in contrahendo worden goedgekeurd. Het 
niet of fout meedelen van informatie kan maar een schending zijn van de zorgvuldigheids-
norm als er geen eigen informatieplicht bestond in hoofde van de wederpartij. Bij een bedrog 
door het meedelen van foute informatie wordt de eigen informatieplicht irrelevant wegens 
het beginsel fraus omnia corrumpit. dit moet zo zijn, niet enkel bij het oordeel of er sprake is 
van bedrog, maar ook om te oordelen over een eventuele gedeelde aansprakelijkheid wegens 
eigen fout van het slachtoffer. de onzorgvuldigheid van het slachtoffer zal wegens het bedrog 
van de andere niet in rekening kunnen gebracht worden. Bij een bedrog door stilzwijgen is er 
slechts sprake van bedrog als er een informatieplicht bestond in hoofde van diegene die ver-
zwijgt. er is maar een informatieplicht indien er geen eigen plicht tot informatie-inwinning 
bestaat in hoofde van de bedrogene. dus enkel indien de bedrogene niet onzorgvuldig is 
geweest. in dat geval is er dan ook geen reden om tot gedeelde aansprakelijkheid te komen 
zoals wel het geval zou kunnen zijn bij een culpa in contrahendo, waar elk van beide partijen 
een precontractuele fout zou kunnen begaan. 
(1395) e. KringS, conclusie bij cassatie 23 september 1977, Arr. Cass. 1978, 111; Kh. Brussel 
15 maart 1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1396) A. de BOecK, Informatierechten en –plichten bij de totstandkoming  en uitvoering van over-
eenkomsten, Antwerpen, intersentia, 2000, 572, p. 282.
(1397) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Paris, l.g.d.J., 2007, p. 248, 
nr. 420.
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in principe twee grondslagen zijn voor de precontractuele informatiever-
plichting, de theorie van aanbod en aanvaarding en de algemene zorgvul-
digheidsnorm van artt. 1382-1383 B.W. de wilsgebreken van dwaling en 
bedrog die een invloed kunnen hebben op de precontractuele informatie-
verplichting kunnen wat de inhoud van de informatieverplichting betreft 
in se teruggebracht worden op de zorgvuldigheidsnorm van artt. 1382-83 
B.W. Precontractuele informatie zal dus moeten gegeven worden met be-
trekking tot alle essentiële en substantiële bestanddelen zodat een volledig 
aanbod tot stand kan komen. daartoe zal het dus van belang zijn de es-
sentiële elementen van een franchiseovereenkomst te achterhalen. Voor de 
bijkomende elementen speelt immers art. 1135 B.W. Wat substantieel is zal 
uiteraard in concreto moeten worden bekeken. 

427. daarnaast dient alle informatie te worden meegedeeld die een nor-
maal zorgvuldige persoon in dezelfde omstandigheden zou meedelen en 
dient alle informatie die wordt meegedeeld juist te zijn.
de concrete inhoud van de informatieverplichting zal dus afhangen van de 
kennisongelijkheid tussen franchisenemer en franchisegever. 

Opgemerkt dient te worden dat ook van de franchisenemer informatie kan 
verwacht worden. We denken dan vooral aan de informatie die de franchise-
gever in staat moet stellen zich een goed beeld te vormen over de (financiële) 
competenties van de persoon waarmee hij een intuitu personaecontract zal 
afsluiten. Juridisch-technisch verschilt het afdwingen daarvan echter niet 
van de precontractuele informatie verschuldigd door de franchisegever. 

a.  een volledig aanbod

428. de franchisegever zal aan kandidaat-franchisenemers een aanbod 
moeten doen dat alle essentiële bestanddelen van een franchiseovereen-
komst bevat. Het doen van een volledig aanbod veronderstelt dus dat de 
franchisegever meedeelt welk merk of welke handelsnaam de franchisene-
mer zal kunnen gebruiken, wat zijn financiële tegenprestaties zullen zijn 
(instap- en royaltyplichten) en welke bijstand hij van de franchisegever kan 
verwachten. Tot daar geen probleem. 

429. daarnaast lijkt het ook niet betwist dat een aanbod ook andere ele-
menten kan omvatten als de duur, de eventuele exclusiviteit, de geheim-
houdingsverplichtingen en de niet concurrentieplichten (tijdens en na de 
overeenkomst).

430. iDee geven van waarDe van knowhow: – de franchisegever dient echter 
eigenlijk ook voldoende informatie te geven opdat de kandidaat-franchise-
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nemer zich een idee kan vormen over de knowhow. Het probleem is dat 
deze knowhow vaak moeilijk juridisch te beschermen is. Knowhow is geen 
intellectueel recht in de zin dat de knowhow als recht niet door de wet be-
schermd wordt zoals een intellectueel recht. een intellectueel recht is een 
tijdelijke beperking op de principiële vrijheid van concurrentie en van ko-
pie (1398). in elk geval heeft knowhow in tegenstelling tot een octrooi een 
geheim karakter (1399). “geheim houdt volgens de verordening nr. 4087/88 
van 30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3 eeg Verdrag 
op groepen franchiseovereenkomsten in dat de “knowhow als geheel, of 
wat de precieze samenhang en onderlinge verhouding van de verschillende 
componenten betreft, niet algemeen bekend of gemakkelijk toegankelijk is 
voor het publiek”. Wanneer nu de franchisegever verplicht zou worden de 
knowhow al vóór het sluiten van de overeenkomst te openbaren, dan ver-
liest de knowhow zijn waarde. Uiteindelijk brengt de knowhow een concur-
rentieel voordeel. eens de manier om dat voordeel te verkrijgen bekend is 
verliest het zijn commerciële waarde. de franchisegever zal zijn knowhow 
dus te allen prijze geheim willen houden en beschermen. 

een mogelijke oplossing is een opsplitsing van het handboek. Tijdens een 
eerste fase van de onderhandelingen wordt dan enkel een algemene rich-
tinggevende informatie verstrekt, de volledige knowhow kan dan in een 
later stadium worden meegedeeld, eens de franchisegever overtuigd is van 
de ernst en betrouwbaarheid van de kandidaat-franchisenemer. Maar ook 
hier blijft er het gevaar bestaan dat wanneer de onderhandelingen afsprin-
gen de kandidaat-franchisenemer toch al een belangrijk stuk van de know-
how verworven heeft. 

een betere bescherming zal dus een voorbereidende overeenkomst bieden 
met een discretieclausule, alsook de omschrijving van de contractuele aan-
sprakelijkheid in geval van misbruik van de verstrekte informatie. Beide par-
tijen gaan in deze overeenkomst de verplichting aan om samen te werken 
met het oog op het bereiken van een toekomstig akkoord. de kandidaat-fran-
chisenemer krijgt toegang tot bepaalde informatie, commerciële methodes, 
eventueel productiegeheimen. Hij blijft vrij al dan niet te contracteren maar 
dient zich in elk geval van deloyale concurrentie te onthouden. een niet-con-
currentieclausule wordt opgenomen, zowel tijdens de duur van deze voorbe-
reidende overeenkomst als na beëindigen. Maar ook voor de franchisenemer 
kan dit contract voordelen bieden. Op die manier kan hij de mogelijkheden 

(1398) g.l. BAllOn, “Knowhow en zijn bescherming” in Liber amicorum Roger Blanpain, 
Brugge, die Keure, 1998, 694.
(1399) g.l. BAllOn, “Knowhow en zijn bescherming”, in Liber amicorum Roger Blanpain, 
Brugge, die Keure, 1998, 694; i. Verlinden, A. SMiTS en B. lieBen, Intellectuele eigendoms-
rechten vanuit een transfer pricing-perspectief, Brussel, larcier, 2001, 16.



OneVenWicHT BiJ HeT SlUiTen VAn de OVereenKOMST

335

van de toekomstige franchisevestiging rustig en grondig analyseren, terwijl 
hij zich ondertussen een bepaald territorium laat reserveren.
de franse loi doubin regelt deze voorbereidende overeenkomst en voor-
ziet expliciet de mogelijkheid van een financiële tegenprestatie indien de 
voorbereidende overeenkomst een bepaald exclusief territorium zou reser-
veren voor de kandidaat franchisenemer. 

B. een zorgvuldige franchisegever

1. Geen begeleidingsplicht 

431. in de Belgische rechtspraak wordt de afweging tussen de informatie-
plicht van de franchisegever en de eigen plicht zich te informeren van de 
franchisenemer meestal gemaakt uitgaande van een situatie van twee zelf-
standige onafhankelijke handelaren. de franchisenemer zal dus zijn eigen 
verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen om een eigen analyse te maken 
van het contract dat hij vrijwillig aangaat. Tot op heden leek de Belgische 
rechtspraak niet geneigd een begeleidingsplicht aan te nemen in hoofde 
van de franchisegever. Het komt dus niet aan de franchisegever toe een 
waarschuwing in de zin van een opportuniteitsoordeel over het aan te gaan 
contract te geven aan de franchisenemer. 
de franchiseovereenkomst is essentieel een overeenkomst waarbij beide 
partijen risico nemen. de informatieverplichting van de franchisegever kan 
niet de bedoeling hebben dit risico voor de franchisenemer uit te sluiten en 
een weg voor verhaal op de franchisegever openen indien de franchisenemer 
uit eigen onachtzaamheid een verkeerde inschatting heeft gemaakt over de 
gevolgen van het toetreden tot de franchiseketen (1400). de franchisenemer 
blijft een onafhankelijk handelaar die het toetredingscontract (1401) dat de 
franchiseovereenkomst is, aanvaardt. Het komt hem zelf toe een analyse te 
maken van de door hem aangegane verbintenissen (1402).
in geen geval moet de franchisegever de franchisenemer wijzen op de rela-
tieve grootte van zijn financiële verplichtingen (1403).
de plicht tot het geven van precontractuele informatie mag in geen geval 
verward worden met de bijstandsverplichting van de franchisegever. die 
bijstandsverplichting kan pas worden aangenomen na het sluiten van de 
overeenkomst en niet ervoor (1404).

(1400) f. WAgner, Vorvertragliche Aufklärungsplichten im internationalen franchising, frankfurt 
am Main, Peter lang gmbH, 2005, 58.
(1401) c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, 
larcier, 1992, 104.
(1402) Kh. charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1671.
(1403) Kh. charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1671.
(1404) contra: B. POneT, “Actualia franchising” in Actualia Handelstussenpersonen, Antwer-
pen, intersentia, 2007, 55.
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432. een algemene contractuele informatieverplichting bestaat niet. elke 
partij dient zich in eerste instantie zelf over de algemene marktsituatie en 
de daaruit voortvloeiende risico’s te informeren. Uitzonderingen op deze 
regel kunnen enkel gelden indien door bijzondere omstandigheden infor-
matie enkel aan één partij bekend is en waarvan die partij weet of behoort 
te weten dat ze de toestemming van de ander beïnvloedt (1405). Ook hier 
lijkt het criterium dus dat van de bonus pater familias te zijn.

2.  Voldoende informatie

433. de franchisegever zal, wil hij zich als een normaal zorgvuldige fran-
chisegever gedragen, de franchisenemer moeten informeren telkens deze 
zich in de objectieve of subjectieve onmogelijkheid bevindt zelf deze infor-
matie in te winnen.

- informatie over de mogelijkheid een exploitatievergunning te ver-
krijgen voor de onderneming waarop de franchiseovereenkomst be-
trekking heeft, op de overeengekomen plaats (1406). nochtans lijkt 
het niet onredelijk dergelijke informatie over te laten aan de fran-
chisenemer, die vaak beter geplaatst zal zijn dan de franchisegever 
om de lokale regels en verplichtingen te kennen. Zeker indien het 
zou gaan om een internationale franchise. 

- de franchisegever moet kortom alle informatie geven die de andere 
partij in staat moet stellen zijn recht al dan niet te contracteren nuttig 
uit te oefenen. dit zal dus informatie betreffen over de huidige situ-
atie van de keten, de betrokken markt.

 Het verzwijgen van conjunctuurgebonden moeilijkheden die de 
voorgaande franchisenemer ondervond kan incidenteel bedrog uit-
maken (1407).

 Maar ook elementen die de franchisenemer in staat moeten stellen 
zich zelf een beeld te vormen over de toekomst van de betrokken 
sector. de franchisegever zal dus informatie moeten geven die de 
franchisenemer in staat stelt de rentabiliteit van de uitbating correct 
in te schatten en dit zowel rekening houdend met de situatie op de 
betrokken markt als met de resultaten van eventuele vorige uitba-
tingen. daarnaast moet vanuit dit oogpunt ook informatie gegeven 
worden die de franchisenemer toelaat de komende investeringen in 
materiaal, uitrusting, voorraad, lanceringskosten enz. correct te be-

(1405) Olg München 24 april 2001, U2180/00, B.B. 2001, 1759; K. MeTZlAff, Praxishandbuch 
Franchising, München, Verlag c.H. Beck, 2003, 47.
(1406) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568.
(1407) cass. (fr.) 8 juli 2003, Contr. Conc. Cons. 2003, november, nr. 153, p. 20.
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oordelen (1408). informatie verzwijgen over het project van een nieu-
we inplanting van een soortgelijke winkel door een vennootschap 
met dezelfde bestuurders als de vennootschap van de franchisegever 
maakt een culpa in contrahendo uit (1409) (we kunnen ons zelfs af-
vragen of het hier ook niet gaat om een bedrog door gekwalificeerd 
stilzwijgen (1410)). 

 een franchisegever (bouwpromotor) die geen informatie geeft over 
de lokale markt en die in zijn analyse van de te verwachten kosten 
verzwijgt dat de realisatie van 20 huizen per jaar in het voorziene 
territorium zeer kostelijk zal zijn gelet op het feit dat in die zone al-
leenstaande woningen eerder zeldzaam zijn en de bouwgrond bij-
gevolg zeer duur is, begaat een bedrog door gekwalificeerd stilzwij-
gen (1411).

434. marktstuDies noch rentabiliteitsstuDies afDwingbaar oP basis van gemeen 
recht: – Zoals al gezegd bij de bespreking van de wettelijke informatiever-
plichtingen is een specifieke marktstudie, in de zin van een analyse van de 
opportuniteit van de inplanting van de franchiseonderneming in de rele-
vante markt niet de taak van de franchisegever (1412). Ook in het gemeen 
recht wordt een rentabiliteitsstudie niet opgelegd (1413). Vaak voorziet 
een voorbereidende overeenkomst of de franchiseovereenkomst zelf (een 
marktstudie is immers niet enkel waardevol bij de start van de onderne-
ming) de mogelijkheid tegen betaling een marktstudie te laten uitvoeren 
door de franchisegever (1414). Soms worden een rentabiliteitsstudie en een 

(1408) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024.
(1409) Kh. doornik 27 mei 1993, onuitg. A.r. 2315/91. 
(1410) c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, 
larcier, 1992, 64.
(1411) cass. 3 mei 2003, onuitg., nr. 01-00515, samengevat in M. BeHAr-TOUcHAiS, “Actu-
alité des dix-huits derniers mois de la distribution ( 2003-2004”, Contr. Conc. Cons. 2004, au-
gustus-september, 7).
(1412) d. BAScHeT, La franchise, Parijs, guliano, 2005, p. 261, nr. 585; J.-M. lelOUP, La fran-
chise, Parijs, delmas, 2000, 181; O. gAST, Le guide pratique de la Loi Doubin, Commentaire de 
l’article 1 de la Loi et de son décret d’application, Parijs, edition gast, 1991, 13.
(1413) duitsland: g. ScHAfer, Die Pflicht des Franchisegebers zu vorvertraglicher Aufklärung, 
Baden-Baden, nomos Verlag, 2007, 208; r. dUniScH, deutscher franchise-Verband (ed.), 
Jahrbuch Franchising 1996/97, frankfurt am Main, 1997, 148; S. feUerriegel, Die vorvertra-
gliche Phase im Franchising. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen und spanischen 
Recht, Münster, lit Verlag, 2004, 301; A. frOeHlicH, EU-Verodnung zum Schutz des Franchi-
se-Nehmers, Grundzüge für eine europäische Verordnung zum Schutz des Franchise-Nehmers in der 
vorvertraglichen Aufklärungspflicht, frankfurt am Main, Peter lang, 2004, 93-94. We kunnen 
voor een analyse van de vraag of een marktstudie naar gemeen recht vereist is moeilijk anders 
dan teruggrijpen naar het duitse recht, omdat de franse rechtspraak zich baseert op de loi 
doubin en de Belgische rechtspraak op dat vlak altijd minstens gedeeltelijk beïnvloed was 
door de franse rechtspraak.
(1414) dit was bijvoorbeeld het geval bij Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1026; Parijs 1 fe-
bruari 2006, onuitg., r.g. 2004/17225 (in dit geval maakte een rentabiliteits- en marktstudie 
deel uit van de knowhow van de franchisegever). 
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marktstudie gezien als deel van de over te leveren knowhow. Hier gaat het 
dan eigenlijk al niet meer over dergelijke studies als precontractuele infor-
matie. de opstelling van dergelijke studies is dan een van de contractuele 
verplichtingen van de franchisegever. Ze maken deel uit van de knowhow 
of van de bijstand bij de lancering van de onderneming (cf. supra randnr. 222 
in verband met bijstand bij lancering van de ondernememing en 271, vooral 
voetnoot 997 in verband met dergelijke studies als deel van knowhow). 
Het komt aan de franchisenemer als onafhankelijke handelaar toe om zich-
zelf te informeren over haalbare resultaten, zoals elke handelaar zal moeten 
doen bij het opstarten van een onderneming (1415). Bepaalde rechtspraak 
legt de franchisegever wel de verplichting op de franchisenemer loyaal 
bij te staan en te helpen bij het opstellen van dergelijke rentabiliteitsstu-
die (1416). de door franchisegever voorgelegde perspectieven moet hij 
zelf kritisch beoordelen (1417). een franchiseovereenkomst brengt zware 
investeringen en risico’s met zich mee en mag dus niet al te licht worden 
gesloten. Markt- en rentabiliteitsstudies zijn ook niet voorzien in de (ver-
schillende nationale) deontologische code (1418).

3.  Juiste informatie

435. een aantal jaar geleden kwamen in de rechtspraak vooral gevallen 
aan bod waar onervaren franchisenemers door gewiekste ‘franchisegevers’ 
werden opgelicht. de meeste van deze problemen kunnen echter worden 
opgelost door de vernietiging van de overeenkomst bij gebrek aan know-
how, en blijven dus buiten het domein van de precontractuele informatie 
(cf. supra randnr. 271-273).

de scheidingslijn tussen wat louter precontractuele informatie is en wat 
deel uitmaakt van het voorwerp van de overeenkomst is dus vaak zeer 
vaag. in elk geval blijft de mogelijkheid om gegeven onjuiste informatie te 
sanctioneren door een beroep op de wilsgebreken.

- Juiste voorstelling van de keten. Verbloemde voorstelling van de ke-
ten van de franchisegever kan aanleiding geven tot een wilsgebrek 
op basis van bedrog. 

(1415) rb. Brussel 21 februari 1995, onuitg., A.r. 18520/89; Kh. Bergen 31 oktober 1996, on-
uitg., A.r. 61.255/94.
(1416) Kh. charleroi 22 november 1995, J.L.M.B. 1997, 1669.
(1417) erkend door de Wet Precontractuele informatie: antwoord minister tijdens parlemen-
taire voorbereiding, Parl. St., Kamer, nr. 51 1687/005, p. 70; Brussel 7 februari 2007, opgeno-
men in l. STOlle, Meritius newsletter maart 1998, www. meritius.be; Kh. Brussel 15 maart 
1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1418) Voor een overzicht hiervan zie g. ScHAfer, Die Pflicht des Franchisegebers zu vorver-
traglicher Aufklärung, Baden-Baden, nomos Verlag, 2007, 207-208.
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- de franchiseketen voorstellen als nationale marktleider terwijl het 
om een nieuwe markt gaat naar aanleiding van een recent wetge-
vend initiatief en de keten zelfs nog niet operatief is, maakt bedrog 
uit. Aangezien bedrog niet verschoonbaar dient te zijn maakt het niet 
uit of een redelijk persoon had moeten weten dat de keten van de 
franchisegever nog niet operatief was in frankrijk (1419).

- een franchisegever die een franchiseovereenkomst aanbiedt in een 
pand dat volgens de basisakte van mede-eigendom niet kan ver-
huurd worden in functie van een handelsvestiging, begaat een fout 
omdat hij tekortschiet in zijn verificatie (1420).

- Juiste informatie over de knowhow. de franchisegever die zijn know-
how te rooskleurig voorstelt wordt zowel in de Belgische als de 
franse rechtspraak gesanctioneerd met nietigheid van de franchise-
overeenkomst op basis van bedrog en vaak een bijkomende schade-
vergoeding op basis van een culpa in contrahendo. We moeten echter 
duidelijk een onderscheid maken tussen de informatie over de know-
how en de kwaliteit van de knowhow zelf. Het evalueren van de ken-
nis die de franchisegever aanbrengt blijft voor de franchisenemer een 
moeilijke evenwichtsoefening. Het is voor een rechter niet altijd ge-
makkelijk de aangebrachte elementen die de knowhow zouden moe-
ten uitmaken op hun kwaliteit te beoordelen. Het moet gaan om een 
commercieel concept dat geheim, substantieel en voldoende geëxpe-
rimenteerd is (1421). daarom worden discussies daarover vaak voor 
gespecialiseerde arbiters gebracht. indien het toch tot een rechtszaak 
komt wordt de discussie veelal omzeild door niet het deficiënt ka-
rakter van de knowhow in te roepen, maar door eenzelfde vernieti-
ging van de franchiseovereenkomst in te roepen via de theorie van 
de wilsgebreken van dwaling en bedrog (1422). in frankrijk beroept 
men zich daarnaast ook vaak op de loi doubin. Men roept dan een 
gebrek aan precontractuele informatie in. Op die manier moet de 
rechter zich niet uitspreken over het al dan niet substantiële karakter 
van de knowhow. Hij dient dan enkel te onderzoeken of die know-
how bij het sluiten van de overeenkomst niet mooier is voorgesteld 
dan hij in werkelijkheid is. Probleem is dat dwaling verschoonbaar 
moet zijn en de franchisenemer als handelaar vaak een zeker gebrek 
aan onderzoek zal kunnen verweten worden (1423). Het franse Hof 
van cassatie heeft deze techniek gelukkig impliciet veroordeeld in 

(1419) cass. (fr.) 1 juli 2003, onuitg., nr. 1063f-d, samenvatting Lettre distrib. december 2003.
(1420) Brussel 8 november 1988, J.L.M.B. 1988, 1568.
(1421) Verordening nr. 4087/88 van 30 november 1988 inzake de toepassing van artikel 85, 
lid 3 eeg Verdrag op groepen franchiseovereenkomsten; Verordening van de commissie van 
27 april 2004 nr 772/2004.
(1422) Versailles 7 februari 2002, J.C.P. , g 2002, ii, 10127, p. 1418.
(1423) Versailles 15 februari 2001, onuitg. r.g. 95/03964.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

340

een arrest van 7 juli 2004. Het Hof van Beroep dat enkel een schen-
ding van de loi doubin had ingeroepen en niet ingegaan was op de 
schending van de verplichting tot overdracht van knowhow, i.c. voor-
afgaande marktstudies, motiveert onvoldoende zijn arrest (1424). 

- informatie over de rentabiliteit van de franchiseonderneming (1425). 
de rentabiliteit kan in eerste opzicht wel de zelfstandigheid van de 
zaak uitmaken. Het resultaat van een overeenkomst kan dus een es-
sentieel bestanddeel van die overeenkomst uitmaken. een dwaling 
over het resultaat kan dus de nietigheid van de overeenkomst met 
zich meebrengen (1426). een rentabiliteitsstudie gegeven door de 
franchisegever kan door de franchisenemer niet klakkeloos worden 
aangenomen. rekening houdend met de eigen kwalificaties van de 
franchisenemer neemt men in de Belgische rechtspraak aan dat van 
de franchisenemer een parallelle studie kan verwacht worden. Hij 
zal indien hij daar klaarblijkelijk de competenties toe heeft een eigen 
waardering van de door franchisegever aangebrachte cijfers dienen 
te maken (1427). indien er sprake zou zijn van een opzettelijke ver-
keerde studie zou de oplossing op basis van bedrog echter totaal an-
ders kunnen zijn. Uiteindelijk dient te worden nagegaan of de renta-
biliteitsstudies en marktstudies die de franchisegever aan franchise-
nemer biedt zorgvuldig zijn opgesteld (1428). in de rechtspraak tot 
op heden lijkt het er dus op dat de franchisegever geen verplichting 
heeft zelf een dergelijke marktstudie of rentabiliteitsstudie uit te voe-
ren (1429). Van hem kan enkel verwacht worden de elementen aan te 
reiken die de franchisenemer nodig heeft om zelf een dergelijke studie 
uit te voeren. Bepaalde rechtsleer pleit echter niet helemaal onterecht 
voor het geven van een ernstige raming van alle nodige investerin-
gen en uitrustingen, materiaal en beginvoorraad (1430). Voorziet de 
franchisegever wel zelf in dergelijke studies dan dient te worden na-
gegaan of deze informatieverstrekking voldoet aan het zorgvuldig-
heidscriterium (1431), door sommigen vertaald in het criterium dat 
dergelijke gegevens oprecht moeten zijn, met andere woorden dat de 

(1424) cass. (fr.) 7 juli 2004, J.C.P.,e, concurrence-distribution 2004, nr. 15
(1425) Olg düsseldorf 6 september 2002, onuitg., opgenomen in www.juris.de; e. flOHr, 
“Vorvertragliche Aufklärungspflichten des franchise-gebers – grundsätze und Beispiele aus 
der rechtsprechung”, W.I.B. 1996, 1137.
(1426) de PAge, Droit Civil, 1962, i, nr .39.
(1427) Kh. Brussel 6 juni 2000, onuitg. A.r. 7.564/98.
(1428) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024 (1026); Kh. doornik 1 juni 1995, onuitg. A.r. 
1268/91; Kh. Brussel 17 januari 1990, onuitg. A.r. 4.977/88 en 6.257/88.
(1429) S. clAeYS, “Precontractuele marktstudies zijn bij franchiseovereenkomsten geen af-
dwingbare garanties”, noot onder Brussel 7 februari 2007,  D.A.O.R. 2008, nr. 84, 495. 
(1430) O. VAeS, Franchising, praktijkgids voor juristen, Antwerpen, intersentia, 2005, 86.
(1431) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024.
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franchisegever er zelf in gelooft (1432). Zonder aantoonbare fout in 
de gemaakte schattingen zal de franchisegever geen culpa in contra-
hendo begaan, noch zal de overeenkomst kunnen worden vernietigd 
op basis van dwaling (1433). dergelijke informatie maakt voor de 
franchisegever enkel een middelenverbintenis uit (1434). de uitvoe-
ring ervan moet volgens bepaalde rechtspraak worden beoordeeld 
met een strengheid evenredig aan de dominante positie van de fran-
chisegever (1435). de fout moet beoordeeld worden zonder rekening 
te houden met a posteriori gegevens, het moet gaan om een fout op het 
moment van het verstrekken van de informatie in kwestie. Het kan 
dus maar om een marginale toetsing door de rechter gaan, enkel wat 
in concreto manifest onredelijk is, wordt bestraft (1436). Zo kan een 
studie die geen rekening houdt met de vestiging van een concurrent 
maar als foutief aangezien worden indien de komst van die concur-
rent effectief voorspelbaar was op het moment van het uitvoeren van 
die studie (1437). de grootte van het verschil tussen het voorspelde 
en het werkelijk behaalde resultaat volstaat op zich niet (1438). 

- een franchisecontract moet worden vernietigd op basis van bedrog 
indien de haalbaarheidsstudie onnauwkeurigheden bevat, niet veri-
fieerbare cijfergegevens die naderhand fantasistisch en leugenachtig 
blijken (1439). 

- de franchisegever die een niet exacte marktstudie levert en een zaken-
cijfer voorziet dat dubbel zo groot is als het effectief gerealiseerde, wat 
het neerleggen van de boeken tot gevolg heeft, is aansprakelijk (1440).

(1432) O. cleVenBergH, “la place de l’étude de marché et du plan prévisionnel au sein de l’in-
formation précontractuelle à fournir au franchisé en vertu de la loi du 19 décembre 2005 et du droit 
commun. la sanction du caractère inexact ou incomplet des informations communiquées”, noot 
onder Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 201, deze notie is overgenomen vanuit de loi doubin.
(1433) Parijs 22 september 1992, Petites Affiches 4 december 1992, 16; Versailles 29 maart 2001, 
D. 2002, somm. comm. 3008
(1434) Brussel 1 december 1992, onuitg., A.r. 1152/88; Brussel 5 februari 2008, onuitg. A.r. 
2006/Ar/1829; Kh; Bergen 31 oktober 1996, onuitg., A.r. 61.255/94; cass. (fr.) 19 mei 1992, 
J.C.P., e. 1993, ii.387, noot l. leVeneUr; Parijs 3 februari 1994, T.B.H. 1995, 486, Gaz. Pal. 
1994, som. , 200; c. MATrAY, “le contrat de franchise en droit belge”, in La franchise en droit 
belge et en droit français, 1996, 100. 
(1435) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1024.
(1436) J.-l. fAgnArT, “la responsabilité civile, chronique de jurisprudence (1985-1995)”, in 
Dossiers du J.T. 1997, 44-45.
(1437) Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 187; Kh. Brussel, 30 juni 2005, onuitg. A.r. 997/07, 
bevestigd door Brussel 17 december 2007, onuitg. A.r. 2005/Ar/2337. 
(1438) Versailles 7 juni 2007, T.B.H. 2008, 187, contra Parijs 1 februari 2006, onuitg. r.g. 
2004/17225, maar daar kon geen enkel element in de studie van de franchisegever het ver-
schil rechtvaardigen. Bovendien heeft het Hof daar ook kritiek op de methode. 
(1439) Versailles 29 oktober 1992, D. 1995, somm. comm. 75, bevestiging van T.comm nan-
terre 16 april 1991.
(1440) douai 6 oktober 1992, D. 1995, somm. comm. 75: in casu wordt ten onrechte over contractu-
ele aansprakelijkheid gesproken. logischer zou zijn te spreken over culpa in contrahendo. Wellicht 
te verklaren door de samenloop met latere contractuele tekorten aan de bijstandsverplichting.
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- fouten van meer dan 40% in het voorziene zakencijfer wijzen door 
hun ernst op het gebrek aan sérieux van de studie en kunnen een culpa 
in contrahendo uitmaken (1441).

- een franchisegever die een slechte studie over de haalbaarheid van 
de franchiseonderneming opstelt en de franchisenemer daarnaast op 
overdreven wijze aanmoedigt om tot de keten toe te treden begaat 
een culpa in contrahendo (1442).

- indien de rentabiliteitsstudie aangeboden door de franchisegever ge-
baseerd is op subjectieve gegevens en dus niet toelaat een realistisch 
beeld te vormen van de franchiseonderneming (zakencijfer te opti-
mistisch voorgesteld, geen rekening houden met negatieve relevante 
marktanalyse…) kan het feit dat de franchisenemer, die volledige 
leek is, deze voorspellingen niet kritisch bekeek, en geen bijkomende 
informatie inwon, niet als tegenargument inroepen (1443).

- een rentabiliteitsstudie louter op theoretische gegevens uitvoeren 
zonder rekening te houden met concrete gegevens die betrekking 
hebben op de voorgenomen onderneming, of zonder rekening te 
houden met voorspelbare negatieve evoluties in de relevante markt 
maakt een culpa in contrahendo uit (1444).

indien de franchisenemer echter het contract verder uitvoert of verlengt 
zonder voorbehoud te maken bij de discrepantie tussen voorspelde en ge-
haalde resultaten, gaat de rechtspraak ervan uit dat er geen fouten gemaakt 
zijn in de precontractuele fase, of op zijn minst dat er geen causaal verband 
meer kan bestaan (1445). 

436. Dolus bonus: – Bovendien wordt in bepaalde rechtspraak een zekere 
mate van dolus bonus aanvaard. Men aanvaardt soms dat de franchisege-
ver niet kan worden verweten dat hij zijn eigen zaak ophemelt en interes-
sante perspectieven in het vooruitzicht stelt (1446).

de franchisegever is in principe een professioneel die zich niet laat beïnvloe-
den door eventueel licht excessieve publiciteit (1447), optimistische voorspellin-
gen (1448).

(1441) douai 21 november 2000, Lettr. Distr. 2001/6; cass. (fr.) 24 februari 1998, D. 1998, 
somm., 337; gevolgd door Parijs 14 november 1997 en 16 januari 1998, D. 1998, somm., 337.
(1442) cass. (fr.) 4 december 1990, Contr. Conc. Cons. 1991, februari, nr. 28, p.4.
(1443) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1027. de eigen informatie-inwinningsplicht van de 
franchisenemer wordt hier misschien te licht opzij geschoven. 
(1444) Bergen 26 april 2007, T.B.H. 2007, 1027.
(1445) Brussel 17 december 2007, onuitg., A.r. 2005/Ar/2337; Kh. Brussel 9 september 1998, 
onuitg., A.r. 572/95.
(1446) Kh. Brussel 15 maart 1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1447) Parijs 23 maart 1993, D. 1995, somm. comm. 76.
(1448) Versailles 29 maart 2001, D. 2002, somm. comm. 3008.
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437. contractueel kan meer informatie beDongen worDen: – Uiteraard moeten 
we steeds voor ogen houden dat we het enkel hebben over precontractuele 
informatie. Met betrekking tot informatie die in het kader van de contrac-
tuele verplichtingen wordt gegeven zijn de oplossingen uiteraard totaal an-
ders (1449).

§ 4.  Besluit: Is het gemeen verbintenissenrecht geschikt om adequaat 
de precontractuele informatie bij franchiseovereenkomsten te re-
gelen?

i.  frAgMenTAire recHTSPrAAK

438. weinig rechtsPraak: – de beperkte Belgische rechtspraak inzake fran-
chising laat moeilijk toe een antwoord te geven op deze vraag. Als toets 
kunnen we de informatieverplichtingen uit de wet overlopen en nagaan 
of alle daarin vermelde verbintenissen ook zouden kunnen worden afge-
dwongen op basis van het gemeen recht. 

439. wanneer moet men informeren, De wet voorkomt onDuiDelijkheiD: – Het 
gemeen recht sanctioneert een tekort aan informatie. Maar wanneer is een 
informatie dan verschuldigd en wanneer niet? er bestaat niet zoiets als een 
algemene informatieplicht. er kan dus maar sprake zijn van een onzorgvul-
digheid wanneer er een plicht is tot spreken. Het bonus pater familias crite-
rium zal dus bepalen of een bepaalde partij informatie verschuldigd is. 

Via de wettelijke verplichting tot meedelen van informatie in de Wet Pre-
contractuele informatie wordt een deel van de onduidelijkheid weggeno-
men. Voordeel is ook dat nu ook preventief de informatie beter kan wor-
den afgedwongen. in uitzonderlijke gevallen kan op  basis van het gemeen 
recht nog andere informatie vereist worden dan deze door de wet bepaald, 
maar over de informatie in de wet opgesomd bestaat in elk geval geen on-
duidelijkheid meer.

440. bePerkt nut van De wet voor wat informatie in functie van volleDig aanboD 
betreft: – Uiteindelijk doet art. 4 § 1,1° niets meer dan partijen verplichten 
van de verbintenissen tweemaal op papier te zetten en een soort afkoelings-
periode van één maand in de contractsonderhandelingen inlassen. Voordien 
mag geen enkele verbintenis worden aangegaan, tenzij confidentialiteit met 

(1449) Zo kunnen marktstudies inderdaad deel uitmaken van de knowhow of van de bij-
standsverplichting, zodat fouten daarin eventueel contractueel kunnen worden gesanctio-
neerd, en de overeenkomst eventueel zelfs kan worden ontbonden (cass. (fr.) 11 februari 
2003, opgenomen in Juris Data, nr. 2003-017835).
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betrekking tot de gegeven informatie, en mag geen enkele vergoeding of 
waarborg worden gevraagd of betaald. Maar dit alles was evenzeer bereikt 
door de verplichting de tekst van de overeenkomst een maand vóór de ef-
fectieve sluiting van de overeenkomst over te maken. Het precontractuele 
informatiedocument gaat wat de gegevens uit art. 4 § 1, 1° over niets meer 
dan een samenvatting van de overeenkomst met de belangrijkste contractu-
ele bepalingen opgesomd in een andere volgorde dan die van het contract 
(cf. supra randnr. 42). Het opgesomde lijstje is dus in het geheel van de wet 
compleet overbodig. Wel wordt door sommigen geopperd het lijstje van be-
langrijke verbintenissen samen te lezen met art. 7 van de Wet Precontractu-
ele informatie en daaruit af te leiden dat het precontractuele informatiedocu-
ment de belangrijke verbintenissen uit de overeenkomst die ook in het lijstje 
van art. 4 § 1 1° staan, niet enkel dient op te sommen maar ook verder moet 
toelichten (1450). Maar uiteindelijk moeten volgens art. 7 de contractuele 
bedingen op zichzelf echter al duidelijk en begrijpelijk zijn opgesteld.

441. de afgifte van het precontractueel informatiedocument hoeft voor 
geen van beide partijen ook een verplichting in te houden om na het ver-
strijken van een maand een overeenkomst te sluiten. 
degene die door de overeenkomst een recht zal verkrijgen op de commerciële 
formule mag zelf gedurende de maand cooling off niet gebonden zijn. gelet 
op het doel van de wet enkel de verkrijger van een recht op een commerciële 
formule te beschermen moeten we art. 3, laatste lid niet interpreteren in de 
zin dat ook de informatieschuldenaar niet gebonden mag zijn door de over-
gedragen overeenkomst en het precontractuele informatiedocument. Van zijn 
kant zou de overdracht van de ontwerptekst van de overeenkomst en het in-
formatiedocument dus kunnen gezien worden als een aanbod. nochtans kan 
uit de wet niet worden afgeleid dat dit ook zo moet zijn (1451). de informa-
tieschuldeiser zou zich binnen die maand perfect kunnen bedenken over een 
bepaalde clausule en de precontractuele onderhandelingen kunnen hervat-
ten. Uiteraard zal dan voor de definitieve afsluiting van de overeenkomst een 
nieuwe afkoelperiode van één maand moeten gerespecteerd worden (1452). 

(1450) d. MerTenS, De nieuwe Wet Precontractuele informatie doorgelicht, colloquium actualia 
handelstussenpersonen, 17 maart 2006, Antwerpen, intersentia, 2007, 29.
(1451) de bedenktermijn uit de oude WHPc die eigenlijk een soort cooling off inlaste vóór het 
definitieve sluiten van de overeenkomst, verplichtte de verkoper wel reeds tot uitvoering van 
bepaalde verbintenissen uit de overeenkomst, die eigenlijk nog niet was gesloten. Uiteinde-
lijk werd deze cooling off na omzetting van de richtlijn 978/7 van de europese commissie 
omgezet in een ontbindende voorwaarde, die meer als terugbezorgingstermijn te zien valt 
(e. TerrYn, Het herroepingrecht als instrument van consumentenbescherming, Antwerpen, inter-
sentia, 2008, randnr. 319-324). de situatie van een ogenblikkelijke uitgevoerde koop-verkoop 
waar het goed quasi probleemloos kan worden teruggegeven, valt niet te vergelijken met de 
situatie bij duurovereenkomsten met opeenvolgende prestaties.
(1452) in die zin: Parijs, 12 januari 2005, Petites Affiches 2005, nr. 244, p. 9 (weliswaar ging het 
in dit geval niet over een eerste afsluiting maar over een contractsverlenging).
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Het lijkt aan te raden bij afgifte van het precontractuele document en de tekst 
van de overeenkomst aan te geven in welke mate de informatieschuldenaar 
de overgedragen informatie als een aanbod ziet en eventueel expliciet te ver-
melden dat de informatie enkel ter informatie wordt gegeven, het gevaar is 
immers niet onbestaand dat het precontractuele informatiedocument anders 
als een aanbod wordt gezien. nu is daar wellicht geen probleem mee, aange-
zien het in wezen een aanbod is, onder opschortende termijn van één maand. 
Probleem is echter dat dit aanbod niet onmiddellijk aanvaard kan worden. de 
vraag stelt zich dus of de franchisegever zich gedurende de cooling off periode 
gebonden moet achten door dit aanbod, nu de franchisenemer het niet is. Het 
gaat in tegenstelling tot de bescherming uit het consumentenrecht immers 
niet om een bedenktermijn. de overeenkomst kan dus niet als gesloten gezien 
worden onder ontbindende voorwaarde van uitoefening van een herroepings-
recht door de verkrijger van het recht op de commerciële formule (1453). de 
bescherming uit het consumentenrecht gaat dan ook iets verder aangezien de 
consument wel duidelijk de enige is die zich kan bedenken (1454).de over-
eenkomst ontstaat onmiddellijk en wordt ook uitgevoerd tijdens de bedenk-
termijn (1455). Bij een overeenkomst met complexe prestaties zoals vele van 
de door de Wet Precontractuele informatie beoogde overeenkomsten zou een 
begin van uitvoering die gedurende een maand kan worden stopgezet echter 
voor vele problemen kunnen zorgen. Temeer daar het vaak vooral de verkrij-
ger van het recht op de commerciële formule zal zijn die bij het begin van de 
overeenkomst zware verbintenissen op zich zal nemen (denken we bijvoor-
beeld aan de zware opstartinvesteringen van de franchisenemer).

442. Als ook de volledige overeenkomst een maand vóór de definitieve on-
dertekening moet worden afgegeven aan de franchisenemer is het nut van 
een herhaling van de belangrijke contractuele bepalingen in een afzonderlijk 
document zoals gezegd nogal beperkt. Maar zelfs het principe van de coo-
ling off periode van 1 maand is misschien te kort om de franchisenemer in 
staat te stellen zich op basis van de meegedeelde gegevens een goed beeld te 
vormen over de betrouwbaarheid van de franchisegever en de opportuniteit 

(1453) Zoals bijvoorbeeld wel het geval is bij de bedenktermijn uit art. 18 Wet consumenten-
krediet, en de bedenktermijn van zeven dagen uit art. 80 WHPc.
(1454) Zie ook e. TerrYn, Het herroepingrecht als instrument van consumentenbescherming, Ant-
werpen intersentia, 2008.
(1455) de vroegere regeling van de WHPc waar de overeenkomst pas tot stand kwam na het 
verstrijken van de bedenktermijn, maar de verkoper wel reeds verplicht wordt bepaalde ver-
bintenissen uit te voeren is na omzetting van de richtlijn 978/7  van de europese commissie 
aangepast. de overeenkomst komt onmiddellijk tot stand onder de ontbindende voorwaarde 
van de bedenktermijn. de uitvoering door de consument wordt echter wel beperkt door het 
verbod van hem betaling of een voorschot te eisen. in het consumentenrecht is het van belang 
dat het product door de consument effectief getest kan worden. Bij complexe duurovereen-
komsten is dit echter niet haalbaar: e. TerrYn, Antwerpen intersentia Het herroepingrecht als 
instrument van consumentenbescherming, 2008, randnr. 319-324.
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van de overeenkomst die voorligt. Bovendien zal in het geval van een kader-
overeenkomst zoals de franchiseovereenkomst, rekening moeten gehouden 
worden met reserveringsovereenkomsten maar ook met aan de franchise-
overeenkomst gekoppelde huurovereenkomsten. daarnaast zal ook rekening 
moeten gehouden worden met bepaalde vergunningen die moeten worden 
verkregen. Uiteindelijk bestaat het gevaar dat het inlassen van een cooling off 
periode van één maand voor veel onnodig oponthoud zorgt. 

443. meer nut wat De informatie in functie van geïnformeerDe wilsovereenstem-
ming betreft: – Artikel 4 § 1 2° brengt een aantal elementen aan voor de con-
crete beoordeling van de commerciële samenwerkingsovereenkomst. 

indien daarover een verwarring zou kunnen bestaan, kan het niet geven 
of het foutief geven van adresgegevens uiteraard gesanctioneerd worden 
met behulp van de dwaling over de persoon van de medecontractant, wat 
bij de meeste commerciële samenwerkingsovereenkomsten een essentieel 
element uitmaakt en al zeker bij de franchiseovereenkomst die in principe 
altijd intuitu personae wordt aangegaan (1456). 
Ook een verkeerde schijn laten bestaan over de aard van de activiteit kan 
gesanctioneerd worden aan de hand van dwaling of bedrog.
de intellectuele eigendomsrechten lijken mij bij de franchiseovereenkomst 
eerder thuis te horen in het eerste rijtje van belangrijke contractuele bepa-
lingen uit art. 4 § 1 1°. Het zal immers of gaan om een deel van de know-
how, of om een deel van de handelsnaam, merknaam. 
financiële informatie over de onderneming van de franchisegever lijkt 
moeilijker af te dwingen op basis van het gemeen recht. Het geven van 
foute informatie is uiteraard bedrog (1457). een omstandig stilzwijgen over 
een financiële situatie die een vlot verloop van de franchiseovereenkomst 
kan bedreigen, valt uiteraard onder het bedrog door gekwalificeerd stil-
zwijgen. indien er financiële informatie wordt gegeven onder de vorm van 
rentabiliteitsstudies of ramingen van de verwachte investeringen, moet de 
inhoud daarvan beantwoorden aan het zorgvuldigheidscriterium en kan 
een eventuele onzorgvuldige informatieverstrekking gesanctioneerd wor-
den via de culpa in contrahendo (1458) of via de dwaling (1459).

(1456) J. BillieT, “franchising”, J.C.B. 1982, 112; c. MATrAY, Le contrat de franchise, in Les 
dossiers du Journal des tribunaux, Brussel, larcier, 1992, 21.
(1457) Versailles 29 oktober 1992, D. 1995, somm. comm. 75, bevestiging van T.comm nan-
terre 16 april 1991.
(1458) Kh. doornik 1 juni 1995, onuitg., A.r. 1268/91; Kh. Brussel 17 januari 1990, onuitg., A.r. 
4.977/88 en 6.257/88; cass. (fr.) 4 december 1990, Contr. Conc. Cons. 1991, februari, nr. 28, p. 4; 
douai 6 oktober 1992, D. 1995, somm. comm. 75: in casu wordt ten onrechte over contractuele 
aansprakelijkheid gesproken. logischer zou zijn te spreken over culpa in contrahendo. Wellicht te 
verklaren door de samenloop met latere contractuele tekorten aan de bijstandsverplichting.
(1459) Parijs 22 september 1992, Petites Affiches 4 december 1992, 16; Versailles 29 maart 2001, 
D. 2002, somm. comm. 3008.
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de ervaring met de commerciële formule lijkt wederom eerder een element 
van de knowhow, waarvan constante rechtsleer en rechtspraak vereist dat 
ze is uitgetest (1460). 
de wet legt verder een verplichting op een historiek en een vooruitzicht 
van het marktaandeel van de keten zowel lokaal als algemeen. Marktstu-
dies, voorspellingen van zakencijfers en andere presentaties van de evolu-
tie van de markt worden niet opgelegd. daarvoor blijft het gemene recht 
zoals hierboven uiteengezet relevant. dergelijk studies lijken niet afdwing-
baar op basis van het verbintenissenrecht, maar eens ze worden gegeven, 
mogen ze de toestemming van de kandidaat-franchisenemer niet gebrek-
kig maken (1461).
Het opgeven van het aantal leden dat zich binnen de keten bevindt lijkt op 
zichzelf niet afdwingbaar onder het gemeen recht, het aantal samenwer-
kingsovereenkomsten dat werd afgesloten en beëindigd of niet hernieuwd 
evenmin. dit kunnen elementen zijn die de kandidaat-franchisenemer een 
beter zicht geven op de haalbaarheid van de onderneming. 

444. combinatie wet en gemeen recht via nietigheiDssanctie?: – in frankrijk is het 
ondertussen een uitgemaakte zaak dat het geven van informatie verplicht door 
de loi doubin enkel aanleiding zal geven tot nietigheid van de overeenkomst 
indien deze informatie een invloed zou hebben op de toestemming (1462). 
de rechtspraak heeft ervoor willen waken de loi doubin niet te gaan gebrui-
ken als een louter technisch middel om de nietigheid van de overeenkomst te 
bekomen. een volledig geïnformeerde distributeur die alleen formeel niet de 
informatie kreeg zoals voorzien door de wet, zal niet de nietigheid van zijn 
overeenkomst kunnen bekomen op basis van de loi doubin.
Het gemeen recht inzake wilsgebreken behoudt dus zijn relevantie met be-
trekking tot het sanctioneren van een gebrek in de precontractuele informa-
tie. de loi doubin fungeert echter wel als weerlegbaar vermoeden dat de 
informatie daarin vermeld noodzakelijk is voor het geven van een toestem-
ming met kennis van zaken (1463). Het franse Hof van cassatie lijkt dan 
ook recent te hebben beslist dat het aan de franchisegever zal toekomen 
aan te tonen dat de wil van de franchisenemer bij omissie van informatie 
opgelegd in de loi doubin niet gebrekkig was (1464). Zodra de voorwaar-
den uit de loi doubin dus zijn vervuld wordt het wilsgebrek in hoofde 

(1460) Toulouse 25 mei 2004, onuitg., opgenomen in Juris Data nr. 247226.
(1461) cass. (fr.) 11 februari 2003, Petites Affiches 2003, nr. 186, p. 3, noot V. PerrUcHOT-
TriBOUleT.
(1462)cass. (fr.) 21 november 2000, J.C.P. e. 2001, nr. 2, p. 28; cass. (fr.) 19 oktober 1999, D. 
2001, somm. comm., 296; cass. (fr.) 10 februari 1998, D. 1998, somm. 334, J.C.P. e 1999, chro-
nique de la distribution, nr.5, p. 18; cass. (fr.) 2 december 1997, D. 1998, somm. 334. 
(1463) J.l reSPAUd, “loi doubin, sanction”, commentaar bij cass. ( fr.) 19 oktober 1999, 
J.C.P. e. 2000, nr. 4, p. 18.
(1464) cass. (fr.) 2 februari 2004, T.B.H. 2004, iii, 729, noot M. BeHAr-TOUcHAiS.
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van de franchisenemer dus vermoed, tot bewijs van het tegendeel door de 
franchisegever. Voorlopig blijft dit arrest nog een unicum en is het nog niet 
bevestigd door een tweede uitspraak in cassatie.
de vaststelling dat een franchisenemer bedrogen werd of verschoonbaar 
dwaalde, kan makkelijker gebeuren nu het precontractuele document aan-
geeft wat werd meegedeeld en wat dus werd verborgen. 

445. wet sanctioneert niet foute informatie: – de Belgische wet voorziet wel 
in een nietigheid van de overeenkomst bij het ontbreken van het precontrac-
tuele informatiedocument. Ook bij ontbreken van één van de elementen uit 
art. 4 § 1 1) wordt een nietigheid voorzien maar enkel van de desbetreffende 
bepaling. Het belang van de gemeenrechtelijke theorie van de wilsgebreken 
zal dus tijdens de tweejarige termijn voor het instellen van deze nietigheid 
beperkt blijven tot de gevallen waar de informatie wordt gegeven doch fou-
tief blijkt. Maar ook wanneer informatie vermeld in art 4 § 1 2° een invloed 
zou hebben op de wilsovereenstemming, of wanneer één element uit 1° dat 
zou doen. er blijft dus net als in frankrijk met betrekking tot de sanctie rond 
foute precontractuele informatie nog nood aan het gemeen recht.

446. De lege ferenDa: De wet als omkering van bewijslast inzake wilsgebreken: – 
de vraag is dan ook of de franse regeling met de loi doubin fundamenteel 
verschilt van wat onder het gemeen recht tot op heden zonder Wet Precon-
tractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten werd 
bereikt in België. de concrete meerwaarde van de Wet Precontractuele in-
formatie in België blijft beperkt. de wet zou echter eventueel naar frans 
voorbeeld zo kunnen geïnterpreteerd worden dat er een weerlegbaar ver-
moeden van wilsgebrek uit voortvloeit. de wet zorgt dan voor een omke-
ring van de bewijslast. de wet zal dan niet enkel als onweerlegbaar bewijs 
gelden dat er wel degelijk een plicht tot informeren bestaat in hoofde van de 
franchisegever, maar ook dat het niet informeren over één van de elemen-
ten uit de wet een invloed heeft op de wilsvorming (1465). 

447. bewijslastverDeling kan aansPrakelijkheiDsverschuiving met zich meebren-
gen: – de duitse rechtsleer (1466) wijst er terecht op dat het bepalen van de 
bewijslast een instrument kan zijn om de franchisenemer verder te bescher-
men. in de duitse rechtspraak (1467) is een tendens merkbaar die proble-

(1465) Zie voor een mooi overzicht van de bewijslastverdeling bij precontractuele informatie 
naar duits recht: S. feUerriegel, Die vorvertragliche Phase im Franchising. Eine rechtsverglei-
chende Untersuchung des deutschen und spanischen Recht, Münster, lit Verlag, 2004, 257-260.
(1466) W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, in Europäische Hochschulschriften, frank-
furt am Main, Peter lang, 2001, 140; W. SKAUPY, noot onder Olg München 13 november 
1987, B.B. Heft 13, p. 866.
(1467) Olg München 13 november 1987, B.B.1988, 865, noot W. SKAUPY, zie e. flOHr, “

 

Vorvertragliche Aufklärungspflichten des franchise-gebers – grundsätze und Beispiele aus 
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men tijdens de duur van de franchiseovereenkomst probeert te verschuiven 
naar de precontractuele fase. Onevenwichten die niet of moeilijk gesanc-
tioneerd kunnen worden op basis van een tekortkomen aan contractuele 
verbintenissen zoals de bijstandsverplichting worden naar voor gebracht 
als schendingen van een precontractuele informatieplicht. Men kan niet 
aantonen dat de franchisegever tekortschiet in zijn bijstandsverplichting, 
dus probeert men aan te tonen dat de franchisenemer de overeenkomst 
niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten indien hij had geweten dat 
de bijstand maar zo ver zou reiken of dat de knowhow zo weinig concur-
rentieel voordeel biedt. deze wil om franchisenemers tegen valse franchise-
overeenkomsten of tegen povere franchiseconcepten te beschermen, recht-
vaardigt echter enkel een bewijslastverschuiving bij de vraag of foute of 
gebrekkige informatie een wilsgebrek veroorzaakte bij de franchisenemer 
of het gebrek aan informatie het aanbod onvolledig maakte. de franchisege-
ver zal in dat geval misschien niet geheel onterecht met het oog op het voor-
komen van dergelijke wilsgebreken een verhoogde informatieverplichting 
hebben (1468). Wat de culpa in contrahendo betreft zal de franchisenemer 
de causaliteit van het tekort aan informatie of het foutief karakter van de 
informatie met de schade nog steeds moeten aantonen (1469). Wel zou zo-
als in het duitse recht het bewijs van de juistheid (op het moment van het 
meedelen van de informatie), of zorgvuldigheid van de gegeven informatie 
in bepaalde gevallen verschoven kunnen worden naar de franchisegever. 
de in de Wet Precontractuele informatie verplichtend opgelegde informatie 
is immers gebaseerd op gegevens waarover vaak enkel de franchisegever 
beschikt. Hetzelfde zou kunnen gelden met betrekking tot de zorgvuldig-
heid of juistheid van andere meegedeelde gegevens. indien de franchise-
gever bijvoorbeeld marktstudies of rentabiliteitsstudies meedeelt zou het 
aan de franchisegever kunnen overgelaten worden te bewijzen dat hij zich 
daarvoor gebaseerd heeft op redelijke gegevens. dit zal de franchisenemer 
dus niet van zijn eigen onderzoeksplicht ontslaan, maar het bewijs van een 
niet correcte uitvoering van die rentabiliteitsstudies voor de franchisene-
mer gemakkelijker maken, aangezien het aan de franchisegever zal zijn om 
de gegevens waarop hij zich baseert voor te leggen. de facto zal dit voor 
wat de culpa in contrahendo betreft, niet erg verschillen van de bewijsvoe-
ring zoals we ze nu in de praktijk zien. de bewijslast volledig verschuiven 
zou echter een brug te ver zijn. een volledige verschuiving van de bewijs-
last naar de franchisegever zou ervoor zorgen dat de franchisegever aan-

der rechtsprechung”, WiB 1996, 1137, 1139; S. feUerriegel, Die vorvertragliche Phase im 
Franchising. Eine rechtsvergleichende Untersuchung des deutschen und spanischen Recht, Münster, 
lit Verlag, 2004, 256.
(1468) W. KrOll, Informationspflichten im Franchising, in Europäische Hochschulschriften, frank-
furt am Main, Peter lang, 2001, 140-141.
(1469) S. feUerriegel, Die vorvertragliche Phase im Franchising. Eine rechtsvergleichende Un-
tersuchung des deutschen und spanischen Recht, Münster, lit Verlag, 2004, 260.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

350

sprakelijk wordt voor het bereiken van het resultaat, namelijk het bereiken 
van een correct beeld van de overeenkomst, haar verbintenissen en haar 
opportuniteit. de informatieplichten mogen niet leiden tot een paternalisti-
sche bescherming van de franchisenemer aangezien dit niet verenigbaar is 
met het risico van de franchisenemer bij de franchiseonderneming (1470). 
de informatieverplichting moet een correct beeld mogelijk maken van de 
inhoud van de overeenkomst, de opportuniteit ervan moet de franchisene-
mer zelf beoordelen.

(1470) r. BÖHner, „Schadensersatzpflicht des franchisegebers aus Verschulden bei Ver-
tragsabschluss“, noot onder Olg München 16 september 1993, N.J.W. 1994, 635.
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§1.  Overdracht van knowhow, terbeschikkingstelling onderscheiden-
de elementen en bijstand versus financiële tegenprestatie van de 
franchisenemer

i.  OnTBinding OVereenKOMST

a. Inleiding: verschil wanprestatie tijdens de uitvoering van de over-
eenkomst en probleem van verval van voorwerp of oorzaak

448. knowhow en onDerscheiDenDe elementen zijn essentiële bestanDDelen van 
franchiseovereenkomsten: – We hebben de knowhow en het beschikbaar stellen 
van merk, logo’s, uithangborden en andere tekens die de cliënteel kunnen bin-
den als essentieel element van een franchiseovereenkomst onderscheiden. 

449. nietigheiD versus ontbinDing: – nietigheid en de ontbinding, die in 
principe retroactief werkt, hebben beide eenzelfde voorwerp, namelijk het 
intrekken van een rechtshandeling. de bedoeling is partijen in de situatie 
terug te brengen alsof de rechtshandeling nooit zou zijn gesteld. de redenen 
voor deze intrekking zijn echter verschillend. nietigheid sanctioneert een 
gebrek in de totstandkoming van de overeenkomst. in het vorige hoofdstuk 
hebben we de wilsgebreken, ten gevolge van een gebrek aan precontractuele 
informatie besproken. Wanneer we het hadden over de essentiële bestand-
delen van de overeenkomst, die we samenvatten in onafhankelijkheid, sa-
menwerkingsplicht en overdracht van het franchiseconcept, de knowhow 
en een minimum aan rechten op de naambekendheid van de franchisege-
ver, hebben we gesteld dat de overeenkomst zonder deze elementen nietig 
is. een ontbinding sanctioneert een gebrek in de uitvoering van de overeen-
komst (1471). daarnaast is een nietigheid per definitie retroactief, ex tunc en 
veronderstelt ze een voorafgaande rechterlijke tussenkomst. de ontbinding 
bespreken we hierna, maar zal niet steeds retroactief zijn en kan buitenge-
rechtelijk, of althans met een controle van de rechter nadien.

450. nietigheiD wegens afwezigheiD van voorwerP of van oorzaak: – Wanneer 
een essentieel element van de overeenkomst bij het begin van die overeen-
komst niet aanwezig is, is die overeenkomst nietig bij gebrek aan voorwerp 
of oorzaak. de aanwezigheid van een oorzaak is enkel vereist bij rechts-
handelingen (1472), terwijl alle verbintenissen een voorwerp moeten heb-
ben (1473). in de technische zin is het voorwerp van de overeenkomst de 

(1471) T. genicOn, La résolution du contrat pour inexécution, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 19, p. 14.
(1472) Zowel wederkerige als eenzijdige, zie cass. 17 mei 1991, Pas. 1991, i, 813, Arr. Cass. 
1990-91, 927, Bull. 1991, 813 J.T. 1992, 298, R.W. 1991-92, 684.
(1473) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 131, p. 137.
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operatie die de overeenkomst wil realiseren (1474), en dus de verbintenis-
sen. in de meer gangbare zin van het woord gaat het over het voorwerp van 
de karakteristieke verbintenis van de overeenkomst (1475). Bij de franchi-
seovereenkomst bijvoorbeeld de knowhow, of het merk. de geldigheids-
vereiste voor een overeenkomst van een bepaald of bepaalbaar voorwerp 
gaat verder dan de verbintenissen uit de overeenkomst. de verbintenis 
heeft altijd betrekking op het voorwerp van de overeenkomst. Zonder de 
verbintenis van de schuldenaar kan de schuldeiser het voorwerp van de 
overeenkomst niet bekomen. de oorzaak kan zowel een subjectieve be-
weegreden (1476) zijn, die uiteraard in de contractuele sfeer moet getreden 
zijn, die kenbaar moet gemaakt zijn aan de tegenpartij, als de objectieve 
beweegreden voor een rechtshandeling (1477). Bij wederkerige overeen-
komsten ligt de objectieve oorzaak in (het voorwerp van) de verbintenis 
van de tegenpartij. Het wegvallen van de objectieve oorzaak verklaart de 
uitbreiding van de ontbinding van één verbintenis wanneer haar voorwerp 
vervalt, naar de ontbinding van de hele overeenkomst.

451. ontbinDing bij verval van voorwerP: – Het voorwerp en de oorzaak zijn 
essentieel voor de totstandkoming van de overeenkomst. We moeten hun 
bestaan dan ook bekijken bij het sluiten van de overeenkomst (1478). Moei-
lijker wordt de situatie waarbij het voorwerp of de oorzaak tijdens de duur 
van de overeenkomst verdwijnt of ophoudt te bestaan. Het verval van het 
voorwerp van een essentiële verbintenis of het verval van de oorzaak, in 
synallagmatische contracten sterk aan elkaar verbonden, heeft wel degelijk 
een effect op de overeenkomst. Verval is een reden voor ontbinding van 
een rechtshandeling die van rechtswege werkt (1479) en zonder retroactivi-
teit (1480). indien de verbintenis die daardoor aangetast wordt een van de 

(1474) P. A. fOrierS, “l’objet et la cause du contrat”, in Les obligations contractuelles, Brussel, 
J.B.B, 1984, 102.
(1475) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 3, p. 2.
(1476) P. VAn OMMeSlAgHe, “Observations sur la théorie de la cause dans la jurispru-
dence et dans la doctrine moderne” noot onder cass. 13 november 1969, R.C.J.B. 1970, 326, 
nr. 18, p. 354-357 en nr. 24; P. VAn OMMeSlAgHe “examen de jurisprudence (1968-1973). 
les obligations”, R.C.J.B. 1975, (424), nr. 23-24, p. 457 e.v.; P. VAn OMMeSlAgHe, “examen 
de jurisprudence”, R.C.J.B. 1986, nr. 31, p. 87 e.v.
(1477) S. STiJnS en i. clAeYS, “Het algemeen regime van de verbintenis”, in Themis verbin-
tenissenrecht, Brugge, die Keure, 2000, 10.
(1478) P. VAn OMMeSlAgHe, “Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence 
et dans la doctrine moderne”, noot onder cass. 13 november 1969, R.C.J.B. 1970, nr. 5, p. 335.
(1479) Kh. Brussel 28 november 2005, R.W. 2007-08, 492.
(1480) cass. 28 november 1980, Pas. 1981, i, 369, Arr. Cass. 1980-81, 352, R.C.J.B. 1987, 70, 
noot P. A. fOrierS. Het Hof beroept zich expliciet op het verbintenisrechtelijk concept van 
voorwerp om een huurovereenkomst te ontbinden wegens verlies van de gebouwen en niet 
op de artt. 1722 en 1741 B.W. deze artikels hebben immers een beperkte draagwijdte en kon-
den in dit geval niet toegepast worden omdat de gebouwen niet door verwaarlozing van de 
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essentiële verbintenissen van de overeenkomst is, wordt de overeenkomst 
bijgevolg ontbonden. dit houdt dus een appreciatie in van het gevolg van 
het verval van één verbintenis op het contractuele evenwicht (1481). dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer het voorwerp, in de zin van het voorwerp 
van de karakteristieke verbintenis van de overeenkomst vervalt. Het crite-
rium is dus de onmogelijkheid uit te voeren (1482), die in concreto dient 
te worden onderzocht (1483). Uiteindelijk speelt het rechtsmisbruik hierin 
een rol. de uitvoering is onmogelijk vanaf het moment dat het vragen er-
van rechtsmisbruik uitmaakt. Het verval moet onderscheiden worden van 
de vraag wie in geval van toeval of overmacht het risico draagt (1484). 
indien het voorwerp van een verbintenis vervalt, moet zelfs bij een we-
derkerige overeenkomst daarom niet noodzakelijk de hele overeenkomst 
vervallen (1485). de overeenkomst vervalt maar voor zover ze onmogelijk 
is geworden. de andere verbintenissen kunnen blijven bestaan, zolang het 
contractuele evenwicht niet zoek is. 

Het kan zowel gaan om een materieel teniet gaan als om een juridisch teniet 
gaan van het voorwerp. Zo kan een distributieovereenkomst ontbonden 

verhuurder teniet gingen maar door verwaarlozing van de huurder. Het Hof erkent dus dat 
een wederkerige overeenkomst ontbonden wordt wanneer de verplichtingen van een partij 
vervalt, omdat daardoor de overeenstemmende verplichtingen van de andere partij wegval-
len. Het gaat om een algemeen rechtsbeginsel (P. A. fOrierS, La caducité des obligations con-
tractuelles par disparition d’un élément essentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit 
Université libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1998, nr. 17, p. 21) dat onder andere uitgedrukt 
is in artt. 1790 en 1867 B.W.); X. dieUX, “réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur 
la théorie de l’imprévision en droit privé”, noot onder Kh. Brussel 16 januari 1979, R.C.J.B. 
1983, 397; P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément 
essentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 11, p. 16; P. A. fOrierS, “l’objet” in Les obligations en droit français et en droit 
belge, convergences et divergences, Brussel, Bruylant, 1994, 77; c. cAUffMAn, “Het verval van 
verbintenissen wegens het teloorgaan van hun voorwerp erkend als algemeen rechtsbegin-
sel”, noot onder cass. 14 oktober 2004, R.W. 860; cass. 12 december 1991, R.W. 1992-93, 217, 
noot A. cAreTTe. in dit arrest stelt het Hof duidelijk dat elke verbintenis vervalt bij teloor-
gaan van het voorwerp van de verbintenis. 
(1481) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 69, p. 73.
(1482) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément essen-
tiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, Bruy-
lant, 1998, nr. 17, p. 21; P. A. fOrierS, “Observations sur la caducité des contrats par suite de 
la disparition de leur objet ou de leur cause”, R.C.J.B. 1987, p. 97, nr. 20; P. A. fOrierS, “Pacta 
sunt servanda, portée et limites”, in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van het 
contract, in Instituut voor bedrijfsjuristen, Brussel, Antwerpen, Bruylant, Kluwer, 2003, 15.
(1483) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 71, p. 68.
(1484) S. MOSSelMAnS, “Het tenietgaan van de verkochte zaak en het lot van de overige, 
niet op de zaak slaande verbintenissen van de verkoopovereenkomst”, noot onder cass. 4 fe-
bruari 2005, R.W. 2005-06, 587.
(1485) cass. 4 februari 2005, R.W. 2005-06, 587, noot S. MOSSelMAnS.
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worden omdat de prijsafspraak, die als essentieel werd beschouwd, onmo-
gelijk uit te voeren was door het afschaffen van een administratieve bepa-
ling, waaraan de prijs werd gekoppeld (1486). Ook het verdwijnen van een 
index waaraan de prijsaanpassing is gekoppeld wordt in bepaalde gevallen 
in aanmerking genomen als verval van voorwerp (1487).

Wanneer het verval van het voorwerp te wijten is aan een gebrek van de 
tegenpartij, is een uitvoering bij wijze van equivalent uiteraard niet uitge-
sloten (1488).

452. verval van oorzaak: – de uitvoering van een verbintenis wordt niet 
onmogelijk door het verval van de oorzaak van die verbintenis (1489). Het 
Hof van cassatie besliste in een arrest van 16 november 1989 (1490) dat een 
schenking ontbonden kan worden wanneer de doorslaggevende beweegre-
den hiervoor wegvalt. dit gaf lang twijfel over het bestaan van een meer al-
gemene ontbinding bij verval van oorzaak (1491). Op 21 januari 2000 (1492) 
nam het Hof alle twijfel weg door een ontbinding wegens verval van oor-
zaak niet als algemene regel te aanvaarden bij overeenkomsten die niet om 
niet aangegaan zijn (1493). Wel kan volgens bepaalde rechtspraak dan nog 
een beroep gedaan worden op het rechtsmisbruik. Wanneer een overeen-
komst door het wegvallen van de determinerende oorzaak, buiten de wil 
van de schuldenaar, onevenwichtig wordt, kan het eisen van een uitvoering 
van de overeenkomst een rechtsmisbruik uitmaken (1494). Hier heeft de 

(1486) cass. (fr.) 27 april en 5 november 1971, D. 1972, jur. 353, noot J. gHeSTin.
(1487) cass. (fr.) 30 juni 1980, Bull. Civ., iV, 22, R.T.D. Civ 1982, 142, noot cHABAS.
(1488) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 70, p. 67.
(1489) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 74, p. 71.
(1490) cass. 16 november 1989, Arr. Cass. 1989-90, 371, R.W. 1989-90, 1259, T.B.B.R. 1990, 294, 
noot rAUcenT, J.L.M.B. 1990, 1190, Ann. Dr. Liège 1990, 334, noot delnOY, R.C.J.B. 1993, 73, 
noot nUdelHOle, Rev. Not. B. 1990, 240, J.T. 1991, 211.
(1491) S. STiJnS en i. clAeYS, “Het algemeen regime van de verbintenis”, in Themis verbin-
tenissenrecht, Brugge, die Keure, 2000, 10.
(1492) cass. 21 januari 2000, Arr. Cass. 2000, afl. 2, 168; , Bull. 2000, afl. 1, 165, J.T. 2000 (ver-
kort), 573, R. Cass. 2001, 101, noot M. VAnQUicKenBOrne, R.C.J.B. 2004, afl. 1, 77, noot J. 
rOMAin, Rev. not. b. 2000, 336, noot d. STercKX, R.W. 2000-01, 1016, noot J. neUTS T. Not. 
2001, 178; P. A. fOrierS, �la caducité revisée, à propos de l�arrêt de cassation du 21 janvier 
2000�, J.T. 2000, 676.
(1493) Toch in elk geval voor wat testamenten betreft. Over het lot van een schenking bij ver-
val van oorzaak spreekt het arrest zich niet expliciet uit (vergelijk M.-A. MASScHelein, “de 
invloed van de oorzaak na totstandkoming van de overeenkomst”, noot onder gent 5 maart 
2003, R.A.B.G. 2006, 60).
(1494) gent 5 maart 2003, R.A.B.G. 2006, 60, noot M.-A. MASScHelein; P. A. fOrierS, “Pac-
ta sunt servanda, portée et limites”, in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wijziging van 
het contract, in Instituut voor bedrijfsjuristen, Brussel, Antwerpen, Bruylant, Kluwer, 2003, 23.
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rechter uiteraard een ruime appreciatiebevoegdheid, in tegenstelling tot het 
verval, dat hij in principe enkel kan vaststellen (1495).
de oorzaak van een (eenzijdige) rechtshandeling kan wel impliciet als ont-
bindende voorwaarde werken en de ontbinding (in principe ex tunc) van de 
overeenkomst met zich meebrengen (1496).

453. niet renDabele verDere uitbating: – Het niet meer rendabel zijn van de 
uitvoering van de franchiseovereenkomst op zich wordt in geen geval aan-
vaard als een verval van voorwerp (1497), noch van oorzaak, zelfs al zou 
een bepaald rendement als doorslaggevende subjectieve beweegreden zijn 
aangehaald. dit zou een nog grotere aantasting zijn van de rechtszekerheid 
dan de niet aanvaarde imprevisieleer (1498). Het nut van de overeenkomst 
voor elk van de partijen is geen geldigheidsvoorwaarde voor de overeen-
komst (1499). 

454. afwezigheiD van voor De franchiseovereenkomst essentieel element versus 
slechte uitvoering: – indien een franchiseovereenkomst geen enkele vorm 
van knowhow noch van een merk of een gebruiksrecht op een handelsnaam 
ter beschikking stelt, kan de overeenkomst niet gekwalificeerd worden als 
franchiseovereenkomst en wellicht nietig verklaard worden bij gebrek aan 
voorwerp. in het eerste deel hebben we de overeenkomst afgelijnd ten op-
zichte van een aantal andere overeenkomsten, op basis van een drietal es-
sentiële kenmerken van de franchiseovereenkomst (cf. deel randnr. 1-182). 
indien dus één van de drie onderscheidende elementen ontbreekt kan de 
overeenkomst nietig verklaard worden bij gebrek aan voorwerp. Het gaat 
hier echter om het voorwerp van de karakteristieke verbintenis (1500). 
Wanneer de verbintenis tot bijstand of de verbintenis tot overdracht van 
knowhow in se een lege doos is, dan gaat het om een verbintenis zonder 
voorwerp. de rechtspraak die we aangehaald hebben voor de concrete in-
vulling van de knowhow (cf. supra randnr. 271) zal meestal niet zo ver gaan 

(1495) M.-A. MASScHelein, “de invloed van de oorzaak na totstandkoming van de over-
eenkomst”, noot onder gent 5 maart 2003, R.A.B.G. 2006, 65.
(1496) M.-A. MASScHelein, “de invloed van de oorzaak na totstandkoming van de over-
eenkomst”, noot onder gent 5 maart 2003, R.A.B.G. 2006, 63.
(1497) luik 19 maart 1998, D.A.O.R. nr. 48, p. 79, T.B.H. 1999, 278; P. A. fOrierS, “Observa-
tions sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause”, 
R.C.J.B. 1987, p. 97, nr. 20; X. dieUX, “réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la 
théorie de l’imprévision en droit privé”, R.C.J.B. 1983, 386; S. STiJnS en i. clAeYS, “Het alge-
meen regime van de verbintenis”, in Themis verbintenissenrecht, Brugge, die Keure, 2000, 13.
(1498) X. dieUX, “réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de 
l’imprévision en droit privé”, R.C.J.B. 1983, 386.
(1499) J. gHeSTin, Traité de droit civil. Les obligations. Le contrat: formation, Parijs, l.g.d.J., 
1988, nr. 174-3.
(1500) P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élément es-
sentiel à leur formation, in Collection de la faculté de droit Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, nr. 70, p. 2.
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en spreken van een contractuele wanprestatie bij de verbintenis tot over-
dracht van de knowhow, omdat men in de praktijk het moeilijke onderzoek 
naar de concrete inhoud van de knowhow wil vermijden. in de praktijk zal 
de franchiseovereenkomst meestal wel een minimale verwijzing bevatten 
naar een knowhow of een gebruik van een merk of een handelsnaam. de 
problemen ontstaan meestal doordat die knowhow of dat merk of die han-
delsnaam in de praktijk weinig voorstellen. de precontractuele informatie 
heeft net de bedoeling dergelijke onaangename verrassingen te voorkomen. 
de eventuele nietigheidssancties op grond van wilsgebreken hebben we dan 
ook daar besproken. de rechtspraak is het er echter principieel wel over eens 
dat wanneer de knowhow volledig onbestaand is, de overeenkomst nietig 
is bij afwezigheid van voorwerp (1501) (deel Belgische rechtspraak), of van 
oorzaak (1502) (franse rechtspraak en deel Belgische rechtspraak), (cf. supra 
randnr. 261). de volledige afwezigheid van knowhow staat dus het bestaan 
van een franchiseovereenkomst in de weg en kan dus niet gelijkgesteld wor-
den met een niet uitvoering van de overeenkomst (1503). Meestal zal het 
ontbreken van één van de essentiële elementen de overeenkomst niet vol-
ledig zonder voorwerp maken. enkel de karakteristieke verbintenis wordt 
zonder voorwerp. Het is dan aan de rechter om te beslissen welk gevolg dit 
heeft op de volledige overeenkomst. de overeenkomst kan dan eventueel 
wel nog geherkwalificeerd worden in een andere (distributie)overeenkomst, 
bijvoorbeeld een exclusieve afnameovereenkomst of een eenvoudige vorm 
van een concessieovereenkomst. dit kan voor partijen een manier zijn om 
een voor hen gunstiger regime van toepassing te maken op hun verhouding, 
die ten onrechte gekwalificeerd werd als franchiseovereenkomst. de rechter 
kan dit ook ambtshalve doen aangezien hij de werkelijke intentie van par-
tijen kan laten primeren op de letter van de overeenkomst.

455. in theorie is het onderscheid nietigheid-ontbinding dus strak te ma-
ken. normaal kan de ontbinding van een overeenkomst maar gevraagd 
worden eens vaststaat dat er een overeenkomst is, dus eens er een over-
eenkomst tot stand is gekomen die niet nietig is. in de praktijk telt voor 
partijen vaak vooral het resultaat, namelijk het terugbrengen van partijen 
in de situatie alsof er nooit een overeenkomst zou zijn geweest. dit resul-
taat kan vaak zowel bereikt worden door een beroep te doen op een gebrek 
in de totstandkoming als door een ontbinding wegens wanprestatie in de 

(1501) Kh. Brussel 10 november 1987, onuitg. r.g. 244/86.
(1502) Parijs 7 juni 1990, opgenomen in J.-P. cleMenT (ed.), La franchise, 20 ans de jurispruden-
ce, deux cents décisions commentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 156; Parijs 11 juni 1992,onuitg. 
, opgenomen in J.-P. cleMenT, La franchise 20 ans de jurisprudence, deux cents décisions com-
mentées, 1973-1993, Parijs, iref, 1994, 236.
(1503) c. MATrAY, „le contrat de franchise en droit belge“ in B. PincHArT en J.-P. TriAille 
(ed.) Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit français, Brussel, larcier, 
1996, 99.
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uitvoering. Wanneer een partij bijvoorbeeld dwaalt over het voorwerp van 
een koopovereenkomst, kan zij de nietigheid vragen wegens wilsgebrek 
van dwaling, maar zou zij ook een gebrek aan conforme levering kunnen 
inroepen om de overeenkomst te ontbinden. Bij franchiseovereenkomst zal 
dit dus ook vaak het geval zijn. in plaats van een gebrek aan knowhow in 
te roepen op de overeenkomst te vernietigen wegens ontbreken van een 
essentieel bestanddeel van de overeenkomst, zou de francisenemer ook de 
ontbinding kunnen bekomen op basis van wanprestatie van de franchisege-
ver bij de bijstand nodig bij het gebruik van de knowhow. Hij hoeft dan niet 
meer aan te tonen dat de knowhow compleet waardeloos is. in de praktijk 
wordt vaak in hoofdorde de nietigheid en in ondergeschikte orde de ont-
binding van de overeenkomst gevraagd.

456. Tijdens de duur van de overeenkomst kan de overeenkomst enkel 
beëindigd worden op basis van een grove fout. Het is duidelijk dat deze 
grove fouten ook sterk zullen gelinkt zijn aan de uitvoering van de essen-
tiële verbintenissen. de meeste gevallen zullen gaan over een grove fout in 
de bijstandsverplichting, al kan ook de overdracht van de knowhow en de 
onderscheidende elementen aanleiding geven tot een grove fout. We moe-
ten echter een duidelijk verschil maken tussen de grove fout bij de over-
dracht van knowhow en onderscheidende elementen en de uitzonderlijke 
gevallen van verval van voorwerp. 

457. wanPrestatie bij verbintenis overDracht knowhow, merk of anDere on-
DerscheiDenDe tekens: – de overdracht van de onderscheidende elementen 
brengt uiteraard de verplichting het rustig genot ervan te verzekeren (cf. 
randnr. 256). indien dit rustig genot gestoord of verhinderd wordt, maakt 
zulks een zwaarwichtige tekortkoming die de gerechtelijke ontbinding van 
de overeenkomst rechtvaardigt (1504). Het wegvallen van het rustig genot 
zou ook kunnen resulteren in de ontbinding van rechtswege van de over-
eenkomst op grond van een verval van voorwerp, aangezien één van de 
essentiële elementen uit de overeenkomst, namelijk het merk of een ander 
onderscheidend teken wegvalt (1505). een toepassingsgeval betreft de hy-
pothese waar een franchisegever zijn keten onderbrengt in een grotere ke-
ten en bijgevolg het merk van de eerste franchiseketen ophoudt te bestaan. 
een klassiek geval hier was het overgaan van nOPri en Unic in gB car-
refour (1506). Mogelijks zouden we dit ook kunnen zien als een schending 

(1504) Kh. dinant 13 april 1999, onuitg., A/98/00558; Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 
291, noot O. VAeS, D.A.O.R. 1999, 100; Voorz. Kh. Brussel 16 juni 1998, D.A.O.R. nr. 48, p. 
73; Versailles 9 december 1987, Cahiers droit entreprise, J.C.P.,e, 1988-2, p.42, noot J.J. BUrST, 
“éléments de ralliement de la clientèle et franchise”.
(1505) Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 291, noot O. VAeS, D.A.O.R. 1999, 100.
(1506) Zie Kh. dinant 13 april 1999, onuitg., A/98/00558; Kh. Brussel 26 september 2001, 
onuitg., A.r. 9.892/99 en Voorz. Kh. Brussel 16 juni 1998, D.A.O.R. nr. 48, p. 73 waar een deel-
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van het intuitu personaekarakter. in feite verandert hier de franchisegever. 
Het aanbod om met de nieuwe keten een franchiseovereenkomst aan te gaan 
wordt dan afgedwongen doordat het oude merk, en de producten van dat 
merk ophouden te bestaan. nochtans gaat men in de praktijk niet zo ver en 
lijkt men te aanvaarden dat een franchisegever zijn concept en merk binnen 
de grenzen van het redelijke en volgens de noden van de markt kan wijzi-
gen. dit houdt geen schending in van het intuitu personaekarakter (1507). 
Het recht van de franchisegever om zijn concept aan te passen (1508) is 
echter niet absoluut. Soms zal de toestemming van de franchisenemer no-
dig zijn (1509). Bepaalde rechtsleer (1510) leidt uit een kwalificatie van de 
franchiseovereenkomst als (cf. supra randnr. 349 e.v.) een (beperkt) wijzi-
gingsrecht van de franchisegever af, naar analogie met een wijzigingsrecht 
van de werkgever. een vergelijking van de franchiseovereenkomst met de 
arbeidsovereenkomst is altijd gevaarlijk, omdat men dan al te snel vervalt 
in allerlei onaangepaste beschermingsmechanismen voor de franchisene-
mer, die voorbij gaan aan zijn onafhankelijkheid (cf. supra randnr. 99). Ook 
indien we de integrerende onderneming een wijzigingsrecht toestaan, dan 
nog kan zij dit niet gebruiken om essentiële of substantiële elementen te 
wijzigen die in de overeenkomst onderhandeld werden. Met respect voor 
de economie van de overeenkomst en in functie van het succes van de keten 
zou de franchisegever wel richtlijnen kunnen uitvaardigen die de uitvoe-
ringsmodaliteiten voor de franchisenemer aanvullen, preciseren en zelfs 
wijzigen, zolang dit maar niet onredelijk is. in feite gaat het hier echter om 
niet meer dan een invulling te goeder trouw van het controlerecht van de 
franchisegever op de franchisenemer op basis van de samenwerkingsplicht 
van de franchisenemer. Het gemeenschappelijk project kan immers maar 
optimaal bereikt worden indien de samenwerking flexibel en evolutief is. 
dit houdt opnieuw verband met de franchiseovereenkomst als complexe 
duurovereenkomst (cf. supra randnr 329). Onmiddellijk is de band tussen 
de ontbinding van de overeenkomst wegens verval van voorwerp en het 
leerstuk van de imprevisie ook aangetoond (1511). de wijzigingen aan de 

probleem, het verplicht reclame maken voor producten van de nieuwe keten in oude nOPri 
vestigingen, wordt behandeld. in feite kadert dit in een ruimer probleem van wegvallen (of 
eenzijdig wijzigen) van essentiële elementen van de franchiseovereenkomst, met name het 
merk en het uithangbord.
(1507) Kh. Brussel 26 september 2001, onuitg., A.r. 9.892/99; Kh. dinant 13 april 1999, onu-
itg., A/98/00558; contra Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 291, noot O. VAeS, D.A.O.R. 
1999, 100.
(1508) f. VAn den ABeele, Franchising, Antwerpen, Kluwer, 1989, 17.
(1509) Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 291, noot O. VAeS, D.A.O.R. 1999, 100.
(1510) c. delfOrge, “la modification unilatérale du contrat”, in La volonté unilatérale dans 
le contrat, Brussel, J.B.B., 2008, nr. 45, p. 180.
(1511) cass. 21 januari 2000, onuitg. A.r. c.98.0335.f; J.-f. rOMAin, “clarifications concer-
nant la théorie de la caducité des actes juridiques, en particulier les libéralités testamentai-
res, par disparition de leur cause-mobile déterminant”, R.C.J.B. 2004, 86; c. delfOrge, “la 
modification unilatérale du contrat”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B., 
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contractuele verbintenissen om tegemoet te komen aan gewijzigde econo-
mische omstandigheden mogen niet zo ver gaan dat het oorspronkelijke 
franchiseconcept ophoudt te bestaan. Anders bestaat het gevaar dat de 
franchiseovereenkomst ontbonden zou kunnen worden op basis van verval 
van voorwerp. de franchisegever zal bij aanpassingen van het concept dus 
best alle franchisenemers betrekken.

458. wanPrestatie bijstanDsverPlichting: – Meestal zullen problemen tijdens 
de uitvoering van de franchiseovereenkomst een gevolg zijn van een ge-
brekkige uitvoering van de wederzijdse samenwerkingsverbintenissen. Het 
is echter niet uitgesloten dat een totaal gebrek aan bijstand, net zoals een 
totaal gebrek aan merk of knowhow, de nietigheid van de overeenkomst bij 
gebrek aan voorwerp of oorzaak (1512) teweeg brengen.

B. uitdrukkelijk ontbindend beding

1.  Uitdrukkelijk ontbindend beding in gemeen verbintenissenrecht

a.  geldigheid

459. uitDrukkelijk ontbinDenD beDing is geoorloofD: – dit beding beoogt de uit-
sluiting van de verplichte voorafgaandelijke tussenkomst van de rechter en 
dus aan de lange onzekerheid verbonden aan de ruime appreciatiebevoegd-
heid van de rechter (1513), bij de ontbinding van een overeenkomst wegens 
contractueel bepaalde wanprestaties (1514). Aangezien art. 1184 B.W. met be-
trekking tot de ontbinding van overeenkomsten wegens wanprestatie door 
de rechter aanvullend recht is, zijn contractuele regelingen van de ontbinding 
van de overeenkomst die de wettelijke mogelijkheid uitbreiden of inperken 
in principe geoorloofd (1515). fundamenteel blijven het wettelijk en contrac-

2008, nr. 52, p. 188; P. A. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un 
élément essentiel à leur formation – De la nature des choses à l’équité, de l’impossiblilité au principe de 
l’exécution de bonne foi, in Collection de la faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, Brussel, 
Bruylant, 1998, p. 13, nr. 12.
(1512) cass. (fr.) 19 november 1991; Parijs 16 april 1991, Parijs 25 februari 1992, Parijs 29 mei 
1992, Parijs 11 juni 1992; D. 1992, Somm. comm. 391.
(1513) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 325, p. 452 en de daar aangehaalde rechtsleer uit voetnoot 4.
(1514) S. STiJnS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en ver-
vangingsbedingen” in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), Contractuele clausules rond de 
(niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, intersentia, 2006, 79.
(1515) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 331 e.v., p. 457 e.v; cass. 19 april 1979, Pas. 1979, 981, Arr. Cass. 1978-79, 
984, R.W. 1979-80, 825, R.C.J.B. 1981, 26, noot r. BUTZler en M. cOlPAerT, “la licéité de 
la clause résolutoire expresse dans le contrat de concession exclusive”, T.B.H. 1980, 440, noot 
f. MAUSSiOn, “la clause résolutoire expresse dans les contrats de concession exclusive”. 
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tueel ontbindingsregime gelijk van aard. Bij een uitdrukkelijk ontbindend 
beding gebeurt de controle door de rechter achteraf. Traditioneel blijft deze 
a posteriori controle beperkt tot een controle op de formele legaliteit van de 
ontbinding. daarnaast zal de rechter op basis van zijn matigingsbevoegdheid 
echter ook een marginale toetsing uitvoeren op de contractueel voorziene 
ontbinding op basis van het verbod op rechtsmisbruik.

460. verschil met oPzegbeDing (1516): – We moeten dit beding duidelijk on-
derscheiden van een eenzijdige opzeggingsbevoegdheid. de opzegging ge-
beurt in principe ad nutum en dient dus niet gemotiveerd te worden, al is ze 
vaak wel gemodaliseerd door een opzegtermijn of opzegvergoeding (1517); 
terwijl de ontbinding op basis van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
in wezen een sanctie is voor een wanprestatie (cf. infra randnr. 533). een 
opzegbeding is in feite het voorzien van een partijbeslissing. Bovendien zal 
de a posteriori toetsing van een opzegging eerder formeel zijn en nagaan of 
alle voorwaarden voor een geldige opzeg vervuld zijn. Bij een ontbinding 
op basis van uitdrukkelijk ontbindend beding kan de rechter marginaal 
de redelijkheid toetsen en bovendien elk rechtsgevolg ontnemen aan een 
abusievelijke ontbinding, terwijl de opzegging op zich onherroepelijk is. 
Uiteraard kan ook in geval van opzeg nog een schadevergoeding opgelegd 
worden indien het opzegrecht misbruikt wordt. de vraag is echter of dit 
onderscheid niet kunstmatig is aangezien een foutieve ontbinding op ba-
sis van een uitdrukkelijk ontbindend beding wellicht alsnog een eenzijdige 
opzegging uitmaakt. in hoeverre kan de rechter een voortzetting in natura 
afdwingen? eens een overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties in-
houdt, wordt verbroken, zonder gegronde reden of opzegging, gaat deze 
overeenkomst onmiddellijk teniet (1518). een gedwongen uitvoering, al 
was het bij equivalent, is uitgesloten (1519). er is enkel een recht op het her-

de wettelijke regeling van de eenzijdige opzegging van concessieovereenkomsten heeft geen 
betrekking op de beëindiging wegens wanprestatie die dus onderworpen blijft aan het ge-
meen recht.
(1516) We gebruiken de term opzegbeding in de ruime zin, namelijk het inlassen van de 
mogelijkheid tot partijbeslissing om de overeenkomst te beëindigen, al dan niet aan voor-
waarden verbonden. een opzegbeding in de strikte zin is dan een clausule die een opzegver-
goeding vastlegt in geval van opzegging door één van de partijen (cf. infra randnr. 558, cf. 
supra randnr. 323).
(1517) S. STiJnS, “la dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’inexé-
cution ou de vice de formation”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 
p. 356, nr. 24.
(1518) cass. 9 maart 1973, aangehaald in P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à 
une convention en l’absence de faute de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, 
Brussel, J.B.B, 2008, p. 279, nr. 20.
(1519) l. cOrneliS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, 808; c. 
delfOrge, “l’unilatéralisme et la fin du contrat. droit de rétraction, résiliation et résolution 
unilatérales: quand le pouvoir d’un seul anéantit ce que la volonté commune a édifié”, in P. 
WerY (ed.) La fin du contrat, c.U.P. vol. 51, 2001, 112.
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stel van de schade ten gevolge van die verbreking zonder gegronde reden 
of opzegging (1520). Bepaalde rechtsleer meent dat de kortgedingrechter 
de tijdelijke voortzetting van de overeenkomst zou moeten kunnen bevelen 
omdat anders het principe van herstel in natura van de schade in het ge-
drang komt (1521). Het Hof van cassatie stelde echter recent nog heel dui-
delijk dat indien een partij eenzijdig een eind wil maken aan een contract 
van onbepaalde duur, de rechter zich niet mag mengen in de uitvoering van 
de overeenkomst door een bijkomende opzegtermijn op te leggen (1522).

461. verschil met ontbinDenDe voorwaarDe: – Het opzet van een uitdruk-
kelijk ontbindend beding is het sanctioneren van een wanprestatie van de 
tegenpartij. een ontbindende voorwaarde heeft tot doel de overeenkomst te 
ontbinden bij realisatie van een bepaalde ‘voorwaarde gebeurtenis’ waar-
van partijen het bestaan van de overeenkomst afhankelijk hebben gemaakt 
en heeft dus principieel geen sanctionerend karakter (1523). Bedoeling is de 
overeenkomst automatisch (en in beginsel) retroactief te ontbinden bij de 
realisatie van de ‘voorwaarde gebeurtenis’ (1524). Algemeen wordt gesteld 
dat de wanprestatie van een partij niet de ‘voorwaarde gebeurtenis’ kan 
uitmaken. dit zou neerkomen op een louter potestatieve ontbindende voor-
waarde. nu is deze louter potestatieve ontbindende voorwaarde volgens 
de overheersende rechtspraak en rechtsleer eigenlijk geen probleem (1525). 
in feite gaat het hier gewoon om de vraag of er dan wel nog een verbintenis 
bestaat en bijgevolg of bij een synallagmatische overeenkomst dan nog vol-
daan is aan het oorzaakvereiste. indien de ene partij eigenlijk geen verbinte-
nis had, is er geen oorzaak voor de verbintenis van de andere partij (1526). 
een potestatieve ontbindende voorwaarde kan dan eigenlijk neerkomen op 
een wegvallen van de oorzaak van de overeenkomst (1527). Uiteindelijk 

(1520) cass. 9 maart 1973, Arr. Cass 1973, 671; voor een toepassing inzake franchiseovereen-
komsten: gent 26 juni 2006, onuitg., 2006/rK/169 en 2006/rK/174.
(1521) Brussel 7 februari 2005, T.B.H. 2005, 972; f. glAnSdOrff en c. dAlcQ, “du pouvoir 
d’intervention du juge en cas de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée”, in 
Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Brussel, Bruylant, 2000, 71.
(1522) cass. 12 januari 2007, onuitg., aangehaald in P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à met-
tre fin à une convention en l’absence de faute de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 280, nr. 20.
(1523) i. VerVOOrT, “Ontbinding en faillissement”, T.B.B.R. 2002, 590.
(1524) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 15 e.v.; S. 
STiJnS, “la dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’inexécution ou 
de vice de formation”, in La volonté unilatéral dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 358, nr. 25.
(1525) Voor een overzicht van de doctrine terzake zie J. de cOnincK, De voorwaarde in 
het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 350. rechtspraak zie bv. Bergen 1 maart 2005, 
T.B.B.R. 2007, 57.
(1526) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 370 
e.v.
(1527) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 389; in 
dezelfde lijn stelt ook P.A. fOrierS, “Propos sur la condition résolutoire purement potesta-
tive”, in Liber Amicorum Yvette Merchiers, 2001, 125, dat wanneer door een arbitraire opzegmo-
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lijkt men door het verbod een wanprestatie van één van de partijen als ont-
bindende voorwaarde op te nemen, vooral problemen met de oorzaak van 
de overeenkomst te willen voorkomen. indien een prestatie wordt gesloten 
onder de ontbindende voorwaarde van wanprestatie lijkt men eigenlijk een 
overeenkomst te sluiten met een onzekere oorzaak. de verbintenissen van 
één partij zijn bij een wederkerige overeenkomst de oorzaak voor de ver-
bintenis van de tegenpartij. indien men een verbintenis aangaat omwille 
van de verbintenis van tegenpartij, tenzij de tegenpartij haar verbintenis 
niet nakomt, gaat men eigenlijk een verbintenis aan omwille van een be-
paalde oorzaak, die echter niet zeker is (1528).

Verder moeten we vaststellen dat er meestal sprake is van een potesta-
tief recht, eerder dan van een voorwaarde. een echte voorwaarde zou het 
automatische einde betekent van de overeenkomst bij vervulling van de 
ontbindende voorwaarde (1529). in een duurovereenkomst moeten we 
dit potestatief recht kwalificeren als een opzegbevoegdheid die de beëin-
diging ex nunc van de overeenkomst tot gevolg heeft. Bij verbintenissen 
met onmiddellijke uitvoering betekent dit herroepingsrecht een verbintenis 
tot teruggave van deze prestatie. Bij vervulling van een echte ontbindende 
voorwaarde wordt de overeenkomst immers zaken- en verbintenisrech-
telijk ongedaan gemaakt. Bij de uitoefening van een potestatief recht met 
ontbindende werking is de benodigde wilsovereenstemming voor de uit-
voering van de overeenkomst wel aanwezig en is er dus geen mogelijkheid 
om de overeenkomst te ‘herroepen’ maar enkel kan men instemmen met 
een beëindiging. 
een ontbindende voorwaarde kan nooit gebruikt worden om overeenkom-
sten, waarvan de beëindiging wettelijk is geregeld, zoals de arbeidsover-
eenkomst, maar ook de concessieovereenkomst, eenzijdig en zonder for-
maliteiten te beëindigen. Via een potestatief recht te ontbinden kan de wet 
niet worden omzeild (1530). de Alleenverkoopwet gaat echter enkel over 
de opzeggingen en zegt niets over de ontbinding wegens wanprestatie. 
dat potestatief recht moeten we eigenlijk gelijkschakelen met een recht de 
overeenkomst op te zeggen (1531), principieel met terugwerkende kracht. 

gelijkheid van de schuldenaar de overeenkomst elk nut mist en het verbindend karakter van 
de overeenkomst wegneemt, de overeenkomst conform art. 1174 B.W. nietig moet worden 
verklaard.
(1528) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, p. 388, 
nr. 329.
(1529) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, p. 140, 
nr. 123.
(1530) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute 
de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 309, nr. 50; J. 
de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, 389.
(1531) P.A fOrierS, “Propos sur la condition résolutoire purement potestative” in Liber Ami-
corum Yvette Merchiers, 2001, 120.
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Het verschil met de opzegging ligt dus in de principiële terugwerkende 
kracht. dit verschil is echter te minimaliseren aangezien men meestal toch 
moet afwijken van de retroactiviteit, of omdat het recht de retroactiviteit 
onmogelijk maakt bij duurovereenkomsten, of omwille van een contractu-
ele clausule in die zin (1532).

462. Door elkaar gebruik van ontbinDenDe voorwaarDe en uitDrukkelijk ont-
binDenD beDing: – in overeenkomsten wordt het onderscheid tussen een uit-
drukkelijk ontbindend beding en een ontbindende voorwaarde niet altijd 
gemaakt. een clausule die de franchisegever de mogelijkheid biedt om de 
overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien een bankgarantie niet bestaat 
of niet effectief is, wordt beter als ontbindende voorwaarde geformuleerd 
dan als uitdrukkelijk ontbindend beding. de principieel retroactieve ont-
binding van de overeenkomst ingevolge een ontbindende voorwaarde heeft 
immers automatisch plaats, zonder verdere tussenkomst van de rechter of 
van de partijen zelf (1533). Vaak wordt een echte ontbindende voorwaarde 
voorzien in geval van problemen met de aanvangsinvesteringen.

- Huidige overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde 
van het niet voorleggen door de franchisenemer, ten laatste één maand na de 
ondertekening van deze overeenkomst, van het bewijs dat hij beschikt over 
eigen middelen noodzakelijk voor de aanvangsinvestering zoals bepaald in 
de bijzondere voorwaarden.

b.  restrictieve interpretatie

463. art. 1126 b.w. uitleg in het naDeel van De Partij Die het heeft beDon-
gen (1534): – Art. 1126 B.W. impliceert dat het uitdrukkelijk ontbindend be-
ding geïnterpreteerd wordt ten nadele van de door de wanprestatie bena-
deelde schuldeiser. Het uitdrukkelijk ontbindend beding dat enkel voorziet 
in de mogelijkheid van een ontbinding bij al dan niet bepaalde wanpresta-
ties zal bijgevolg worden geïnterpreteerd in de zin van een loutere herha-
ling van art. 1184 B.W. de beoordeling van de rechter van de wanprestatie 
voor de daadwerkelijke ontbinding blijft dan ook nodig. Bij de minste twij-
fel over de bedoeling van de partijen om de appreciatie van de rechter uit 
te sluiten moet men het beding louter interpreteren als een bevestiging van 

(1532) P.A fOrierS, “Propos sur la condition résolutoire purement potestative” in Liber Ami-
corum Yvette Merchiers,2001, 120.
(1533) J. de cOnincK, De voorwaarde in het contractenrecht, Brugge, die Keure, 2007, p. 139, 
nr. 123.
(1534) Vb. Bergen 28 februari 1979, Pas. 1979, 68, R.N.B. 1980, 546; rb. Brussel 11 februari 1982, 
R.N.B. 1983, 96, noot f. glAnSdOrff; Kh. Brussel 22 mei 1979, J.T. 1981, 10.
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art. 1184 B.W. (1535). Het nut van dergelijke clausules in een franchiseover-
eenkomst is dan ook nihil. 

c.  formulering uitdrukkelijk ontbindend beding

464. formalisme: – Partijen moeten uitdrukkelijk de beslissing over de ont-
binding van de overeenkomst ingeval van toerekenbaar niet-nakomen door 
de schuldenaar volledig in handen van de benadeelde schuldeiser leggen. 
Men moet dus duidelijk elke voorafgaande toetsing door de rechter uit wil-
len sluiten. de wanprestaties die aanleiding geven tot de mogelijkheid bui-
tengerechtelijk te ontbinden worden ofwel opgesomd ofwel gespecificeerd 
door een verwijzing naar de betreffende contractclausule. daarnaast kan 
men nog elke voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteit uitslui-
ten (1536).
formuleringen die het hebben over de mogelijkheid voor een partij het contract 
te doen ontbinden (1537) of de clausule die stelt dat bij wanprestatie (al dan 
niet verder bepaald) het contract zal ontbonden worden zijn dus ontoereikend. 
een algemene titel Stopzetting in geval van wanprestatie geeft wellicht ook niet 
ontegensprekelijk de bedoeling weer de stopzetting te onttrekken aan voor-
afgaande rechterlijke controle. Sommige formuleringen zijn twijfelachtig. 

- De franchisegever kan onmiddellijk de overeenkomst ontbinden door mid-
del van een eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven (contract 
Match).

in principe zou deze formulering moeten volstaan. Het is duidelijk dat het 
de franchisegever is die er zelf door eenvoudige kennisgeving voor kiest 
de overeenkomst te ontbinden. nochtans zou ook hier kunnen geredeneerd 
worden dat niet ontegensprekelijk wordt vastgelegd dat deze ontbinding 
zonder voorafgaande controle van de rechter gebeurt.
Bedingen waarin wordt voorzien dat de overeenkomst van rechtswege of au-
tomatisch wordt ontbonden zijn wel toereikend. de bedoeling van partijen 
is daar wel duidelijk. indien de toekomstige onzekere gebeurtenis waar-
aan die ontbinding wordt verbonden een wanprestatie is, gaat het immers 
duidelijk om een uitdrukkelijk ontbindend beding (1538). de ontbinding 

(1535) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 343 e.v., p. 471.
(1536) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 343-348, p. 471-478.
(1537) cass. 28 mei 1964, Pas. 1964, 1017, R.W. 1964-65, 957, J.T. 1964, 633, Rev. Prat. Not. 1965, 
40, noot J.B., R.G.E.N. 1965, 9; Brussel 19 februari 1986, R.N.B. 1986, 536, noot d. STercKX; 
luik 9 maart 1990, R.N.B. 1990, 491; Brussel 5 oktober 1966, Pas. 1967, 139.
(1538) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 340, p. 469.
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is echter noch automatisch, noch van rechtswege aangezien ze pas ingaat 
wanneer de tegenpartij er zich daadwerkelijk op beroept (1539). de ontbin-
ding op basis van een uitdrukkelijk ontbindend beding gebeurt slechts na 
een gerichte eenzijdige rechtshandeling die ter kennis is gebracht van de in 
gebreke gebleven schuldenaar. de beslissing te ontbinden wordt dus wel 
van kracht door de wilsuiting van één enkele partij, maar moet ter kennis 
worden gebracht (1540).
de formulering onmiddellijk (en zonder ingebrekestelling of andere formaliteiten) 
zal ontbonden zijn wordt algemeen aanvaard (1541), evenals de formulering 
dat men bij wanprestatie bevrijd zal zijn van zijn verbintenissen (1542). 
de formulering die de overeenkomst waardeloos verklaart bij (bepaalde) 
wanprestatie(s) wordt in bepaalde rechtspraak aanvaard (1543), maar lijkt 
niet ontegensprekelijk blijk te geven van de bedoeling een uitdrukkelijk 
ontbindend beding in de overeenkomst te lassen (1544). Ten onrechte wor-
den door bepaalde rechtspraak formuleringen afgewezen die verklaren dat 
de overeenkomst zonder opzegtermijn wordt opgezegd in geval van wanpres-
tatie (1545) en de formulering dat partij zich het recht voorbehoudt de over-
eenkomst te verbreken bij wanbetaling of schending van één of andere belangrijke 
verplichting uit de overeenkomst (1546).

465. ingebrekestelling of exPliciete vrijstelling: – Men kan dus op voorhand 
elke ingebrekestelling uitsluiten (1547). dit moet echter zeer expliciet ge-
beuren. de loutere formulering dat de ontbinding van rechtswege plaats 
heeft in geval van een bepaalde wanprestatie houdt op zich geen vrijstel-
ling van ingebrekestelling in (1548). indien de ingebrekestelling echter niet 
expliciet is uitgesloten, lijkt een voorafgaande ingebrekestelling ook bij een 
uitdrukkelijk ontbindend beding vereist (1549), met dezelfde uitzonderin-

(1539) rb. Hoei 11 maart 1947, Pas. 1948, 27; Kh. Brussel 4 augustus 1961, T.B.H. 1963, 38; S. 
STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Mak-
lu, 1994, nr. 349, p.479.
(1540) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 350, p. 483.
(1541) Kh. Brussel 4 augustus 1961, T.B.H. 1963, 38.
(1542) Kh. Brussel 8 januari 1968, T.B.H. 1968, 517, T. Aann. 1974, 73, noot KeUTgen.
(1543) Kh. Brussel 22 november 1985, T.B.H. 1987, 120.
(1544) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 341, p. 470.
(1545) Kh. Brussel 23 mei 1979, Ing. Cons. 1979, 304.
(1546) gent 8 november 1978, R.W. 1978-79, 2828; Brussel 2 juni 2003, onuitg., 1997/
Ar/2791.
(1547) Brussel 7 februari 2005, T.B.H. 2005, 972; cass. 2 mei 1964, Pas. 1964, 934, R.W. 1964-65, 
873, J.T. 1964, 634; Bergen 28 februari 1979, Pas. 1979, 68, R.N.B. 1980, 546; gent 8 november 
1978, R.W. 1978-79, 2828.
(1548) Kh. Brussel 15 november 1955, T.B.H. 1956, 348.
(1549) Antwerpen 25 maart 1998, T.B.B.R. 1999, 210; cass. 24 maart 1995, T.B.B.R. 1997, 98, 
voorafgaande noot S. STiJnS; cass. 2 mei 1964, Pas. 1964, i, 934, R.W. 1964-65, col. 873, J.T. 
1964 634; cass. 4 november 1960, Pas. 1961, i, 240.
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gen in geval elke ingebrekestelling nutteloos is geworden, zoals we zullen 
bespreken bij de gerechtelijke ontbinding (cf. infra randnr. 485).

d.  Misbruik van uitdrukkelijk ontbindend beding

466. DraagwijDte a Posteriori controle rechter: – de rechter zal a posteriori 
uiteraard op vraag van de benadeelde bij de uitoefening van een uitdrukke-
lijk ontbindend beding de onrechtmatige uitoefening van een uitdrukkelijk 
ontbindend beding kunnen sanctioneren. Maar ook wanneer de schuldeiser 
binnen de voorwaarden van het beding handelt, kan de rechter a posteriori 
ingrijpen, door het verbod op rechtsmisbruik. Hiermee kan een wanver-
houding tussen de tekortkoming en de sanctie door de toepassing van het 
uitdrukkelijk ontbindend beding vermeden worden. de rechter kan dan de 
uitoefening van het recht matigen, de redelijkheid ervan beoordelen, door 
de werking van het uitdrukkelijk ontbindend beding in te perken of zelfs 
helemaal uit te sluiten. de rechter kan weigeren de ontbinding van rechts-
wege vast te stellen (1550). 
in feite verschilt de toetsing vooraf enkel van de toetsing door de rechter a 
posteriori in het voorwerp van die toetsing. Bij de gerechtelijke ontbinding 
kijkt de rechter of de ontbinding redelijk is in vergelijking met de ernst van de 
tekortkoming. Het gaat om een marginaal toetsingsrecht. Bij de toetsing van 
de partijbeslissing naar aanleiding van een uitdrukkelijk ontbindend beding 
zal de rechter de redelijkheid van de beslissing toetsen aan de omstandighe-
den waarin de beslissing wordt genomen. de controle op de partijbeslissing 
is uit haar aard een marginale controle (1551). Het moet naar Belgisch recht, 
in tegenstelling tot de iets minder strikte franse rechtspraak (1552), gaan om 

(1550) Zoals al gezegd zou het onterecht beroep op een uitdrukkelijk ontbindend beding wel 
nog steeds een opzeg kunnen uitmaken omdat het recht een overeenkomst van onbepaalde 
duur op te zeggen, onvoorwaardelijk is. indien men de overeenkomst wenst te ontbinden we-
gens wanprestatie kan men tegelijkertijd onherroepelijk de wil te kennen geven de overeen-
komst te willen opzeggen (cf. supra randnr. 460, infra randnr. 534 en 541). contra S. STiJnS, 
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 375, p. 507.
(1551) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 375, p. 508.
(1552) in de franse rechtspraak verschilt de a posterioricontrole op de redelijkheid van een 
toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding in weinig van de controle van de rechter 
bij een gerechtelijke ontbinding op basis van artikel 1184 B.W.: cass. (fr.) 14 maart 1956, D. 
1956, 449, noot J.V.; cass. (fr.) 6 juni 1984, Bull. Civ. iii, nr. 111; cass. (fr.) 8 april 1987, Bull. Civ., 
ii, nr. 88; P. reMY, “Vente à rente viagère: la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi 
par le vendeur”, R.T.D. Com. 1988, nr. 1, p. 184; Y. PicOd, Le devoir de loyauté dans l’exécution 
du contrat, Parijs, l.g.d.J., 1989; Y. PicOd, noot onder cass. (fr.) 8 april 1987, J.C.P. 1988, ii, 
21037; Y. PicOd, “la clause résolutoire et la règle morale”, J.C.P. 1990, i, 3447, nr. 9. Het enige 
verschil bestaat in de uitstelbevoegdheid van de rechter bij een gerechtelijke ontbinding die 
ontbreekt bij de beoordeling a posteriori van een uitdrukkelijk ontbindend beding. Wel kan de 
matiging van de gevolgen van een uitdrukkelijk ontbindend beding bestaan uit het verlenen 
van een uitstel aan de schuldenaar. de rechter kan zelfs zijn volle appreciatiebevoegdeid 



cOnTrAcTUeel VerTAAld OneVenWicHT TiJdenS de dUUr VAn de OVereenKOMST

369

een manifest onredelijke beslissing (1553). de wanprestatie die wordt inge-
roepen moet met andere woorden in een manifeste wanverhouding staan 
tot de nadelige gevolgen van de ontbinding voor de tegenpartij. indien het 
uitdrukkelijk ontbindend beding echter zelf nauwkeurig de wanprestaties 
die in aanmerking komen voor een buitengerechtelijke ontbinding opsomt, 
zal de a posteriori controle van de rechter niet zozeer gericht zijn op de vol-
doende ernst van de wanprestatie. Het contract legt daar immers zelf vast 
welke wanprestaties een ontbinding rechtvaardigen. Het misbruik van het 
recht te ontbinden ligt dan in begeleidende omstandigheden waarin gebruik 
gemaakt werd van het recht. deze omstandigheden zijn erg gelijkaardig aan 
de omstandigheden die van het recht de overeenkomst op te zeggen een 
misbruik zullen maken (cf. infra randnr. 541 en 552). 

2. Toepassingen inzake franchiseovereenkomsten

a.  Mogelijke formuleringen; opsomming van wanprestaties die in aan-
merking komen

i) Algemeen geformuleerd uitdrukkelijk ontbindend beding

467. algemeen ontbinDingsrecht in geval van contractuele wanPrestaties: – 
de meeste contracten sommen nauwgezet een aantal situaties op die van 
rechtswege aanleiding kunnen geven tot een voortijdige ontbinding van de 
overeenkomst (1554). 
Meestal voorziet men een mogelijke ontbinding eerst algemeen bij schen-
ding van één van de bepalingen van de overeenkomst. dit is in feite louter te 
interpreteren als een algemeen recht om bij wanprestatie de overeenkomst 
buitengerechtelijk te ontbinden. de mogelijkheid van een rechterlijke con-

hernemen wanneer, op vordering van de schuldenaar, de gerechtelijke ontbinding gevorderd 
wordt, en hij kan ze uitspreken lastens de onbehoorlijk handelende schuldeiser (cass. (fr.) 
4 oktober 1982, Bull. Civ., iV, nr. 292; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 376, p. 509).
(1553) g. cOrnU, noot onder cass. (fr.) 15 december 1976, R.T.D. Civ. 1977, 341; S. STiJnS, 
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 376, p. 509.
(1554) d. deScHriJVer, A. gUTerMAn en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, 
Brussel, larcier, 2006, art. 12, p. 150: – Notwithstanding any provision to the contrary in this agree-
ment, the franchisor has the right to terminate this agreement, effective immediately, at any time and 
without prior notice or (equitable or other) compensation in lieu thereof nor any goodwill indemnity, 
by sending a fax and a registered letter to the franchisee, in the event that exceptional circumstances 
render further professional cooperation between the franchisor and the franchisee irrevocably impos-
sible or in case of a material breach (ernstige tekortkoming, manquement grave) by the franchisee of its 
obligations under this agreement.
(- Le présent contrat sera rompu de plein droit, après recommandée, sans formalités ni autre procédure, 
si la société viole une quelconque disposition du contrat ou de ses annexes.
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trole nadien blijft dan groot. de wanprestatie is niet duidelijk afgebakend 
en het recht de overeenkomst te beëindigen zou ook eenvoudig misbruikt 
kunnen worden. Vaak zijn deze clausules niet veel meer dan een contrac-
tuele bevestiging van het recht op buitengerechtelijke ontbinding in geval 
van ernstige tekortkomingen die elk uitstel door de rechter zinloos maken, 
en dus ook elke voorafgaande controle door de rechter overbodig maken. 
de voorwaarden die we zullen onderscheiden bij de buitengerechtelijke 
ontbinding buiten uitdrukkelijk ontbindend beding (cf. infra randnr. 496) 
blijven van toepassing.

Het algemeen ontbindingsrecht bij niet nader bepaalde contractuele wan-
prestaties wordt vaak verbonden aan de verplichting om de contractspartij 
nog een aanvullende strikte termijn te geven om te presteren. Pas na het 
verstrijken van deze termijn kan de franchisegever buitengerechtelijk ont-
binden (1555). naast specifiek opgesomde wanprestaties die onmiddellijk 
een ontbinding van rechtswege veroorzaken behoudt de franchisegever 
zich op die manier ook het recht voor om bij alle andere wanprestaties van 
de franchisenemer die veelvuldig voorkomen en waarover hij de franchise-
nemer op een manier voorzien in het beding heeft attent gemaakt, de over-
eenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Volgens sommige rechtspraak 
is dit niet meer dan een herneming van art. 1184 B.W (1556). deze redene-
ring kan echter niet helemaal gevolgd worden. indien partijen duidelijke 
voorafgaande controle van de rechter uitsluiten en duidelijk omschrijven 
wanneer voor hen de verdere uitvoering van de overeenkomst geen zin 
meer heeft, dan bepalen ze eigenlijk contractueel dat bij veelvuldige wan-
prestaties, zelfs al gaat het niet om een ernstige wanprestatie die een bui-
tengerechtelijke ontbinding mogelijk zou maken, de overeenkomst toch 
ontbonden kan worden omdat dan het vertrouwen in de tegenpartij zoek 
is. de rechterlijke controle nadien moet zich dan beperken tot een controle 
op eventueel misbruik van het uitdrukkelijk ontbindende beding. deze 
controle kan ruimer zijn dan bij een in het uitdrukkelijk ontbindend beding 

(1555) – De overeenkomst kan voortijdig beëindigd worden ten nadele van de andere partij in geval 
van klaarblijkelijk slecht beheer dat schade berokkent aan de goede uitbating van de supermarkt … of de 
werking van het net en/of in geval van niet-eerbiediging door een partij van eender welke verplichting 
die voortvloeit uit de overeenkomst voor zover daar niet aan is verholpen binnen de 30 dagen na een 
ingebrekestelling daartoe per aangetekend schrijven.
- Si le franchisé, de quelque manière que ce soit, néglige d’exécuter ses obligations découlant de la pré-
sente convention et si il n’y est pas remédié après l’envoi de …lettres de mise en demeure, envoyées par 
recommandée espacées de … jours, alors le franchiseur pourra résilier la présente convention avec effet 
immédiat et ce au plus tôt … jours après l’envoi de la première mise en demeure.
- Deze overeenkomst zal na verzending van een zonder gevolg gebleven aangetekende brief met ont-
vangstbewijs, van rechtswege en zonder formaliteiten beëindigd zijn, indien één of meerdere van de 
volgende gevallen zich voordoen: 

De franchisenemer pleegt een inbreuk op één van de bepalingen van deze overeenkomst of van de 
bijlagen daartoe.

(1556) Brussel 2 juni 2003, onuitg., 1997/Ar/2791.
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specifiek opgesomde wanprestatie, maar zal nog steeds beperkter zijn dan 
de controle bij een gerechtelijke ontbinding.

468. schenDing van imago van keten: – daarnaast zal ook het schenden van 
het imago van de franchisegever aanleiding geven tot automatische ontbin-
ding. Ook dit is meestal een zeer vage omschrijving en belet een controle 
nadien door de rechter niet (1557). 

ii)  Specifieke wanprestaties die aanleiding geven tot eenzijdige ontbin-
ding (1558).

Ander uitdrukkelijke ontbindende bedingen zijn dan weer veel concreter, 
wat de a posteriori controle van de rechter veel kleiner maakt. Vaak wordt 
voorzien in een mogelijkheid van ontbinding zonder voorafgaande rechter-
lijke controle in de onderstaande gevallen:

469. niet oPening oP vooroPgestelDe Datum: – Hier kan uiteraard de vraag 
gesteld worden of het hier niet eerder om een ontbindende voorwaarde 
gaat. Aangezien het meestal om meer gaat dan het niet respecteren van een 
streefdatum, maar ook de conformiteit van het verkooppunt aan de regels 
van het franchiseconcept, is het wellicht inderdaad veiliger de clausule als 
een uitdrukkelijk ontbindend beding te formuleren (1559).

- In het geval van niet-opening van het restaurant conform de normen meer 
dan een maand na de datum bepaald in de bijzondere voorwaarden sub 6c. 

470. niet resPecteren oPgelegDe oPeningstijDen: – Vaak bevat een franchise-
overeenkomst een clausule die de buitengerechtelijke ontbinding mogelijk 
maakt indien de vestiging van de franchiseovereenkomst gedurende een in 
de overeenkomst bepaalde periode gesloten is (1560). 

(1557) - La société accomplit un acte, ou adopte un comportement qui porte atteinte, ou de l’avis rai-
sonnable de….(franchisegever), risque de porter substantiellement atteinte de manière préjudiciable 
à la renommée de (…) ou de ses produits, ou aux relations de (…) avec les consommateurs ou aux 
ventes de produits.
- De franchisenemer stelt een daad of neemt een houding aan die naar het redelijk oordeel van (…) 
mogelijkerwijs een substantiële schade kan toebrengen aan de goede naam van (…), van de producten 
of de relaties met de clientèle, of de verkoop van (…) producten.
- Wanneer de franchisenemer … het voorwerp zijn van een strafrechtelijke vervolging of betrokken zijn 
bij feiten die van aard zijn de goede naam van het net in gevaar te brengen.
(1558) Voor een overzicht van clausules uit de duitse contractuele praktijk zie M. STein-
Wigger, Die Beendigung des Franchisesvertrages, Basel, Helbing und lichtenhahn, 1999, 157 
e.v.
(1559) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2b, p. 150.
(1560) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2d, p. 150.
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- …alsook in het geval dat het restaurant gesloten zou zijn voor een periode 
langer dan acht dagen, voor elke andere reden dan overmacht.

dit beding kan ook gekoppeld zijn aan het intuitu personaekarakter van de 
overeenkomst.

- … alsook in geval van onbekwaamheid van de tussenkomende persoon om 
zelf het restaurant uit te baten gedurende meer dan drie maanden.

471. niet resPecteren van (wettelijke) (uitbatings)normen: – Het niet respec-
teren van wettelijke vereisten voor bepaalde uitbatingen, zoals hygiënen-
ormen, bepaalde vergunningen (1561). Ook het miskennen van het ven-
nootschapsdoel of de wettelijke specialiteit van de vennootschap geeft 
in bepaalde overeenkomsten aanleiding tot buitengerechtelijke ontbin-
ding (1562). Wellicht gaat het dan om vennootschappen die met bijstand 
van de franchisegever werden opgericht en waar het vennootschapsdoel 
beperkt is tot het uitvoeren van de activiteit uit de franchiseovereenkomst. 
Op die manier kan men ook de schending van het vennootschapsdoel aan-
grijpen om de overeenkomst te ontbinden. daarnaast worden op die ma-
nier alle problemen van doeloverschrijdendende handelingen vermeden. 
dit is echter overbodig aangezien doeloverschrijdende handelingen geen 
invloed hebben op de franchisegever. indien ze tot gevolg zouden hebben 
dat de vennootschap ophoudt te bestaan speelt het intuitu personaekarak-
ter van de franchiseovereenkomst. Wanneer een bestuurder van een ven-
nootschap in strijd met het vennootschapsdoel een franchiseovereenkomst 
zou aangaan heeft de franchisegever bovendien genoeg aan de middelen 
die het vennootschapsrecht hem aanreikt.
Het contract zelf kan ook een aantal uitbatingsnormen opleggen, waarvan 
niet respecteren aanleiding kan geven tot de toepassing van een uitdruk-
kelijk ontbindend beding (1563).

472. omzet of voorraaD: – Het niet behalen van een bepaalde minimaal 
vooropgestelde omzet. Ook het niet in stand houden van een minimum-
stock kan een wanprestatie uitmaken die eenzijdige ontbinding op basis 
van een uitdrukkelijk ontbindend beding legitimeert (1564).

- La société n’a pas atteint le chiffre d’affaires annuel minimum, comme prévu 
à l’article … du présent contrat.

(1561) In geval van een administratieve of gerechtelijke beslissing die de definitieve of tijdelijke sluiting 
van het restaurant beveelt.
(1562) Si le franchisé pose des actes qui excèdent l’objet social de la société ou qui, de façon générale, 
sont contraires aux dispositions du droit des sociétés.
(1563) Zie bijvoorbeeld Brussel 30 januari 2007; onuitg. 2006/Kr/292.
(1564) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2a, p. 150.
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473. niet-nakomen financiële verPlichtingen: – Het niet betalen van de be-
dongen vergoedingen, of niet vervullen van andere financiële verplich-
tingen, alsook tekenen van wantrouwen van financiële instellingen in de 
onderneming van de franchisenemer, kunnen redenen zijn tot een buiten-
gerechtelijke ontbinding (1565). Tenzij het uitdrukkelijk zou gaan om een 
beding dat elke vertraging in de betaling door een discussie over het al dan 
niet verschuldigd zijn van een financiële vergoeding wil uitsluiten, belet 
een dergelijk beding niet dat de franchisenemer de betalingen achter houdt 
op basis van de exceptio non adimpleti contractus (1566). 

- De franchisenemer laat na de door hem in het kader van de uitvoering van 
deze overeenkomst aan (…) verschuldigde bedragen te voldoen op hun ver-
valdag.

- Indien de franchisenemer insolvabel wordt of zijn financiële verplichtingen 
niet meer zou nakomen, onder meer tegenover de franchisegever, leasing-
maatschappij, bankier, verzekeraar of andere derden; in geval van overhan-
diging van niet gedekte cheque, niet betaling van een wissel op de vervaldag 
of herroeping van een bankdomiciliëring.

- In geval van een beslag gelegd ten laste van de franchisenemer (tenzij het 
beslag gelicht wordt binnen de maand van de uitvoering) of ingeval van 
beslissing van de bankier om de aan de franchisenemer toegekende kredieten 
te schorsen of op te zeggen.

 
474. frauDe of gebrek aan informatie: – gevallen van fraude of achterhou-
den van gedane transacties bij omzetgerelateerde vergoeding van de fran-
chisegever, kunnen ook het voorwerp van een uitdrukkelijk ontbindend 
beding uitmaken.

- La société soumet au franchiseur un rapport frauduleux, une fausse déclara-
tion, ou ne déclare pas la totalité des ventes.

- De franchisenemer overhandigt aan (…) een frauduleus rapport, een valse 
verklaring of onjuiste documenten.

475. schenDing niet-concurrentieverPlichtingen en territoriale bePerkingen

476. schenDingen intuitu Personaekarakter: Dubbele afDwinging via uitDruk-
kelijk ontbinDenD beDing: – Ook contractuele bevestigingen van het intuitu 
personaekarakter van de overeenkomst kunnen geformuleerd worden 
als uitdrukkelijk ontbindend beding (cf. infra randnr. 599) (1567). eens de 
overeenkomst intuitu personae is aangegaan heeft een uitdrukkelijk ont-

(1565) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2e, p. 150.
(1566) Kg. Berlijn 21 november 1997, B.B. 1998, 607; M. STein-Wigger, Die Beendigung des 
Franchisesvertrages, Basel, Helbing und lichtenhahn, 1999, 153.
(1567) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2h, p. 150.
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bindend beding eigenlijk niet zo veel zin meer, aangezien de overeenkomst 
dan in elk geval automatisch een einde neemt indien de partij in hoofde van 
wie de overeenkomst intuitu personae is aangegaan, wegvalt. 

477. clausules in geval van faillissement van één Der Partijen: – Hetzelfde kan 
men zeggen over uitdrukkelijk ontbindende bedingen in geval van faillis-
sement, kennelijk onvermogen, in-vereffeningstelling (vrijwillig of gerech-
telijk), staking van betaling, onder-raadsmanstelling, of elke andere on-
mogelijkheid van de franchisenemer, elke vraag tot gerechtelijk uitstel van 
betaling of enige andere collectieve procedure, beslag ten laste van de fran-
chisenemer of beslissing van de begunstigde van het pand op handelszaak 
tot realisering ervan (1568). deze situaties behandelen we bij de beëindiging 
van de overeenkomst op basis van het intuitu personaekarakter van de over-
eenkomst (cf. infra randnr. 595). een faillissement of enige andere gerech-
telijke procedure is bovendien eerder een neutraal feit dan een wanpresta-
tie (1569). Het faillissement zou dus de ‘voorwaarde gebeurtenis’ kunnen 
zijn. Meestal is het echter niet de bedoeling van het contractueel beding dat 
de beëindiging in geval van faillissement automatisch is. Het beding heeft 
de bedoeling om een recht te verlenen om de overeenkomst te beëindigen. in 
dat opzicht is wel een gelijkenis te vinden met het uitdrukkelijk ontbindend 
beding. Principieel kan de ontbinding op basis van een uitdrukkelijk ontbin-
dend beding nog gevraagd worden na faillissement (1570).

Toch wordt het intuitu personaekarakter vaak expliciet in de overeenkomst 
bevestigd in een uitdrukkelijk ontbindend beding (1571). dit zal als voor-
deel hebben dat een contractuele fout ontegensprekelijk vast staat bij het 
niet respecteren van het intuitu personaekarakter, bijvoorbeeld door over-
dracht van de overeenkomst zonder toestemming van de franchisegever, 

(1568) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2g, p. 150; zie 
ook M. VAnWiJcK-AleXAndre, “les clauses relatives à la prévision de l’inexécution”, in 
P. WerY (ed.) Les clauses applicables en cas d’inexécution des obligations contractuelles, Brussel, 
die Keure, 2001, 216 en 217.
(1569) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute 
de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 316, nr. 58; 
M.-c. ernOTTe, “la nature de la clause résolutoire expresse en cas de faillite: condition 
résolutoire ou pacte commissoire exprès?”, noot onder luik 24 september 1986, Annales Droit 
Liège 1988, 177.
(1570) i. VerVOOrT, “Ontbinding en faillissement”, T.B.B.R. 2002, 592; A. clOQUeT, la 
faillite et le concordat, in les novelles, Brussel, larcier, 1975, 431, nr. 1463; A. Zenner en i. 
PeeTerS, “Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele waarborgmecha-
nismen”, R.W. 2004-05, 497. Voor teruggave vanuit de boedel van de gefailleerde zal hij echter 
wel in samenloop komen met de andere schuldeisers, ondanks de principieel retroactiever 
werking van de ontbinding (cass. 9 maart 2000, T.B.B.R.2002, 585, noot i. VerVOOrT, “Ont-
binding en faillissement).
(1571) rb. Brussel 12 november 2002, onuitg., A.r. 1999/8391/A; rb. Antwerpen 1 februari 
1996, D.A.O.R. nr. 38, p. 93.
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of met miskenning van een op basis van het intuitu personaekarakter toe-
gekend voorkooprecht van de franchisegever. Zo bekomt de franchisege-
ver eenvoudiger een contractuele schadevergoeding (1572). Soms kan het 
gecombineerd worden met een scholingsbeding (1573). de overeenkomst 
wordt expliciet aangegaan intuitu personae in hoofde van de franchisene-
mer, of intuitu personae van een tussenkomende figuur, en dan nog onder 
de voorwaarde dat deze slaagt voor een bepaalde opleiding (1574). Het 
behalen van een bepaald diploma, of voldoende verwerven van een be-
paalde kennis door een contractueel opgelegde opleiding, zou ook als ont-
bindende voorwaarde kunnen worden geconstrueerd. in geen geval kan de 
franchisegever buiten dergelijk beding de ontbinding van de overeenkomst 
vragen op basis van een negatieve uitslag van de scholing die door de fran-
chisenemer werd gevolgd (1575). 

Voor zover het gaat om niet nakoming van financiële verplichtingen die geen 
inbreuk op het intuitu personaekarakter van de overeenkomst heeft, valt dit 
beding onder voornoemde categorie van uitdrukkelijke ontbindende bedin-
gen bij financiële wanprestatie. Soms gebruikt men het intuitu personaekarak-
ter ook om een buitengerechtelijke ontbinding mogelijk te maken ingeval de 
franchisenemer langer dan een contractueel bepaalde procedure onbekwaam 
is de overeenkomst zelf uit te voeren. in feite zou dit neerkomen op een zeer 
strikt intuitu personaekarakter, dat geen enkele tussenpersoon duldt. dit beding 
hoort in feite eerder thuis bij het respecteren van opgelegde openingstijden.

478. belang van geografische ligging verkooPPunt: – Bij franchiseketens is de 
ligging van het verkooppunt van de franchisevestiging vaak van zeer groot 
belang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men op verschillende manie-
ren probeert het recht op het verkooppunt en de franchiseovereenkomst 
aan elkaar te verbinden. de band tussen de handelshuur en de franchise-
overeenkomst bespreken we bij de beëindiging van de franchiseovereen-
komst en de gevolgen voor de handelszaak van de franchiseovereenkomst 
(cf. infra randnr. 407 e.v.). Maar ook via een uitdrukkelijk ontbindend be-
ding proberen franchisegevers de franchiseovereenkomst ondergeschikt 
te maken aan het recht van de franchisenemer op het verkooppunt. Zeker 
bij franchiseketens van warenhuizen is de locatie niet eenvoudig substitu-
eerbaar. indien de franchisegever ook de verhuurder is, worden dergelijke 
clausules problematisch (1576) (cf. infra randnr. 705-706).

(1572) Antwerpen 1 juni 1993, onuitg., A.r. 1651/89.
(1573) Bergen 13 oktober 1987, T.B.H. 1988, 626.
(1574) Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel 31 januari 2003, onuitg., A.r. 7906/2001. 
(1575) Bergen 13 oktober 1987, T.B.H. 1988, 626.
(1576)- Indien de franchisenemer of de franchisegever om welke reden dan ook, voor de einddatum 
van de (franchise)overeenkomst zijn rechten verliest om de lokalen van de supermarkt… nog verder 
te gebruiken. 



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

376

een clausule die voorziet in een ontbinding indien de franchisenemer er 
niet in slaagt een geschikt verkooppunt te vinden op het moment van de 
opening heeft wel zin (1577), maar kan misschien beter als ontbindende 
voorwaarde worden geformuleerd.

b.  Omstandigheden waaronder uitoefening ontbinding rechtsmisbruik 
wordt

479. ook uitDrukkelijk ontbinDenD beDing kan misbruikt worDen: – Zoals elk 
contractueel recht kan ook het recht zich op een opzegbeding te beroepen, 
misbruikt worden (1578). Vaak wordt in de overeenkomst een beding inge-
last dat de franchisegever bij de minste wanbetaling van de franchisenemer 
toelaat de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. indien voor de wanbeta-
ling echter begeleidende omstandigheden zijn, kan dit opzegrecht mis-
bruikt worden. dit zal zeker zo zijn indien de wanbetaling het gevolg is van 
financiële moeilijkheden die volgens de franchisenemer te wijten zijn aan 
een gebrekkige uitvoering van de prestaties van de franchisegever (1579). 
in feite beroept de franchisenemer zich in een dergelijk geval op de exceptio 
non adimpleti contractus, en kan dit probleem wellicht beter opgelost wor-
den door de voorwaarden voor deze exceptie na te gaan. Verder kan een 
ontbinding ook lastens beide partijen worden uitgesproken.

c. gerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie

1.  Inleiding

480. art. 1184 b.w.: een algemeen ontbinDingsrecht bij toerekenbare niet-
nakoming: – de schuldeiser van een wederkerige overeenkomst heeft een 
algemeen ontbindingsrecht bij toerekenbare niet nakoming van een ver-
bintenis door zijn schuldenaar. de tussenkomst van de rechter is vereist. 
Technisch gezien vindt art. 1184 B.W. dus zijn verantwoording in de on-
derlinge afhankelijkheid van de verbintenissen in een wederkerige over-
eenkomst en het sanctiekarakter van de ontbinding (1580). fundamenteel 

- In het geval dat de huurovereenkomst tussen de NV…. en de verhuurder betreffende de lokalen waarin 
het restaurant uitgebaat is, voortijdig opgezegd zouden worden of een einde zouden nemen om welke 
reden ook voor het einde van de franchiseovereenkomst.
(1577) Zie voor een algemene formulering in het engels d. deScHriJVer, A. gUTerMAn 
en M. TAeYMAnS, Standard business contracts, Brussel, larcier, 2006, art. 12.2 c, p. 151.
(1578) Brussel 10 december 2008, onuitg. 2007/Ar/1762; M. STein-Wigger, Die Beendigung 
des Franchisesvertrages, Basel, Helbing und lichtenhahn, 1999, 147.
(1579) Voorz. Kh. Brussel 5 juli 1990, onuitg., r.K. 295/90.
(1580) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 95, p. 148.
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heeft de zogenaamde stilzwijgende ontbindende ‘voorwaarde’ (1581) dus 
een sanctiekarakter (1582). Maar de nadruk ligt evenzeer op de mogelijk-
heid om in geval van wanprestatie van de tegenpartij bevrijd te worden van 
zijn eigen verbintenis (1583). Uitdrukkelijk ontbindende bedingen verster-
ken de positie van de franchisegever meestal alleen door het geven van de 
mogelijkheid zich in bepaalde gevallen zonder al te veel formaliteiten van 
de franchisenemer te ontdoen. Hierbij denken we vooral aan clausules die 
in een eenzijdige ontbinding voorzien in het geval de onderneming van 
de franchisenemer niet voldoende rendabel blijkt te zijn. de gerechtelijke 
ontbinding daarentegen heeft een echt evenwichtherstellende functie. in 
het geval de franchisegever tekortschiet in zijn verplichtingen kan de fran-
chisenemer via de gerechtelijke ontbinding proberen nakoming in natura af 
te dwingen, of de ontbinding met schadevergoeding van de overeenkomst 
te bekomen.

481. keuzerecht: – Wanneer de franchisegever of franchisenemer gecon-
fronteerd worden met een nalatige medecontractant heeft hij (1584) de keu-
ze tussen de gedwongen uitvoering in natura, de normale remedie (1585) 

(1581) Aangezien de ontbinding van de overeenkomst bij realisatie van die voorwaarde (na-
melijk de wanprestatie) niet automatisch ingaat, maar integendeel pas na een ruime apprecia-
tiebevoegdheid van de rechter, is er geen sprake van een voorwaarde. een voorwaarde treedt 
immers in wezen van rechtswege in (J. de cOnincK, De voorwaarde, in Recht en onderneming, 
Brugge, die Keure, 2007, 140). de ontbinding bij niet-nakoming heeft een andere finaliteit dan 
de ontbinding bij de ontbindende voorwaarde (S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 15, p. 46). in beide gevallen heeft 
de ontbinding niet de overeenkomst zelf als voorwerp, maar wel de contractuele verbinte-
nissen. een aantal postcontractuele verbintenissen blijven immers bestaan, hetgeen niet kan 
verantwoord worden in geval van een ontbinding van de overeenkomst. Bij wanprestatie kan 
immers naast de ontbinding ook nog een contractuele schadevergoeding worden gevraagd (J. 
de cOnincK, De voorwaarde, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, p. 272-273, 
nr. 222). Bij een ontbindende voorwaarde wil men wel de gevolgen van de overeenkomst 
ongedaan maken. Bij een gerechtelijke ontbinding wil men zich eerder bevrijden van de (nog 
niet uitgevoerde) verbintenissen en een schadevergoeding krijgen voor de schade door niet 
uitvoering van de verbintenissen van de tegenpartij. Men wil dus eerder het evenwicht in de 
effectief uitgevoerde prestaties herstellen. 
(1582) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 6, p. 35; r. dAlcQ, “rapport sur les sanctions attachées à l’inexécution 
des obligations contractuelles en droit civil et commercial belge”, in Travaux de l’association H. 
Capitant, XVii, Parijs, dalloz, 1968, nr. 34. 
(1583) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 384; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeen-
komsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 7, p. 37.
(1584) Het keuzerecht komt uitsluitend toe aan de schuldeiser jegens wie de verbintenis niet 
is nagekomen (cass. 5 september 1980, Pas. 1981, 17, Arr. Cass. 1980-81, 12, R.W. 1980-81, 1324-
1326, R.G.E.N. 1983, 118, nr. 22.864; cass. 22 mei 1981, Pas. 1981, 1267, Arr. Cass. 1980-81, 1105; 
cass. 21 november 1974, Pas. 1975, 322, Arr. Cass. 1975, 350).
(1585) S. STiJnS, “Uitdrukkelijk ontbindende bedingen, ontbindende voorwaarden en ver-
vangingsbedingen” in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), Contractuele clausules rond 
de (niet-)uitvoering en beëindiging van contracten, Antwerpen, intersentia, 2006, 77; S. STiJnS, 
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of subsidiair de uitvoering bij wijze van equivalent. daarnaast kan de be-
nadeelde partij bij een wederkerige overeenkomst (1586) ook kiezen voor 
de ontbinding van de overeenkomst met desgevallend een bijkomende 
schadevergoeding (art. 1184 lid 2 B.W.) (1587). Het recht om te kiezen voor 
de ontbinding wordt uitsluitend toegekend aan de schuldeiser van de ver-
bintenis waarop de wanprestatie betrekking heeft. Men kan uit de eigen 
wanprestatie geen argumenten putten voor een ontbinding van de overeen-
komst (1588). de schuldenaar kan enkel aanbieden de prestatie alsnog na te 
komen in natura op een voor de schuldeiser bevredigende manier (1589). 
een uitdrukkelijk ontbindend beding in de overeenkomst doet niets af aan 
dit keuzerecht (1590).

482. verschil met uitDoving of verval van oorzaak of voorwerP: – deze vorm 
van ontbinding moet onderscheiden worden van de niet besproken geval-
len van uitdoving van de verbintenis. Van zodra er sprake is van een over-
machtssituatie die de verbintenissen van één partij doet uitdoven, vervalt 
ook de tegenprestatie bij wederkerige overeenkomsten en gaat de overeen-
komst teniet. dit tenietgaan, vindt zijn legitimatie niet in art. 1184 B.W., 
aangezien hier geen sprake is van een sanctionering van een toerekenbare 
niet-nakoming (1591). Hetzelfde geldt voor de leer van verval van oorzaak 
of voorwerp (1592) (cf supra randnr. 451-452). Zo zal een concessieover-
eenkomst komen te vervallen wanneer de productie en levering van een 
bepaald product moet worden gestaakt (1593). Bij verval is de beëindiging 

De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 237, p. 327

 
e.v.

(1586) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 229, p. 320.
(1587) cass. 2 februari 1989, Pas. 1989, 589, Arr. Cass. 1988-89, 655, R.W. 1989-90, 538; cass. 
13 december 1985, Pas. 1986, 488, noot, Arr. Cass. 1985-86, 561; noot, R.W. 1986-87, 933; J.T. 
1987, 163; cass. 6 april 1977, Pas. 1977, 963, noot, Arr. Cass. 1977, 844, J.T.T. 1978, 161.
(1588) Kh. Hasselt 24 maart 1993, Limb. Rechtsl. 1994, 39.
(1589) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 274-275, p. 386-387.
(1590) cass. 5 september 1980, Pas. 1981, 17, Arr. Cass. 1980-81, 12, R.W. 1980-81, 1324-1326, 
R.G.E.N. 1983, 118, nr. 22.864; cass. 22 februari 1978, Bull. Civ. iii, nr. 99; P. deleBecQUe, 
noot onder cass. (fr.) 7 maart 1984, J.C.P. 1985, ii, 20407, nr. 3-6.
(1591) cass. 27 juni 1946, aangehaald in STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 22, p. 57, voetnoot 141.
(1592) dit is gebaseerd op de algemene oorzaakleer. P.-A. fOrierS, “l’objet et la cause du 
contrat”, in Les obligations contractuelles, Brussel, J.B.B., 1984, p. 156 e.v.; P.-A. fOrierS, “Ob-
servations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur 
cause”, noot onder cass. 28 november 1980, R.C.J.B. 1987, 74. Zie bv.: Antwerpen 9 november 
1988, Rev. Not. B. 1989, 483.
(1593) P. KileSTe en P. HOllAnder, “examen de jurisprudence. la loi du 27 juillet 1961 
relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, 
1987-1992, T.B.H. 1993, nr. 41; i. VerOUgSTrAeTe, “Quelques aspects du contrat de conces-
sion exclusive de vente et du franchisage”, in Les intermédiaires commerciaux, Brussel, J.B.B., 
1990, p. 167, nr. 31.
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van de overeenkomst een beëindiging van rechtswege aangezien het con-
tract eenvoudig niet meer kan uitgevoerd worden (1594). Wanprestaties 
komen hiervoor in principe niet in aanmerking. Het niet rendabel zijn van 
een onderneming kan niet worden gelijkgesteld met een verval van voor-
werp (1595).
Uiteraard is de band tussen deze vormen van beëindiging en de beëindiging 
wegens wanprestatie mogelijks zeer nauw. indien het contract vervalt door 
een toerekenbaar verval van voorwerp opent dit reeds de deur naar een bui-
tengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie zonder uitdrukkelijk ont-
bindend beding (cf. infra randnr. 492). de schadeverplichting van de partij 
die aan de oorzaak ligt van het verval blijft dan overeind, maar de controle 
van de rechter verschuift zich hier naar een a posterioricontrole (1596).

2.  Toepassingsvoorwaarden

a.  Wederkerige overeenkomst

483. weDerkerige overeenkomst: – in de eerste plaats moet er sprake zijn 
van een wederkerigheid. een overeenkomst is wederkerig indien elk van 
beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de presta-
tie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt (1597). 
Het is een evidentie dat de franchiseovereenkomst een wederkerige over-
eenkomst is. er bestaat een nauw verband tussen de verschillende verbinte-
nissen van de franchisegever en deze van de franchisenemer. Ze zijn onder-
ling afhankelijk (1598).

b.  Voorafgaande ingebrekestelling

484. normaal voorafgaanDe ingebrekestelling: – in het Belgisch recht is een 
ingebrekestelling ook voor een gerechtelijke ontbinding vereist (1599). Het 
doel van de ingebrekestelling is in feite drieledig (1600). Ten eerste geeft de 

(1594) P.-A. fOrierS, “Observations sur la caducité des contrats par suite de la disparition de 
leur objet ou de leur cause”, noot onder cass. 28 november 1980, R.C.J.B. 1987, p. 74, nr. 19.
(1595) luik 19 maart 1998, D.A.O.R. nr. 48, p. 79. 
(1596) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 44, p. 88.
(1597) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 97, p. 151.
(1598) A. de BerSAQUeS, noot onder cass. 27 juni 1946, R.C.J.B. 1947, p. 274, nr. 1.
(1599) cass. 9 april 1976, Pas. 1976, 887, Arr. Cass. 1976, 921, noot, R.W. 1976-77, 921; cass. 
17 oktober 1957, Pas. 1958, 143, noot, Arr. Cass. 1958, 83, noot cass. 2 mei 1964, Pas. 1964, 934, 
R.W. 1964-65, 873, J.T. 1964, 634; cass. 24 maart 1972, Arr. Cass. 1972, 707.
(1600) f. dAVid, “de la mise en demeure” Rev. Crit. Légis. Juris. 1939, 100; P. WerY, “la mise 
en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obligations contractuelles, Brussel, 
J.B.B., 2000, 294.
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schuldeiser aan de schuldenaar te kennen dat hij gebaat is bij een onmid-
dellijke uitvoering. Ofwel geeft hij de schuldenaar een laatste kans om het 
contract nog in natura uit te voeren. Tenslotte kan de ingebrekestelling ook 
gelden als officiële vaststelling van de niet uitvoering van de verbintenis, 
waarop de schuldeiser zich dan kan beroepen. 
in zoverre de ingebrekestelling een laatste verzoeningspoging inhoudt kan 
de dagvaarding wellicht niet als ingebrekestelling gelden (1601). indien 
men met de ingebrekestelling enkel officieel wil vaststellen dat de verbin-
tenis niet werd uitgevoerd zal de dagvaarding wel als ingebrekestelling 
gelden (1602). dit geldt zowel voor een dagvaarding waarin de uitvoering 
in natura wordt geëist als voor dagvaarding met een eis tot ontbinding van 
de overeenkomst op basis van wanprestatie (1603).

Bepaalde franse rechtsleer zag in de ingebrekestelling een gevolg van de 
contractuele goede trouw. de ingebrekestelling zou dan tot doel hebben 
de schuldenaar te waarschuwen voor een mogelijke sanctionering van de 
niet uitvoering (1604). dit kende enige navolging in de Belgische rechts-
leer (1605). de rechtspraak en rechtsleer zijn op dat vlak niet helemaal dui-
delijk. enerzijds lijkt men probleemloos te aanvaarden dat de dagvaarding, 
zelfs wanneer daarin louter de ontbinding wordt gevraagd wegens wan-
prestatie, kan gelden als ingebrekestelling. Anderzijds is men het erover 
eens dat een ingebrekestelling inhoudelijk, in duidelijke bewoordingen, 
de wens van de schuldeiser, de hem verschuldigde verbintenis in natura 
te zien uitgevoerd worden, moet bevatten (1606). enerzijds lijkt men dus 
te aanvaarden dat de ingebrekestelling ook louter een vaststelling van de 
niet uitvoering kan zijn, bijvoorbeeld in een dagvaarding die de ontbinding 
eist; anderzijds vindt men dat de ingebrekestelling dus een oproep moet 
zijn om uitvoering in natura te verkrijgen. indien men de dagvaarding tot 
ontbinding als ingebrekestelling aanvaardt, waarom zou een ingebreke-
stelling, bijvoorbeeld bij aangetekend schrijven, die louter vaststelt dat de 

(1601) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 109, p. 175. Specifiek met betrekking tot een franchiseovereenkomst: Kh. 
Brussel 17 mei 1996, A.r. 3146/95.
(1602) cass. 17 oktober 1957, Arr. Cass. 1958, 83, Pas. 1958, i, 143, noot; cass. 24 april 1980, Pas. 
1980, i, 1050, noot, Arr. Cass. 1979-80, 1061, noot, R.W. 1981-82, 549, J.T. 1980, 577.
(1603) cass. 17 oktober 1957, Arr. Cass. 1958, 83, Pas. 1958, i, 143, noot; cass. 24 april 1980, Pas. 
1980, i, 1050, noot, Arr. Cass. 1979-80, 1061, noot, R.W. 1981-82, 549, J.T. 1980, 577.
(1604) X. lAgArde, “remarques sur l’actualité de la mise en demeure”, J.C.P. 1996, doctr., i, 
nr. 3974, nr. 1; d. AlliX, “réflexions sur la mise en demeure”, J.C.P. 1977, i, nr. 2844, 6.
(1605) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 109, p. 175.
(1606) P. WerY, “la mise en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obligati-
ons contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, 306; cass. 16 september 1983, Pas. 1984, i, 48, noot, R.W. 
1984-85, coll. 464; cass. 18 december 1986, Pas. 1987, i, 484, J.T. 1987, 162, R.W. 1987-88, 55, 
noot; cass. 28 november 1991, Pas. 1992, i, 231; cass. 26 oktober 1992, Pas. 1992, i, 1202, J.T.T. 
1993, 95, R.W. 1992-93, 1163; cass. 28 maart 1994, Pas. 1994, i, 317.
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verbintenis niet werd uitgevoerd, dan niet kunnen volstaan? Het Hof van 
cassatie stelt dat een ingebrekestelling ook vereist is wanneer de uitvoe-
ring in natura niet wordt gevraagd (1607). de ingebrekestelling is dus een 
algemeen beginsel (1608) bij elke sanctionering van een contractuele wan-
prestatie (1609).

de meeste definities van ingebrekestelling impliceren echter dat de schuld-
eiser aan zijn schuldenaar een laatste termijn om alsnog in natura uit te voe-
ren, moet geven (1610). Uiteindelijk hoeft een ingebrekestelling geen uit-
stel meer in te houden (1611). de moratoire (1612) en compensatoire (1613) 
interesten lopen bovendien vanaf het moment van de ingebrekestelling, 
hetzelfde geldt voor de schade. Ook voor wat de risico’s betreft geldt de 
overdracht vanaf dat moment (1614).
naar frans recht is meer discussie gerezen over de vraag of een vooraf-
gaande ingebrekestelling nodig is. een ingebrekestelling moet volgens 
sommigen misbruik van het ontbindingsrecht voorkomen. een wanpres-
tatie is niet steeds het gevolg van een onmogelijkheid om uit te voeren, 
het kan ook gaan om een eenvoudige vergetelheid. Maar een dagvaarding 
wordt in frankrijk meestal wel gelijkgesteld met een ingebrekestelling om-
dat in elk geval het verrassingselement weggenomen is voor de tegenpartij. 
Bovendien kan de rechter de ontbinding dan nog steeds weigeren indien 
de schuldenaar tijdens de procedure alsnog aanbiedt de prestatie te leve-
ren (1615). Het Belgische Hof van cassatie volgt deze redenering (1616).

Bij de buitengerechtelijke ontbinding zal naast de ingebrekestelling nog een 
mededeling nodig zijn dat men zich op de buitengerechtelijke ontbinding 
beroept en wat daarvoor de motieven zijn (cf. infra randnr. 499). Bij een 

(1607) cass. 9 april 1976, Pas. 1976, i, 1887, R.W. 1976-77, 921.
(1608) Het arrest zelf spreekt van een beginsel, de annotering van een algemeen rechtsbegin-
sel.
(1609) A. VAn OeVelen, “Actuele jurisprudentiële en legislatieve ontwikkelingen inzake 
de sancties bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen”, R.W. 1994-95, 793.
(1610) P. WerY, “la mise en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obliga-
tions contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, 294; P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurispru-
dence. les obligations”, R.C.J.B. 1975, 687.
(1611) cass. 17 oktober 1957, Arr. Cass. 1958, 83, Pas. 1958, i, 143, noot.
(1612) cass. 20 juni 1957, Pas. 1957, i, 1259, J.T. 1957, 606; cass. 31 maart 1966, Pas. 1966, i, 
995. 
(1613) cass. 28 september 1995, Pas. 1995, i, 860; i. dUrAnT “les dommages et intérêts ac-
cordés au titre de la réparation d’un dommage contractuel” in Les sanctions de l’inexécution des 
obligations contractuelles, in Collection Droit des Affaires, Parijs, 2000, nr. 34 e.v.
(1614) P. WerY, “la mise en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obligati-
ons contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, 312.
(1615) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 452, p. 413-514.
(1616) S. STiJnS, d. VAn gerVen en P. WerY, “chronique de jurisprudence. les obligati-
ons: les sources (1985-1995)”, J.T. 1996, 719.
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gerechtelijke ontbinding is dit niet nodig aangezien de ontbinding door de 
rechter wordt uitgesproken.

485. uitzonDeringen oP het vereiste van ingebrekestelling: – indien de inge-
brekestelling nutteloos geworden is omdat de uitvoering van de prestatie 
definitief onmogelijk is geworden, is zij uiteraard niet meer vereist (1617). 
Zo is een ingebrekestelling in principe nutteloos indien een verbintenis om 
iets niet te doen overtreden is (art. 1145 B.W.) (1618). Bij franchiseovereen-
komsten denken we uiteraard onmiddellijk aan het schenden van een niet-
concurrentieverplichting. Ook indien de nuttige uitvoeringstermijn voor 
een verbintenis verstreken is (art. 1146 B.W.) (1619). Telkens indien uit de 
aard van de overeenkomst of uit de bedoeling van partijen of uit een door 
de rechter vastgestelde feitelijk situatie blijkt dat uitvoering van de verbin-
tenis materieel onmogelijk is geworden na het verstrijken van een bepaalde 
termijn, of dat de uitvoering na deze termijn voor de schuldeiser geen nut 
meer heeft, moet er dus geen ingebrekestelling zijn (1620). dit wordt ruim 
geïnterpreteerd als elke situatie waarbij het noodzakelijk vertrouwen, on-
ontbeerlijk voor het in stand houden van de contractuele banden verdwe-
nen is.
Uiteraard is een ingebrekestelling ook niet langer vereist wanneer de schul-
denaar formeel laat weten dat hij niet langer zal uitvoeren (1621). Het vol-
staat niet dat de schuldenaar handelingen stelt die in strijd zijn met de door 
hem aangegane verbintenissen (1622), tenzij daardoor de uitvoering defi-
nitief onmogelijk wordt (1623). een schulderkenning maakt echter de in-
gebrekestelling niet overbodig. de verwijlinteresten lopen in dat geval niet 
vanaf het moment van de schulderkenning (1624).

(1617) cass. 24 april 1980, Pas. 1980, 1050, noot, Arr. Cass. 1979-80, 1061; cass. 29 november 
1984, Pas. 1985, 399, Arr. Cass. 1984-85, 446, noot, J.T. 1987, 422, R.C.J.B. 1987, 213, noot f. 
glAnSdOrff; cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, 929, Arr. Cass. 1984-85, 1011, noot, R.W. 1986-
87, 951, R.C.J.B. 1989, 7, noot r. KrUiTHOf.
(1618) cass. 23 september 1994, Pas. 1994, i, 759; cass. 4 september 1975, Pas. 1976, 16, noot, 
Arr. Cass. 1976, 20, noot, R.W. 1975-76, 1561, noot, J.T. 1976, 243.
(1619) cass. 4 september 1975, Pas. 1976, i, 16; P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurispru-
dence. les obligations”, R.C.J.B. 1975, 688.
(1620) cass. 22 maart 1985, Pas. 1985, i, 929, R.C.J.B. 1989, 7, noot r. KrUiTHOf, R.W. 1986-87, 
col. 851; cass. 24 maart 1972, Pas. 1972, 693, noot, Arr. Cass. 1972, 707, R.W. 1971-72, 2023; d. 
VAn gerVen en P. WerY, “chronique de jurisprudence. les obligations: les sources (1985-
1995)”, J.T. 1996, 720.
(1621) P. WerY, “la mise en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obligati-
ons contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, 336.
(1622) P. WerY, “la mise en demeure en matière d’obligations contractuelles”, in Les obligati-
ons contractuelles, Brussel, J.B.B., 2000, p. 338, nr. 39.
(1623) cass. 17 januari 1992, Pas. 1992, 421, noot, Arr. Cass. 1991-92, 436, T.B.H. 1993, noot M. 
e. STOrMe, de behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, in La fin du contrat, Brussel, 
Vlaams Pleitgenootschap, 1993, 11.
(1624) Kh. Hasselt 22 december 1999, R.W. 2002-03, 1633.
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een ingebrekestelling kan ook contractueel worden uitgesloten door het 
inlassen van een nuttige uitvoeringstermijn en duidelijk te stellen dat de 
schuldenaar in gebreke zal zijn door het louter verstrijken van de termijn. 

c.  Toerekenbare tekortkoming

486. voorafgaanDe tussenkomst rechter, aPPreciatiebevoegDheiD: – de ont-
binding van de overeenkomst op basis van wanprestatie wordt niet vast-
gesteld door de rechter maar uitgesproken (1625). dit houdt dus een ap-
preciatie van de rechter in (1626). de uitzonderingen die mogelijk zijn op 
de voorafgaande tussenkomst van de rechter behandelen we hierna bij de 
buitengerechtelijke ontbinding zonder uitdrukkelijk ontbindend beding 
(cf. infra randnr. 492).

487. elk toerekenbaar niet nakomen…: – in principe komt elke wanpresta-
tie in aanmerking voor een gerechtelijke ontbinding. laattijdige nakoming, 
gedeeltelijke of gebrekkige nakoming, volledige niet-nakoming komen in 
aanmerking voor zover voldoende zwaarwichtig in relatie tot de ontbin-
dingssanctie. de rechtspraak heeft getracht criteria te ontwikkelen voor een 
voldoende ernstige tekortkoming. in geen geval mag de ernstige tekortko-
ming verward worden met een zware (en opzettelijke) fout. de meerder-
heid van de rechtsleer verwijst in het kader van een beoordeling van de 
ernst van een tekortkoming niet naar schuldcategorieën (1627). de reden 
voor de niet-nakoming is irrelevant, het kan zowel gaan om een foutieve als 
niet foutieve niet-nakoming (1628). de wanprestatie moet enkel toereken-
baar zijn aan de schuldenaar (1629). de schuldeiser mag zelf niet in gebreke 
zijn. 

488. Dat volDoenDe ernstig is (1630): hoofD- of nevenverbintenis, aarD van De 
tekortkoming: – Het niet nakomen kan zowel van een hoofd- als accessoire 

(1625) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 113, p. 182.
(1626) l. deMeYere, “rechtshandelingen ter beëindiging van overeenkomsten”, in La fin 
du contrat- De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 
1993, 11, nr.31; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, 
Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 114, p. 183; J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du 
contrat, in Traité de droit civil, Parijs, l.g.d.J., 2001, nr. 458-460, p. 526-528.
(1627) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 162, p. 235.
(1628) cass. (fr.) 9 maart 1999, Rev. Jur. Dr. Aff. 1999, nr. 643, p. 507; cass. (fr.) 2 juni 1982, Bull. 
Civ., i, nr. 205, p. 178, R.T.D. Civ. 1983, p. 340, nr. 3, noot f. cHABAS. 
(1629) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 186, p. 274.
(1630) cass. 9 juni 1961, Pas. 1962, i, 1104, noot; cass. 28 mei 1965, Pas. 1965, i, 1051, noot ; cass. 
9 september 1965, Pas. 1966, i, 47; cass. 12 november 1967, Pas. 1977, i, 291; cass. 13 maart 
1981, R.W. 1982-83, 1049, noot; cass. 31 januari 1991, Pas. 1991, i, 520.
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verbintenis aangenomen worden (1631). de ernst van de tekortkoming en-
kel beoordelen aan de hand van de vraag of de wanprestatie een hoofd- of 
nevenverbintenis betreft, volstaat dus niet. Zolang de niet nakoming naar 
de formulering in de overeenkomst en de bedoeling van de partijen maar 
voldoende ernstig is, zal de rechter ze toestaan (1632). de controle van de 
rechter van de ernst van de tekortkoming is fundamenteel een controle op 
rechtsmisbruik (1633).
Wanneer de niet-nakoming volledig is en de nakoming definitief onmoge-
lijk is, door een toerekenbare tekortkoming van de schuldenaar, door het 
laten verstrijken van de nuttige uitvoeringstermijn of door het duidelijke 
verzet van de schuldenaar nog verder uit te voeren, staat de voldoende 
ernst van de wanprestatie vast. Uitstel door de rechter heeft dan geen zin 
meer. Toch heeft de rechter ook hier nog een appreciatiebevoegdheid. de 
keuze tussen een gerechtelijke ontbinding of een uitvoering in natura staat 
nog open. controle van de rechter is nuttig om misbruiken, ook bij deze 
keuze, tegen te gaan. Bovendien speelt in dit geval ook nog de vraag of 
de volledige tekortkoming een tekortkoming van een hoofd- of nevenver-
bintenis is. Ook dit kan dus niet het enige criterium voor de ernst van de 
wanprestatie zijn. 

489. criteria rechtsleer: – in de rechtsleer vinden we voor het beoordelen 
van de ernst van een wanprestatie verschillende criteria terug. de vermoe-
de wil van partijen, of de schending van een essentiële verbintenis (1634), 
komen in feite op hetzelfde neer. indien partijen ‘impliciet’ gewild hebben 
dat een bepaalde wanprestatie in aanmerking komt voor een gerechtelijke 
ontbinding, dan hebben ze duidelijk die verbintenis als een essentiële ver-
bintenis gezien. daarnaast kan men ook de omvang van de tekortkoming 
nemen (fundamental breach), onafhankelijk van het belang van de misken-
de verbintenis op zich (1635). Men plaatst de tekortkoming dan niet meer 
in relatie met de verbintenis zelf, maar men bekijkt de tekortkoming vanuit 
de hele contractuele relatie (1636). de duitse rechtsleer neemt algemeen 

(1631) r. cASSin, “réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécution”, 
R.T.D. Com. 1945, p. 159, nr. 8; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 164, p. 244.
(1632) cass. (fr.) 2 december 1980, Bull. Civ., iV, p. 322, nr. 401; cass. (fr.) 15 juli 1999, Bull. 
Civ., i, p. 158, nr. 254; cass. (fr. ) 11 december 1990, Bull. Civ., iV, p. 218, nr. 316, R.T.D. Civ. 
1991, 527, nr. 3, noot, J. MeSTre.
(1633) S. STiJnS, “la dissolution du contrat par un acte unilatéral en cas de faute dans l’inexé-
cution ou de vice de formation”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 
p. 348, nr. 18.
(1634) Zie voor een bespreking van deze rechtsleer: S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerech-
telijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 169, p. 249 e. v. 
(1635) M. fOnTAine, “la mise en oeuvre de la résolution des contrats synallagmatiques 
pour inexécution fautive”, noot onder cass. 16 januari 1986 en Bergen 21 juni 1983, R.C.J.B. 
1991, nr. 21.
(1636) dit is ook het criterium overgenomen in het Weens koopverdrag.
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aan dat een overeenkomst kan worden ontbonden indien het verderzet-
ten van de overeenkomst niet redelijkerwijs verwacht kan worden van de 
franchisegever (1637). Het rechtmatig vertrouwen van de tegenpartij in de 
overeenkomst die een intensieve samenwerking vooropstelt, moet geschokt 
zijn. Het volstaat dus niet de schending van een expliciet in het contract 
vermelde verbintenis aan te tonen. Men moet aantonen dat daardoor de 
verdere uitvoering van de overeenkomst door tegenpartij niet meer redelijk 
is. Uiteraard dienen hiervoor objectieve criteria aangehaald te worden. Al 
deze criteria kunnen wellicht gebundeld worden in het door STiJnS voor-
gestelde economisch nutscriterium. dit is een precisering van het misbruik-
criterium en maakt toepassing van het evenredigheidsbeginsel. de rechter-
lijke controle heeft immers als doel precies misbruiken vermijden, en dus 
erop toezien dat er geen wanverhouding bestaat tussen de wanprestatie en 
de ontbindingssanctie. de tekortkoming zal onvoldoende belangrijk zijn 
wanneer het economisch nut van de schuldeiser bij de overeenkomst ook na 
de wanprestatie overeind blijft (1638). een wanprestatie van één partij, die 
later klaarblijkelijk weer werd gladgestreken kan nadien niet meer worden 
ingeroepen als wanprestatie die voldoende ernstig is om een gerechtelijke 
ontbinding te rechtvaardigen (1639). Bij bepaalde overeenkomsten zou de 
intensieve samenwerking ervoor zorgen dat eventueel zelfs zonder tekort-
koming het verder uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk kan worden. 
naar analogie met de ontbinding van vennootschappen op basis van art. 45 
W.Venn. (1640) zou ook een franchiseovereenkomst een verhouding, door 
de goede trouw beheerst, doen ontstaan. indien die verhouding volledig 

(1637) Voor een invulling van de ‘wichtige Grund’ Zie M. STein-Wigger, Die Beendigung des 
Franchisesvertrages, Basel, Helbing und lichtenhahn, 1999, 149.
(1638) W. VAn gerVen, “Het evenredigheidsbeginsel: een beginsel met een groot verleden 
en een grote toekomst”,in In het nu, wat worden zal, Schoordijkbundel, deventer, Kluwer, 1992, 
76.; W. VAn gerVen, “Principes de proportionnalité, abus de droit et droits fondamentaux”, 
J.T. 1992, 307-308; S. STiJnS, “Abus, mais de quel(s) droit(s)? réflexions sur l’exécution de 
bonne foi des contrats et l’abus de droits contractuels”, J.T. 1990, p 33, nr. 3.3.2.
(1639) Brussel 10 december 2008, onuitg. 2007/Ar/1762: Het opleggen van een heel spe-
cifieke opleidingen voor een kapster (bepaalde kleurtechnieken) gaat in tegen de onafhan-
kelijkheid van de franchisenemer. Het staat de franchisenemer vrij deze opleidingen al dan 
niet te volgen. indien de franchisenemer de opleiding niet wenst te volgen mag hij daarom 
niet gesanctioneerd worden door hem de toegang tot volgende opleidingen te ontzeggen. 
indien het incident echter opgelost werd en franchisenemer opnieuw werd toegelaten tot de 
volgende opleidingen kan deze wanprestatie van de franchisegever echter grond meer zijn 
voor een gerechtelijke ontbinding.
(1640) P. A. fOrierS, “les situations de blocages dans les sociétés anonymes”, T.B.H. 1992, 
477-485; B. TilleMAn, “de gerechtelijke ontbinding: een laatste redmiddel”, T.R.V. 1992, 
491-508; B. TilleMAn, Ontbinding van vennootschappen, Kalmthout, Biblio, nr. 381-442, p. 
194-226; T. TilQUin, “les conflits dans les sociétés anonymes et l’exclusion d’un associé”, 
Rev. Prat. Soc. 1991, 1; T. TilQUin en V. SiMOnArT, Traité des Sociétés, ii, diegem, Kluwer, 
1997, 303-313; A. BenOiT-MOUrY, “des justes motifs de dissolution des sociétés anonymes. 
de l’article 1871 du c. civ à l’article 102 des lcS”, in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-
Scientia, 1986, 147.
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scheefgetrokken is en elke samenwerking onmogelijk is geworden, komt 
het vennootschapsdoel in gevaar en lijkt gerechtelijke ontbinding de enige 
oplossing (1641). nochtans kunnen we, zoals aangetoond in deel i, de fran-
chiseverhouding niet gelijkstellen met een vennootschapsverhouding. de 
samenwerking is een contractuele plicht. een samenwerking die onmogelijk 
wordt is een ernstige wanprestatie die de ontbinding rechtvaardigt. de tra-
ditionele criteria moeten hiervoor niet worden verlaten. indien een samen-
werking onmogelijk wordt zonder dat hiervoor één van de twee partijen 
met de vinger kan gewezen worden, moet de rechter de ontbinding lastens 
beiden uitspreken. een kwalificatie als samenwerkingsovereenkomst is ook 
hier overbodig en verwarrend.

3.  Sanctie, ontbinding of uitstel, schadevergoeding

490. aPPreciatiebevoegDheiD rechter: – de sanctie die de rechter oplegt moet 
evenredig zijn met de aangehaalde tekortkoming (1642). 
- de rechter kan de ontbinding uitspreken met eventueel een aanvullende 
schadevergoeding.
- Hij kan de ontbinding afwijzen, en al dan niet vervangen door een uitvoe-
ring bij wijze van equivalent.
- Hij kan de ontbinding lastens beide partijen uitspreken (1643).
- Tenslotte kan hij aan de schuldenaar te goeder trouw een uitstel verlenen 
en de ontbinding voorwaardelijk uitspreken. de rechter kan dus een aan-
bod van de schuldenaar alsnog in natura uit te voeren, aanvaarden of niet. 
de gedeeltelijke ontbinding van een overeenkomst door de rechter is naar 
Belgisch recht uitgesloten. Zodra de overeenkomst nog economisch nut 
heeft, is de wanprestatie immers niet ernstig genoeg om een ontbinding 
uit te spreken. indien een gedeeltelijke verderzetting van de overeenkomst 
nog wenselijk is, heeft de overeenkomst wellicht nog een voldoende eco-
nomisch nut.

491. niet-retroactieve ontbinDing: – de ontbinding werkt in principe terug 
in de tijd tot het moment van de contractsluiting, maar deze terugwerkende 

(1641) Kh. Brussel 31 juli 1986, T.R.V. 1993, 99; Kh. Hasselt 8 april 1991, T.R.V. 1991, 315. Kh. 
nijvel 26 juli 1994, T.R.V. 1994, 530.
(1642) A. de THeUX, “résolution judiciaire; principes et applications en droit du travail”, in 
Permanence du droit civil en droit du travail, Brussel, U.l.B., 1983, nr. 23; M.-A. flAMMe en P. 
flAMMe, Le contrat d’entreprise. Dix ans de jurisprudence (1966-1975), Brussel, larcier, 1976, 
nr. 170, p. 73; r. cASSin, “réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour inexécu-
tion”, R.T.D. Com. 1945, p. 159, nr. 9; M. VAn rUYMBeKe, “et si la résolution n’était plus 
judiciaire…”, R.G.A.R. 1978, 9850/3; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding 
van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 189, p. 277.
(1643) cass. 16 april 2004, Pas. 2004, 641, J.L.M.B. 2004, 1710; cass. 15 november 2002, Pas. 
2002, 2180.
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kracht moet gedefinieerd worden vanuit de bedoeling van de gerechtelij-
ke ontbinding om de wanprestatie van de schuldenaar te sanctioneren. in 
principe moeten partijen dus reeds ontvangen prestaties teruggeven (1644). 
Voor overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, zoals de franchise-
overeenkomst is de retroactiviteit van de ontbinding een fictie (1645). Het 
onderscheid overeenkomst met opeenvolgende prestaties en onmiddellijk 
uitgevoerde overeenkomst wordt echter door de rechtsleer wat betreft de 
al dan niet retroactiviteit van de ontbinding in vraag gesteld. de al dan niet 
deelbaarheid van de prestaties wordt door sommigen naar voor geschoven 
als nieuw onderscheidend criterium (cf. supra randnr. 312-313). de clau-
sules die partijen met het oog op de beëindiging bedongen hebben, zoals 
niet-concurrentieverplichtingen en aankoopopties op de handelszaak van 
de franchisenemer blijven uiteraard overeind. Verder is bij duurovereen-
komsten de regel dat de wederzijdse prestaties uit het verleden meestal ge-
lijkwaardig of in evenwicht worden geacht. daarnaast zijn restituties vaak 
onmogelijk (1646). de ontbinding zal dus enkel voor de toekomst plaats 
hebben (1647). de rechter dient bij duurovereenkomsten te bepalen vanaf 
welk moment de ontbinding dan wel ingaat, vanaf het moment van de 

(1644) Brussel 3 februari 1962, T.B.H. 1962, 102, J.T. 1962, 190; M. fOnTAine, “la rétroacti-
vité de la résolution des contrats pour inexécution fautive”, noot onder cass. 8 oktober 1987, 
R.C.J.B. 1990, p. 379, nr. 1.
(1645) Bepaalde franstalige rechtsleer maakt een verwarrend onderscheid tussen résolution, 
wat overeenkomt met een retroactieve ontbinding ex tunc van overeenkomsten met eenma-
lige prestaties, en résiliation wat overeenkomt met de ontbinding ex nunc van overeenkom-
sten met opeenvolgende uitvoering (T. genicOn, La résolution du contrat pour inexécution, 
in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 24 e. v., p. 18 e. v.). daar waar we in het 
nederlands geen onderscheidende termen hebben voor de ontbinding wegens wanprestatie, 
of die nu terugwerkt in de tijd, bij eenmalige prestaties, of niet terugwerkt bij overeenkomsten 
met opeenvolgende prestaties, maken we wel een onderscheid tussen eenzijdige opzegging 
(buiten wanprestatie, van bijvoorbeeld overeenkomsten van onbepaalde duur) en ontbin-
ding, wat in de franse terminologie dan weer twee keer résiliation wordt. Voor een kritiek op 
de verwarrende onderscheiden in de terminologie van de franse rechtspraak, zie: P. WerY, 
“l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute de l’autre par-
tie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 262 (Wéry stelt terecht voor 
de term résiliation voor te behouden voor een eenzijdige opzegging, buiten wanprestatie en 
voor de ontbinding, zowel ex tunc als ex nunc van synallagmatische overeenkomsten de term 
résolution te gebruiken); S. le gAc-PecH, “rompre son contrat”, R.T.D. Civ. 2005, 223; J. 
gHeSTin, “l’effet rétroactif de la résolution des contrats à exécution successive”, in Mélanges 
Raynaud 1985, p. 203, nr. 5; f. Terré, P. SiMler en Y. leQUeTTe, Droit civil, Les obligations, 
Précis dalloz, ed. 8 2002, nr. 655 ; J. gHeSTin, c. JAMin en M. BillAU, Traité de droit civil, Les 
effets du contrat, Parijs, l.g.d.J., 2001, nr. 543-563; P. MAlAUrie, l. AYnèS en P. STOffel-
MUncK, Les obligations, Parijs, defrénois 2004, nr. 881.
(1646) A. VAn OeVelen en e. diriX, “Kroniek van het verbintenissenrecht (1981-1984)”, 
R.W. 1985-86, nr. 64; M. VAn rUYMBeKe, “et si la résolution n’était plus judiciaire…”, 
R.G.A.R. 1978, 9850/4; r. cASSin, “réflexions sur la résolution judiciaire des contrats pour 
inexécution”, R.T.D. Com. 1945, p. 159, nr. 10; c. lefeBVe, “les effets de la résolution judi-
ciaire des contrats successifs”, R.N.B. 1988, 226.
(1647) cass. 24 januari 1980, Pas. 1980, 581, Arr. Cass. 1979-80, 592, R.W. 1980-81, 1196; cass. 
31 januari 1991, Pas. 1991, 520, Arr. Cass. 1990-91, 584, R.W. 1990-91, 774, T. Not. 1991, 444, cass. 
25 februari 1991, Pas. 1991, 616, Arr. Cass. 1990-91, 693, J.T. 1991, 455, T. Vred. 1991, 163; Bergen 
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wanprestatie, de dagvaarding (1648) of de rechterlijke uitspraak, indien de 
overeenkomst tijdens de gerechtelijke procedure verder werd uitgevoerd 
en deze prestaties niet terug te geven zijn (1649). 

d.  Buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie zonder uit-
drukkelijk ontbindend beding

1.  Mogelijkheid buitengerechtelijke ontbinding zonder uitdrukkelijk ontbin-
dend beding

492. eenzijDige buitengerechtelijke ontbinDing zonDer uitDrukkelijk ontbinDenD 
beDing: – daarnaast is er ook ruimte voor een buitengerechtelijke ontbin-
ding buiten elk uitdrukkelijk ontbindend beding. de voorafgaande controle 
door de rechter op een ontbinding wegens wanprestatie is immers enkel te 
verantwoorden vanuit een mogelijk uitstelrecht van de rechter (1650). de 
controle van de rechter ter sanctionering van een onterecht beroep op de 
ontbinding is immers gegrond in een matigingsbevoegdheid van de rech-
ter. Het gaat zoals gezegd om een misbruikcontrole, die evenzeer achteraf 
kan geschieden. Telkens wanneer de uitstelbevoegdheid zonder voorwerp 
is geworden, heeft het dan ook geen zin meer de rechterlijke controle voor 
de ontbinding te vereisen (1651). 
de franse rechtspraak, en dan vooral het franse Hof van cassatie is op 
dat punt verdeeld. Het Hof van cassatie in civiele kamer lijkt open te 
staan voor deze mogelijkheid. een eenzijdig inroepen van de ontbinding 
op basis van wanprestatie kan, indien de ernst van het gedrag van de 
schuldenaar dit verantwoordt (1652). A posteriori kan een niet gerecht-

11 december 1991, Rev. Rég. Dr. 1992, 218, noot rOlAnd; luik 15 november 1979, T. aann. 
1981, 243; luik 20 april 1977, J.L. 1976-77, 277; luik 22 januari 1963, J.L. 1962-63, 105.
(1648) Bv. cass. 28 juni 1990, Pas. 1990, 1242, Arr. Cass. 1989-90, 1401; cass. 8 oktober 1987, Pas. 
1987, 154, Arr. Cass. 1987-88, 164, R.W. 1987-88, 1505, R.C.J.B. 1990, 379, noot M. fOnTAine, 
R.N.B. 1988, 249, noot c. lefeBVe; cass. 29 mei 1980, Pas. 1980, i, 1199, Arr. Cass. 1979-80, 
1211, r.W. 1980-81, 2627, T. Not. 1981, 242.
(1649) P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurisprudence (1968-1973), les obligations”, 
R.C.J.B. 1975, nr. 73; cass. 28 juni 1990, Pas. 1990, 1242, Arr. Cass. 1989-90, 1401.
(1650) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 119, p. 188; S. STiJnS, “la dissolution du contrat par un acte unilatéral 
en cas de faute dans l’inexécution ou de vice de formation”, in La volonté unilatérale dans le 
contrat, Brussel, J.B.B, 2008, p. 348, nr. 17.
(1651) Brussel 30 juni 2008, onuitg., 2006/Ar/3214; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerech-
telijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 395-397, p. 528-530.
(1652) cass. (fr.), civ., 28 april 1987, D. 1988, p. 1, noot P. deleBecQUe; cass. (fr.), civ., 
13 oktober 1998, Bull. Civ., i, nr. 300, p. 207, D. 1999, 197, noot c. JAMin, D. 1999, somm. 115, 
noot P. deleBecQUe, J.C.P. g., ii, 10133, noot n. rZePecKi, Défrenois 1999, p. 374, nr. 17, 
noot d. MAZeAUd.
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vaardigde beëindiging gesanctioneerd worden (1653). de commerciële 
kamer houdt vast aan de traditionele rechtspraak dat een ontbinding een 
voorafgaande tussenkomst van de rechter inhoudt. de rechter moet dus 
elke buitengerechtelijke eenzijdige ontbinding sanctioneren, onafhanke-
lijk van de vraag of de ontbinding haar rechtvaardiging vindt in een vol-
doende ernstige tekortkoming (1654). de diverse Hoven van Beroep lijken 
eerder geneigd de civiele kamer te volgen (1655). de rechtsleer lijkt aan 
te nemen dat principieel de voorafgaande controle van de rechter op de 
voorwaarden voor een ontbinding, vooral de ernst van de niet-uitvoering 
en de mogelijkheid van de rechter om een uitstel te verlenen essentieel 
blijven bij de ontbinding, al lijkt bepaalde rechtsleer toch op zoek naar 
een derde weg tussen de gerechtelijke, tijdrovende ontbinding en het uit-
drukkelijk ontbindend beding (1656), dat ook streng wordt gecontroleerd 
door de rechtspraak op basis van rechtsmisbruik (1657). die rechterlijke 
controle vormt een tegengewicht voor het feit dat de voorwaarden voor 
een ontbinding niet wettelijk vastgelegd zijn (1658). Uiteraard zijn uitzon-
deringen mogelijk. 

493. voorzien in art. 2 alleenverkooPwet?: – Wettelijk is dit principe volgens 
bepaalde rechtsleer bevestigd door de Alleenverkoopwet. Art. 2 Alleenver-
koopwet stelt immers (in een a contrario redenering (1659)) dat een conces-
sieovereenkomst in de zin van de wet bij grove tekortkomingen kan worden 
beëindigd zonder redelijke opzegtermijn of billijke opzegvergoeding. die 

(1653) cass. (fr.), 14 oktober 1998, Bull. Civ. i, nr. 300, p. 207, D. 1999, 197, noot c. JAMin, 
D. 1999, somm. 115, noot P. deleBecQUe, J.C.P. g., ii, 10133, noot n. rZePecKi, Défrenois 
1999, p. 374, nr. 17, noot d. MAZeAUd.
(1654) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 476, p. 539-540.
(1655) douai 6 juli 1999, J.C.P. g, 1999, i, p. 191, nr. 14, noot c. JAMin; rouen 30 maart 1994, 
J.C.P. n. 1995, ii, 162; Parijs 17 februari 1994, D.S. 1995, somm. 69, noot d. ferrier; colmar 
7 februari 1975, D.S. 1978, 169, noot P. OrScHeidT. 
(1656) O. POUMB, La rupture des contrats à durée indéterminée par volonté unilatérale. Essai d’une 
théorie générale, thesis Parijs, 1937 ; n.-M. SAgUeS, La rupture unilatérale des contrats, thesis. 
Parijs, 1937 ; B. HOUin, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, thesis Parijs ii, 
1973.
(1657) S. le gAcH-PecH, “rompre son contrat”, R.T.D. Civ. 2005, 223.
(1658) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 476, p. 539-540.
(1659) g. BricMOnT, La résiliation unilatérale des concessions de vente, Brussel, larcier, 1972, 77 
e.v.; g. BricMOnT en r. gYSelS, “la loi du 27 juillet 1961 concernant la résiliation unilaté-
rale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée”, J.T. 1961, 698; g. BricMOnT 
en J.M. PHiliPS, Commentaire des dispositions de droit belge et communautaire applicables aux 
concessions de vente en Belgique, Brussel, J.B.B, 1977, nr. 18-19; J.-P. fierenS en P. KileSTe, 
“la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive 
à durée indéterminée (1977-1986)”, J.T. 1987, nr. 16-17; J MAlHerBe, “les concessions de 
vente en droit belge et communautaire”, T.B.H. 1973, 73; i. VerOUgSTrAeTe, “Quelques 
aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage”, in Les intermédiaires 
commerciaux, Brussel, J.B.B., 1990, p. 169, nr. 34. 
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grove fout is een fout die het economisch nut van de overeenkomst aantast. 
in dat opzicht zouden we hierin de bevestiging kunnen zien dat een buiten-
gerechtelijke ontbinding hier mogelijk is zonder uitdrukkelijk ontbindend 
beding omdat de grove fout een fout is die elke uitstelbevoegdheid van 
de rechter bij een voorafgaande controle toch zinloos maakt (1660). deze 
redenering loopt wellicht mank omdat de Alleenverkoopwet enkel over de 
opzeg van de overeenkomst gaat en niet over de ontbinding wegens wan-
prestatie. de ontbinding van een concessieovereenkomst wegens wanpres-
tatie valt onder het gemeenrecht (1661). Het begrip fout uit art. 2 Alleenver-
koopwet verwijst dus enkel naar het begrip fout uit art. 1184 B.W (1662). dit 
is dan ook de enige mogelijke interpretatie van art. 2 Alleenverkoopwet. A 
contrario kunnen we uit art. 2 enkel afleiden dat bij ‘grove tekortkoming’ 
de opzegtermijn en opzegvergoeding uit de Alleenverkoopwet niet spelen, 
maar niet dat bij grove fout elke voorafgaande tussenkomst van de rechter 
uitgesloten zou zijn. de onmiddellijke en buitengerechtelijke opzegging van 
een concessieovereenkomst bij grove fout, of bij onmogelijkheid van elke 
verdere samenwerking valt dus onder het gemeen recht, aangezien ze een 
ontbinding wegens wanprestatie is (1663). Wanneer dus vaststaat dat de 
ontbinding gerechtvaardigd is omwille van een wanprestatie spelen de be-
palingen van de Alleenverkoopwet niet meer, en kan dus ook geen geringe 
vergoeding worden toegekend (1664). daaruit alleen kan echter geen alge-
mene mogelijkheid tot buitengerechtelijke ontbinding zonder uitdrukkelijk 
ontbindend beding worden afgeleid. indien men naar gemeenrecht een bui-
tengerechtelijke ontbinding aanvaardt, wat wij niet problematisch achten, 
dan zal dit ook van toepassing zijn op concessieovereenkomsten (1665). de 
Alleenverkoopwet is in deze discussie echter geen argument. 

(1660) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 407, p.539.
(1661) M. en S. WilleMArT, Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 136; 
cass. 19 april 1979, Pas. 1979, i, 981, Arr. Cass. 1978-79, 984, R.W. 1979-80, 825, R.C.J.B. 1981, 
26, noot r. BUTZler en M. cOlPAerT, “la licéité de la clause résolutoire expresse dans le 
contrat de concession exclusive”, T.B.H. 1980, 440, noot f. MAUSSiOn, “la clause résolutoire 
expresse dans les contrats de concession exclusive”.
(1662) M. en S. WilleMArT, Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 
139.
(1663) f. MAUSSiOn, “la clause résolutoire expresse dans les contrats de concession exclu-
sieve, noot onder cass. 19 april 1979, B.R.H. 1980, 440. Kh. Brussel 22 september 1962, J.T. 
1962, 588, noot J. BricMOnT; Brussel 9 december 1968, B.R.H. 1969, 468, noot de cAlUWe; 
Kh. Hasselt 19 september 2000, R.W. 2001-02, 638.
(1664) cass. 19 april 1985, onuitg., A.r. nrs. 4202-4319, geciteerd en besproken bij J.-P. fie-
renS en P. KileSTe, “la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des conces-
sions de vente exclusive à durée indéterminée (1977-1986)”, J.T. 1987, nr. 21 en S. STiJnS, 
De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 
nr. 407, p. 540.
(1665) M. en S. WilleMArT, Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 147; 
contra J. STUYcK, “distributiecontracten”, in Tendensen in het bedrijfsrecht. De eenzijdige wij-
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494. uitstel rechter bij ontbinDing Dient anDer Doel Dan oPzegtermijn bij oPzeg-
ging: – de verwarring is wellicht ontstaan omdat de grove fout in geval van 
een ontbinding van een concessieovereenkomst zonder opzegtermijn het 
economisch nut aan de overeenkomst moet ontnemen. de overeenkomst 
moet met andere woorden geen nut meer hebben voor de toekomst. indien 
dit zo is zou een opzegtermijn, zoals voorzien in de Alleenverkoopwet bij 
eenzijdige opzeg, geen zin meer hebben. Maar we kunnen ons afvragen 
of, indien een opzegtermijn geen zin meer heeft, dan ook niet automatisch 
elk uitstel door de rechter in het kader van een voorafgaande controle bij 
een gerechtelijke ontbinding zinloos is geworden. deze discussie is echter 
niet specifiek voor de concessieovereenkomst, maar zal integendeel gelden 
voor elke overeenkomst. nochtans is de uitstelbevoegdheid van de rechter 
niet gelijk te schakelen met een opzegtermijn bij eenzijdige opzegging van 
de overeenkomst. Het doel van de uitstelbevoegdheid van de rechter is de 
uitvoering van de overeenkomst in natura alsnog voorrang te geven op de 
ontbinding, zelfs indien de schuldeiser koos voor een ontbinding (1666). 
Het geeft de schuldenaar de kans om zijn wanprestatie alsnog recht te zet-
ten. de opzegtermijn bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst heeft 
echter tot doel rechtsmisbruik tegen te gaan en de kwalijke gevolgen van 
de opzeg zoveel mogelijk weg te nemen (cf. infra randnr. 552). de opzegter-
mijn stelt dus niet de opzegging als beslissing uit, opzeggen is een absoluut 
recht. de beslissing op te zeggen is definitief. enkel worden de gevolgen 
van die beslissing even uitgesteld. de opzegtermijn voorkomt rechtsmis-
bruik door een ontijdige opzegging. de uitstelbevoegdheid van de rechter 
bij een gerechtelijke ontbinding heeft wel tot doel de keuze voor een ont-
binding uit te stellen en de mogelijkheid voor een uitvoering in natura nog 
even open te laten.

495. erkenD Door cassatiearresten 2 mei 2002: – de meeste auteurs zijn het 
erover eens dat de arresten van het Hof van cassatie van 2 mei 2002 (1667) 
de buitengerechtelijke ontbinding zonder uitdrukkelijk ontbindend beding 
toestaan (1668).

ziging van het contract, in Instituut voor bedrijfsjuristen, Brussel, Antwerpen, Bruylant, Kluwer, 
2003, 204.
(1666) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 127, p.196.
(1667) cass. 2 mei 2002 (twee arresten), Pas. 2002, 1046, R.C.J.B. 2004, 291, noot P. WerY R.W. 
2002-03, 501, noot A. VAn OeVelen, T.B.B.R. 2003, 337.
(1668) e. SWAenePOel, “de eenzijdige ontbinding na de cassatiearresten van 2 mei 2002”, 
D.A.O.R. 2006, afl. 78, 153; S. STiJnS, “de buitengerechtelijke ontbinding wegens wanprestatie 
in wederkerige overeenkomsten: door het Hof van cassatie erkend, doch tegelijk miskend”, 
T.B.B.R. 2003, 264; A. VAn OeVelen, “de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van 
wederkerige overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van cassatie aanvaard”, 
R.W. 2002-03, 504; P. VAnHelMOnT, noot onder Antwerpen 24 juni 2002, Limb. Rechtsl. 2002, 
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2.  Voorwaarden (1669)

a.  Voldoende ernstige tekortkoming die een gerechtelijke ontbinding 
zou rechtvaardigen

496. buitengerechtelijke ontbinDing sanctioneert zelfDe soort wanPrestaties als 
gerechtelijke ontbinDing: – de rechter dient a posteriori te controleren of de 
ingeroepen wanprestatie een voldoende ernstige tekortkoming is om een 
ontbinding te rechtvaardigen (1670). de basisvoorwaarden zijn dus dezelf-
de als bij de gerechtelijke ontbinding (1671). daarnaast moet er uiteraard 
een reden zijn om de voorafgaande gerechtelijke controle uit te sluiten. de 
uitstelbevoegdheid van de rechter moet met andere woorden volledig nut-
teloos zijn.

b.  gevallen van hoogdringendheid, uitstel is zinloos

497. wanneer is uitstelbevoegDheiD rechter nutteloos?: – een aantal omstan-
digheden kan wijzen op een nutteloos worden van de rechterlijke uitstel-
bevoegdheid. indien er sprake is van hoogdringendheid zou de schuld-
eiser zich mogen bevrijden van de verbintenissen van de overeenkomst. 
dit zal het geval zijn als de belangen van de schuldeiser ernstig bedreigd 
zijn en elke vertraging in de bescherming ervan onherstelbare schade zou 
veroorzaken, de schade zou doen toenemen of onredelijk zou zijn (1672). 
Het beëindigen van de overeenkomst kan ook kaderen in de schadebeper-
kingsplicht. Verdere uitvoering zelfs tot na een rechterlijk uitspraak over 
de gerechtelijke ontbinding zou onnodig verder schade doen ontstaan. in 
dit geval zal dus de schade beperkt worden door voor een eenzijdige bui-

293; contra l. cOrneliS, “de ontbinding: het treurige einde van een mooi verhaal?”, in 
Sancties en nietigheden, gent, larcier, 2003, 227.
(1669) A. VAn OeVelen, “de buitengerechtelijke ontbindingsverklaring van wederkerige 
overeenkomsten wegens wanprestatie door het Hof van cassatie aanvaard”, R.W. 2002-03, 
504, nr. 6; e. SWAenePOel, “de eenzijdige ontbinding na de cassatiearresten van 2 mei 
2002”, D.A.O.R. 2006, afl. 78, 154; M. cOiPel, Eléments de théorie générale des contrats, die-
gem, Story Scientia, 1999, 115; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van 
overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, p .601; Kh. Bergen 6 juli 2004, D.A.O.R. 2006, afl. 78, 
147; Antwerpen 24 juni 2002, Limb. Rechtsl. 2002, 298, noot P. VAnHelMOnT, Kh. namen 
20 december 1999, T.B.H. 2000, 510; rb. Hasselt 28 oktober 1999, T.B.B.R. 2000, 111.
(1670) gent 29 april 1988, R.W. 1990-91, 710; rb. Brussel 7 juni 1988, R.W. 1988-89, 1378; T. de-
lAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 
nr. 237; M. fOnTAine, “la mise en oeuvre de la résolution des contrats synallagmatiques 
pour inexécution fautive”, noot onder cass. 16 januari 1986 en Bergen 21 juni 1983, R.C.J.B. 
1991, p. 5-44, nr. 44.
(1671) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, nr. 460, p. 602.
(1672) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, nr. 241.
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tengerechtelijke ontbinding te kiezen (1673). Tenslotte kan ook de ernst, de 
aard en de gevolgen van de tekortkomingen in het geheel van de overeen-
komst de rechterlijke voorafgaande controle overbodig maken. Wanneer 
elke voortzetting van de overeenkomst onmogelijk wordt, materieel (zeker 
wanneer de schuldenaar dit bekent (1674)) of psychologisch, wanneer het 
vertrouwen, nodig voor de verdere uitvoering, definitief verloren is gegaan 
tussen partijen (1675), is het zinloos om een uitstel te verlenen. Wanneer 
de tegenpartij duidelijk van kwade wil is, of duidelijk te kennen geeft haar 
verbintenissen niet te willen uitvoeren (1676), wanneer de schuldenaar fla-
grant onbekwaam is, is er sprake van begeleidende omstandigheden die elk 
uitstel in geval van wanprestatie zinloos maken (1677).
Hier zou opnieuw de samenwerkingsplicht van franchisenemer en fran-
chisegever een grote rol kunnen spelen (1678). Aangezien een goede sa-
menwerking tussen beide partijen noodzakelijk is, kan nog sneller dan bij 
andere overeenkomsten een onherstelbaar wegvallen van het wederzijds 
vertrouwen worden aangenomen, zodat een buitengerechtelijke ontbin-
ding eventueel nog sneller wordt aanvaard (1679). door de wederzijdse af-
hankelijkheid van partijen zal een wederzijds vertrouwen nog meer belang 
hebben voor een verdere uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde franse 
rechtsleer (1680) en rechtspraak zien dan ook in een kwalificatie als integra-
tieovereenkomst, en de wederzijdse afhankelijkheid die daaruit voortvloeit 
(cf. supra randnr. 355) een reden om sneller aan te nemen dat een contrac-
tuele wanprestatie van aard is om de uitvoering van de franchiseovereen-
komst verder nutteloos te maken omdat het nodige wederzijds vertrouwen 

(1673) M. fOnTAine, “la mise en œuvre de la résolution des contrats synallagmatiques 
pour inexécution fautive”, noot onder cass. 16 januari 1986 en Bergen 21 juni 1983, R.C.J.B. 
1991, p. 5-44, nr. 43; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 
Brussel, Bruylant, 1984, nr. 218; P. WerY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuel-
les non pécuniaires (essai). Un relecture des articles 1142 à 1144 du Code Civil, diegem, Kluwer, 
1993, nr. 231. 
(1674) rb. luik 8 september 1982, J.L. 1983, 59.
(1675) Brussel 30 oktober 2007, onuitg., 2007/Ar/294; Kh. Verviers 17 november 1986 en 
Vred. Verviers 18 april 1986, T. Aann. 1990, 210, noot M. A. flAMMe; gent 29 april 1988, R.W. 
1990-91, 710 (de hoogdringendheid bij een buitengerechtelijke beëindiging van een concessie 
is niet meer vereist aangezien duidelijk is dat het vertrouwen tussen beide partijen onher-
stelbaar beschadigd is. Het wegvallen van het noodzakelijke vertrouwen maakt elk uitstel 
overbodig).
(1676) Kh. gent 26 september 1991, T.G.R. 1991, 158.
(1677) Kh. Brussel 22 mei 1979, J.T. 1981, 10.
(1678) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisesvertrages, Basel, Helbing und lich-
tenhahn, 1999, 150.
(1679) Brussel 30 oktober 2007, onuitg., 2007/Ar/294: bij een mangementovereenkomst 
speelt dit vertrouwen ook een grote rol zodat een vermeend voorstel van de lasthebber/
manager om persoonlijke commissies te ontvangen volstaat om een buitengerechtelijke ont-
binding te motiveren, omdat het vertrouwen nodig voor de verdere uitvoering van de over-
eenkomst dan wegvalt. 
(1680) S. POillOT-PerUZZeTTO, “les contrats de distribution”, Rev. Soc. 2001 p. 235.
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te zeer geschonden is (1681). de franchisenemer moet echter opletten dat 
zijn optreden tegen een gebrek aan bijstand van de franchisegever door 
een buitengerechtelijke ontbinding, niet zo snel gebeurt dat hij de rechter a 
posteriori niet meer in staat stelt na te gaan of de franchisegever voldoende 
ernstig in gebreke bleef (1682).

c.  ingebrekestelling

498. ingebrekestelling: – net zoals bij andere vormen van ontbinding is 
er voor de buitengerechtelijke ontbinding zonder uitdrukkelijk ontbindend 
beding vooraf een ingebrekestelling nodig, tenzij deze nutteloos is gewor-
den. in de ingebrekestelling, of de ontbindingsverklaring, moet de schuld-
eiser ondubbelzinnig kenbaar maken dat hij de wil heeft de overeenkomst 
te ontbinden en hiervoor zijn motieven opgeven, met name de wanprestatie 
van de tegenpartij.

499. meeDelen beslissing zich oP ontbinDing te beroePen en wanPrestatie Die Daar-
voor worDt ingeroePen: – naast de ingebrekestelling moet men meedelen dat 
men de wil heeft om de overeenkomst eenzijdig, buitengerechtelijk te ont-
binden en omwille  van welke ernstige tekortkoming men dit doet (1683).

e.  Wanprestaties die een (buiten)gerechtelijke ontbinding rechtvaar-
digen bij franchiseovereenkomsten

500. wanPrestatie buitengerechtelijke ontbinDing zonDer uitDrukkelijk ontbin-
DenD beDing en gerechtelijke ontbinDing iDentiek: – de wanprestatie die een 
buitengerechtelijke ontbinding legitimeert verschilt niet van de wanpres-
tatie die een gerechtelijke ontbinding legitimeert. in beide gevallen moet 
het om een voldoende ernstige tekortkoming gaan (1684). Het verschil zit 
in de bijkomende omstandigheden die elke voorafgaande controle van de 
rechter, en dus de mogelijkheid een uitstel te verlenen, overbodig maken. 
een wanprestatie die een gerechtelijke ontbinding tot gevolg kan hebben 
kan, mits de juiste bijkomende omstandigheden, ook een buitengerechte-
lijke ontbinding tot gevolg hebben.

(1681) Parijs 25 mei 2000, Gaz. Pal. 2001, 1; Jur. p. 30, noot H. VrAY. een franchisenemer in een 
keten van autoverhuring betaalde commissies aan een reisbureau waarover hij een controle 
had: Trib. com. Marennes, 7 maart 1999, aangehaald in Y. MArOT « la collaboration entre 
franchiseur et franchisé”, Petites Affiches 2000, nr. 174, 4. 
(1682) cass. (fr.) 4 november 1986, bevestigt Angers 24 oktober 1984, D. 1988, Somm. comm. 
23.
(1683) P. A. fOrierS, “Pacta sunt servanda, portée et limites”, in Tendensen in het bedrijfsrecht. 
De eenzijdige wijziging van het contract, in Instituut voor bedrijfsjuristen, Brussel, Antwerpen, 
Bruylant, Kluwer, 2003, 17.
(1684) Brussel, 30 juni 2008, onuitg., 2006/Ar/3214.
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een algemeen geformuleerd uitdrukkelijk ontbindend beding zal boven-
dien een a posterioricontrole van de rechter op rechtsmisbruik niet uitslui-
ten, zodat ook in het geval van een uitdrukkelijk ontbindend beding eigen-
lijk zal moeten worden nagegaan of de wanprestatie wel voldoende ernstig 
is om de ontbinding te legitimeren.

501. wanneer is een wanPrestatie volDoenDe ernstig? casuïstiek: – de rechter 
zal geval per geval moeten beoordelen wanneer een wanprestatie van de 
franchisenemer of franchisegever voldoende ernstig is. deze afweging is in 
sterke mate gebaseerd op het misbruikcriterium. Vandaar dat ook bij een 
uitdrukkelijk ontbindend beding de voldoende ernst van de tekortkoming 
a posteriori kan worden getoetst. door de nauwe band tussen concessie-
overeenkomsten en franchiseovereenkomsten kunnen voorbeelden uit het 
concessierecht ook een licht werpen op welke wanprestaties bij franchise-
overeenkomsten als voldoende ernstig zullen worden aangenomen om een 
ontbinding te legitimeren. de concessieovereenkomst wordt immers wat de 
ontbinding wegens wanprestatie betreft volledig beheerst door het gemeen 
recht (cf. supra randnr. 493).

502. wanPrestaties franchisegever: – de wanprestaties van de franchise-
gever komen meestal neer op een gebrek in zijn bijstandsverplichting, of 
problemen met de leveringen. de andere prestaties van de franchisegever, 
zoals de overdracht van knowhow, kunnen immers meestal ook een reden 
tot nietigheid van de overeenkomst uitmaken, bijvoorbeeld wegens gebrek 
aan voorwerp. Bovendien worden de prestaties van de franchisegever in 
de overeenkomst veel minder strikt omschreven zodat een beroep op de 
algemene verbintenis tot bijstand vaak nodig is om bepaalde foutieve ge-
dragingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst te sanctioneren. in 
elk geval eist de rechtspraak dat concrete wanprestaties worden aange-
toond. Het volstaat niet om een gebrek aan bijstand aan te voeren, zonder 
concrete fouten en tekortkomingen te bewijzen (1685). indien kan aange-
toond worden dat de franchisegever regelmatige bezoeken aflegde aan 
de onderneming van de franchisenemer en er bovendien tijdens de duur 
van de overeenkomst nooit klachten waren over een gebrek aan bijstand, 
kan zonder bewijs van concrete wanprestaties aangenomen worden dat de 
franchisegever zijn bijstandsverplichting naar behoren vervulde (1686). de 
samenwerkingsplicht van de franchisegever moet immers steeds ingevuld 
worden (cf. supra randnr. 222 e.v.). in de opstartfase zou de bijstand van de 
franchisegever nog intensiever zijn.

(1685) gent 27 juni 1996, onuitg., A.r. 51.389/93.
(1686) cass. (fr.) 20 juni 2006, onuitg., nr. 04-14.663, opgenomen in databank dalloz; Parijs 
27 april 1990, D. 1990, inf. rap., 135.
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- niet reageren op verscheidene problemen (problemen met prijzen-
politiek, administratieve hulp, enz.) gesignaleerd door verschil-
lende franchisenemers is een schending van de bijstandsverplich-
ting (1687).

- Het schenden van de territoriale exclusiviteit toegekend aan de fran-
chisenemer door levering van de franchiseproducten aan andere 
winkels (1688). Zelfs indien er geen exclusiviteit is bedongen in de 
franchiseovereenkomst, of indien de territoriaal beperkte exclusi-
viteit naar de letter van de overeenkomst niet is geschonden, kan 
de levering van producten aan verkooppunten in de buurt van de 
franchisenemer, of het toekennen van rechten aan een derde in de 
nabije omgeving van de franchisenemer een ernstige fout uitmaken 
indien het door die leveringen, of door de komst van die derde voor 
de franchisenemer onmogelijk wordt om de vooropgestelde omzet te 
halen (1689).

- Overbevoorrading van de franchisenemer maakt een schending van 
de bijstand uit, zeker in de opstartfase, waar de franchisenemer zich 
nog moet inwerken in de respectievelijke markt (1690), zeker in com-
binatie met een schijnbaar overdreven aanrekening van transport-
kosten voor die leveringen. Zeker in de opstartfase mocht de fran-
chisenemer bovendien terecht vertrouwen op een stipte en correcte 
opvolging van het voorraadbeheer en facturering door de franchise-
gever. de laattijdigheid van het protest van de franchisenemer is en-
kel daardoor te verklaren en mag niet gezien worden als bewijs voor 
een wel correcte uitvoering van zijn prestaties door de franchisege-
ver.

- ernstig tekort komen in de verbintenis de bestelde goederen te leve-
ren (1691), bijvoorbeeld door het niet respecteren van leveringster-
mijnen (1692), zeker indien de franchisenemer daardoor in financiële 
problemen komt. eenzijdige wijzigingen aan de betalingsvoorwaar-
den voor die leveringen (1693).

- niet nakomen van verplichtingen inzake publiciteit (1694).

(1687) Kh. Brussel 15 maart 1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1688) Antwerpen 24 mei 2004, onuitg., 1995/Ar/1934.
(1689) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., r.g. 054/97 (in casu wordt deze mogelijkheid 
omwille van feitelijke overwegingen niet aanvaard); luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241, noot 
c. MATrAY.
(1690) Brussel 2 juni 2003, onuitg., 1997/Ar/2791.
(1691) Kh. charleroi 4 oktober 1996, T.B.H. 1999, 283, noot O.VAeS. 
(1692) gent 3 januari 2007, onuitg. 2005/Ar/2957 (met betrekking tot een concessieovereen-
komst, maar transponeerbaar naar de franchiseovereenkomst).
(1693) gent 3 januari 2007, onuitg. 2005/Ar/2957 (met betrekking tot een concessieovereen-
komst, maar transponeerbaar naar de franchiseovereenkomst).
(1694) gent 3 januari 2007, onuitg. 2005/Ar/2957 (met betrekking tot een concessieovereen-
komst, maar transponeerbaar naar de franchiseovereenkomst).
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- Het niet verlenen van kortingen op huurgelden en op verschuldigde 
vergoedingen aan franchisenemers in financiële moeilijkheden (bij-
voorbeeld door gestegen concurrentie, of economische malaise in de 
respectievelijke markt) maakt geen schending uit van de bijstands-
verplichting (1695).

- de franchisegever moet zijn franchisenemer voldoende informeren 
over wijzigingen die hij van zin is aan te brengen in het franchise-
concept, en soms zelfs toestemming van de franchisenemer vra-
gen (1696). de informatieverplichting maakt zoals gezegd deel uit 
van de algemene bijstandsverplichting (cf. supra randnr. 229). Het 
achterhouden van informatie over een geplande vestiging van een 
concurrerende keten maakt dan ook een grove fout uit (1697).

- een franchisegever die zijn franchisenemer niet informeert over het 
feit dat bepaalde producten niet mogen verhandeld worden in het 
gebied van de franchisenemer maar enkel bestemd zijn voor de ex-
port, begaat een fout die de ontbinding van de overeenkomst recht-
vaardigt (1698).

- Het ontvangen van occulte commissies van aan de franchisenemer 
aangeraden leveranciers en uitvoerders van verbeteringswerken, in-
dien bewezen, zou wel een schending uitmaken van de uitvoering te 
goeder trouw van de bijstandsverplichting (1699).

Het niet halen van bepaalde uitbatingsresultaten op zich is omwille van 
de onafhankelijkheid van de franchisenemer geen reden voor ontbinding 
van de overeenkomst door de franchisenemer. Uit de povere resultaten van 
de franchisenemer kan niet zonder meer een fout afgeleid worden van de 
franchisegever (1700). 

Bepaalde rechtspraak wijst verder op het feit dat de franchisenemer een 
zeker geduld aan de dag moet leggen vooraleer de ontbinding van de over-
eenkomst wegens gebrek aan bijstand te vorderen. de franchisenemer die 
enkele weken na het sluiten van de overeenkomst al gewag maakt van een 
gebrek aan bijstand en de overeenkomst verbreekt, doet dit ontijdig. Zijn 
haast laat niet toe om precies het in gebreke zijn van de franchisegever vast 
te stellen. de ontbinding moeten dan ook lastens de franchisenemer wor-
den uitgesproken (1701). dit kan uiteraard enkel met de grootste omzich-

(1695) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., r.g. 054/97.
(1696) Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 291, noot O. VAeS, D.A.O.R. 1999, 100.
(1697) Kh. luik 27 mei 1993, onuitg., A.r. 2315/51.
(1698) Parijs 17 januari 1992, onuitg., opgenomen in databank dalloz.
(1699) Kh. Brussel 11 december 1998, onuitg., r.g. 054/97 (in casu werden de occulte commis-
sie onvoldoende bewezen).
(1700) Kh. Brussel 17 mei 1996, A.r. 3146/95.
(1701) cass. (fr.) 4 november 1986, bevestigt Angers 24 oktober 1984, D. 1988, Somm. comm. 
23.
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tigheid veralgemeend worden. Het lijkt perfect denkbaar dat in de eerste 
weken van de overeenkomst de bijstand, vooral de bijstand bij het opzet-
ten van de onderneming van de franchisenemer, al zo te wensen overlaat 
dat het rechtvaardig is de overeenkomst op basis van voldoende ernstige 
tekortkoming te ontbinden.

503. moet bijstanD gevraagD worDen?: – in de rechtspraak wordt vaak ge-
steld dat de bijstand, tenzij contractuele bepaling, moet gevraagd worden 
door de franchisenemer. Zo wil men de nadruk leggen op de zelfstandig-
heid van de franchisenemer. Het Hof van Beroep van Parijs herhaalt dat 
bijvoorbeeld in een arrest van 19 januari 1990 (1702) waarin het stelt dat de 
franchisenemer die nooit enige hulp heeft gevraagd van de franchisegever 
geen recht heeft om te klagen over het gebrek aan bijstand. echter wordt 
die rechtspraak terecht bekritiseerd vanuit de samenwerking die binnen 
een franchiseverhouding zou moeten ontstaan (1703). de bijstand is niet 
alleen voor de franchisenemer een recht dat hij kan opeisen of niet, maar is 
ook een recht voor de franchisegever op controle en een manier om het door 
hem uitgedachte concept binnen het hele netwerk te laten slagen. de fran-
chisegever optimaliseert voortdurend zijn knowhow vanuit de ervaringen 
van het hele netwerk. Via die bijstandsverplichting kan de franchisegever 
de franchisenemer laten delen in de nieuw verworven kennis en zo het hele 
netwerk met succes laten opereren (cf. supra randnr. 274).

504. wanPrestaties franchisenemer: – de prestaties van de franchisenemer 
zijn in de overeenkomst veel strikter omschreven. Het zal dus vaak een-
voudiger zijn een wanprestatie van de franchisenemer aan te tonen. Vele 
wanprestaties zullen bovendien expliciet opgenomen zijn in een uitdruk-
kelijk ontbindend beding. Overwegend zal het gaan om niet betaling van 
vergoedingen, niet behalen van vooropgestelde omzet en schendingen van 
het imago van de franchiseketen, als een soort ultieme restcategorie.

- Het niet respecteren van een zogezegd akkoord tot minzame beëin-
diging kan evident geen wanprestatie uitmaken die de eenzijdige 
ontbinding legitimeert, indien dat akkoord door de franchisenemer 
wordt betwist (1704).

- Het registreren van het merk van de concessiegever en het daarna 
aanbieden van overname van de rechten op dat merk tegen betaling, 

(1702) Parijs 19 januari 1990, Lettre distrib. 1990, nr. 7-8: «n’a jamais sollicité l’aide et les conseils 
de son franchiseur; qu’il n’est donc pas fondé à se plaindre de l’abstention de celui-ci….
qu’aux termes du contrat , le franchisé demeurant commerçant indépendant reste seul juge 
des décisions et assume seul la direction de son entreprise.»
(1703) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le Franchisé, i, onuitg., thèse de 
droit pour le doctorat, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 253-254.
(1704) Brussel, 30 juni 2008, onuitg., 2006/Ar/3214.
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of tegen vrijstelling van betaling voor de door de concessiegever ge-
dane leveringen is deloyaal gedrag en schendt de uniformiteit van 
de keten. elk uitstel is hier bovendien zinloos, aangezien het vertrou-
wen van de concessiegever in de concessiehouder definitief verloren 
gaat door deze chantage (1705).

- Het niet respecteren van informatieverplichtingen over het bestuur 
van de handelszaak, boekhouding of zakencijfer (1706) van de fran-
chisenemer, of in het geval van masterfranchising van de subfran-
chisenemers (1707). de wederzijdse informatie maakt de essentie uit 
van de samenwerking die een franchiseovereenkomst tussen partijen 
organiseert (1708). Het bewust onvolledig zijn in informatie, voorna-
melijk klantengegevens, zeker in combinatie met de uitbouw van een 
parasitair merk, maakt een schending uit van de informatieverplich-
tingen van de franchisenemer (1709).

- Het niet (correct) toepassen van de knowhow en van de richtlijnen 
met betrekking tot het gebruik van de knowhow (1710). indien de 
franchisenemer de knowhow en de gegeven richtlijnen niet correct 
toepast, kan hij bovendien de franchisegever geen gebrek aan bij-
stand verwijten (1711). Al kan niet elk detail uit het franchisehand-
boek zonder meer aanleiding geven tot ontbinding (1712).

- Het schenden van de exclusiviteit door parallelle invoer en verkoop 
van producten andere dan deze van de franchisegever (1713) maakt 
een voldoende ernstige tekortkoming uit (1714). Het schenden van 
de exclusiviteit door het sluiten van een soortgelijke overeenkomst 
(i.c. affiliatieovereenkomst) met een derde te goeder trouw (1715). 

- Het niet respecteren van zijn verbintenissen op het gebied van pu-
bliciteit, door het verspreiden van een publiciteit die anders is dan 
deze van de keten, en integendeel gelijkaardig is aan deze van directe 

(1705) luik 15 juni 2006, T.B.H. 2007, 1015.
(1706) Brussel 17 januari 2007, onuitg. 2004/Ar/2059.
(1707) Kh. Brussel 6 februari 1992, onuitg., A.r. 7019/89 en A.r. 7111/89.
(1708) T. BOUrgOignie, “le contrat de franchise”, J.T. 1974, 20; Kh. Bergen, 14 maart 1996, 
onuitg. A.r. 59.216/94.
(1709) Kh. Brussel 15 maart 1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1710) Parijs 14 februari 1991, D. 1992, 392.
(1711) Parijs 14 februari 1991, Parijs 23 januari 1992, D. 1992, Somm. comm., 392.
(1712) Zo was in de duitse rechtsleer discussie gerezen naar aanleiding van een ontbinding 
van een Mac donalds franchise omdat de in het handboek opgelegde temperatuur voor het 
grillen van hamburgers niet werd gerespecteerd (BgH 3 oktober 1984, N.J.W. 1985, 1894).
(1713) cass. (fr.) 9 december 1986, D. 1988, Somm. comm., 82; Brussel 17 januari 2007, onuitg. 
2004/Ar/2059.
(1714) gent 7 januari 2008, onuitg., 2005/Ar/1711; Kh. Mechelen 7 oktober 1999, onuitg. A.r. 
97/1294.
(1715) Kh. Bergen 12 juli 2002, onuitg., A.r. 2621.
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concurrenten, zodat de aantrekking van het merk van de keten wij-
zigt (1716).

- Uit de (drastische) daling van de omzet, uit de daling van de ver-
koopcijfers van producten van de concessiegever, maar wellicht gaat 
dit ook op in het geval van een franchiseovereenkomst, zonder plau-
sibele economische verklaring, kan worden afgeleid dat de franchise-
nemer of concessiehouder tekortschiet in zijn verplichting verkopen 
te bevorderen, zelfs wanneer de overeenkomst hem geen minimale 
omzet oplegt (1717). 

- Het lanceren van een parasitair merk door de franchisenemers, zelfs 
al zijn er moeilijkheden met het bestaande franchiseconcept, maakt 
een schending uit van de samenwerkingsverbintenis en schendt het 
imago van de keten (1718).

- Het voeren van een niet toegestane concurrerende activiteit (1719).
- Aanhoudende klachten van de cliënteel over een franchisenemer 

kunnen wijzen op een schending van het imago van de keten (1720).
- Het niet betalen van royalties of andere financiële verplichtingen 

maakt uiteraard een wanprestatie uit (1721); al lijkt dit snel vatbaar 
voor rechtsmisbruik indien de actherstallige bedragen niet in ver-
houding zijn met de sanctie (cf. supra randnr. 479).

§2.  Recht op bijstand van de franchisenemer versus controlebevoegd-
heid van de franchisegever

i.  BiJSTAnd en cOnTrOle VerSUS ZelfSTAndigHeid

505. bijstanD is essentieel element franchiseovereenkomst: – naast de over-
dracht van knowhow en merk of andere onderscheidende tekens hebben 
we de samenwerkingsplicht, met aan de zijde van de franchisegever de bij-
standsverplichting als essentieel element onderscheiden. Het volstaat voor 
de franchisegevers niet meer om een concept uit te denken, het uit te testen 
en het nadien te “verkopen” en de “royalties” te innen. Ze moeten actief 
meewerken aan het succes van de keten. 

506. overDreven controle brengt onafhankelijkheiD in gevaar: – Maar de 
bijstandsverplichting en het eraan gekoppelde controlerecht van de fran-

(1716) Kh. Bergen, 14 maart 1996, onuitg. A.r. 59.216/94.
(1717) Kh. Brussel 24 november 1993, T.B.H. 1994, 476.
(1718) Kh. Brussel 15 maart 1989, onuitg., A.r. 8733/87.
(1719) Olg Bamberg 26 april 1979, B.B. 1979, 1000.
(1720) Olg Stuttgart 9 juni 1960, B.B. 1960, 956.
(1721) Brussel 17 januari 2007, onuitg. 2004/Ar/2059.
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chisegever zijn uiteraard niet onbeperkt. de juridische onafhankelijkheid 
van de franchisenemer vormt een natuurlijke limiet voor de bijstand van 
de franchisegever. in het eerste deel hebben we daarom de franchiseover-
eenkomst onderscheiden van de arbeidsovereenkomst. een herkwalificatie 
van de overeenkomst zal dus mogelijk zijn indien partijen ab initio eer-
der de werkelijke bedoeling hadden een arbeidsovereenkomst te sluiten. 
daarnaast hebben we de overeenkomst ook afgescheiden van een maat-
schapovereenkomst. de herkwalificatie in een maatschap hebben we als 
eerder uitzonderlijk geanalyseerd. daarnaast was het ook mogelijk dat de 
franchisegever de facto tijdens de loop van de overeenkomst optreedt als 
feitelijk bestuurder van de onderneming van de franchisenemer. 
een te verregaande controle van de franchisegever, en dus het in gevaar 
brengen van juridische onafhankelijkheid van de franchisenemer kan dus 
verholpen worden door een beroep op de figuur van het feitelijk bestuur. 

er moet dus een evenwicht gevonden worden tussen de bijstandsverplich-
ting en de zelfstandigheid van de franchisenemer, want wanneer een con-
trolerecht wordt toegekend aan de franchisegever, biedt zich ook onmid-
dellijk de mogelijkheid van misbruik van dat recht aan. 

indien de franchisegever te ver gaat in de uitoefening van zijn recht op bij-
stand schendt hij de juridische zelfstandigheid van de franchisenemer (1722) 
en loopt hij het gevaar zich te gaan gedragen als de feitelijk bestuurder van 
de vennootschap-franchisenemer en zal hij dan ook als dusdanig worden 
behandeld. de franchisegever zet dan de economische afhankelijkheid van 
de franchisenemer om in een juridische afhankelijkheid (cf. supra bij kwa-
lificatie als integratieovereenkomst, randnr. 355 e.v.). 

ii.  frAncHiSegeVer gAAT Te Ver in ZiJn cOnTrOleBeVOegdHeid

a.  grenzen aan de controlebevoegdheid vanuit de onafhankelijkheid 
van de franchisenemer

1.  Herkwalificatie van de franchisegever als feitelijk bestuurder

a.  Onderscheid tussen zichtbaar feitelijk bestuur en niet zichtbaar feite-
lijk bestuur

507. niet-zichtbaar feitelijk bestuur Door natuurlijke Persoon: – Bij een niet-
zichtbaar feitelijk bestuur worden de beslissingen klaarblijkelijk nog genomen 

(1722) K. TOrBeY, Les contrats de franchise et de management à l’épreuve du droit des sociétés, étude 
de droit français et de droit libanais, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 284.
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door de juridische bestuurder, maar worden ze gedicteerd door de niet zicht-
bare feitelijke bestuurder. de feitelijke bestuurder neemt dus beslissingen voor 
de vennootschap via een tussenpersoon, die meestal de bestuurder in rechte 
is, maar soms ook feitelijk bestuurder. in dat laatste geval gaat het dus als 
het ware om een feitelijk bestuur in de tweede graad. Op het eerste zicht lijkt 
moeilijk in te zien waar het nut zou liggen om via een tussenpersoon die niet 
de werkelijke juridische bestuurder is van de vennootschap, de vennootschap 
proberen te (be)sturen. Het zal in een dergelijk geval meestal gaan om een tus-
senpersoon die in de vennootschap een hiërarchisch hoge positie bekleedt die 
hem in staat stelt het bestuur van de vennootschap in een bepaalde richting te 
duwen. Ook kan het voorkomen dat de persoon die feitelijk het bestuur waar-
neemt, wettelijk niet gemachtigd is om persoonlijk een bestuursmandaat op 
te nemen, bvb omwille van een beroepsverbod. Het feitelijk bestuur gaat dan 
eigenlijk om een vorm van wetsontduiking. de figuur van de vaste vertegen-
woordiger bij bestuurder- rechtspersonen en de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van rechtspersonen beogen deze omzeiling tegen te gaan.

508. niet-zichtbaar feitelijk bestuur Door rechtsPersoon: – de idee van niet 
zichtbaar feitelijk bestuur is echter wel nuttig als het zou gaan over een 
vennootschap die feitelijk het bestuur van een andere vennootschap waar-
neemt. dit kan ook een bewuste tactiek uitmaken van de franchisegever, 
bijvoorbeeld indien een onderneming zich in een bepaalde operatie niet 
volledig durft te engageren en daarom een volledig door haar gedomineer-
de vennootschap opricht als aansprakelijkheidsscherm. de theorie van de 
naamlening lijkt zich tussen vennootschappen immers minder gemakkelijk 
toe te passen. Het voordeel van een niet zichtbaar feitelijk bestuur is dat 
de rechtspraak dan niet het bewijs van precieze feiten, dus een precieze 
aanduiding van de gestelde bestuursdaden, vraagt. de rechtspraak neemt 
genoegen met aanwijzingen van een ongeoorloofde inmenging van de niet 
zichtbare bestuurder (1723), of met aanwijzingen van een afhankelijkheid 
van de wettelijke bestuurder van de feitelijke bestuurder. 
in een dergelijke hypothese zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Of men 
spreekt de vennootschap aan als feitelijk bestuurder van de andere vennoot-
schap, of men zoekt naar de natuurlijke persoon achter die vennootschap en 
spreekt de feitelijke bestuurder of bestuurders van deze vennootschap aan 
als feitelijk bestuurder van de andere vennootschap. de vennootschap zelf 
en niet haar gemandateerde kan enkel worden aangesproken als feitelijk 
bestuurder indien de vennootschap een expliciet mandaat heeft gegeven 
aan haar bestuurder om zich in het bestuur van de andere vennootschap 
te mengen of indien de vennootschap zelf daden van feitelijk bestuur heeft 
gesteld. in principe kan de gemandateerde van een vennootschap niet in 

(1723) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thèse pour le 
doctorat en droit, Université de Paris i-Pantheon-Sorbonne, 1978, 247.
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het kader van zijn algemeen bestuursmandaat interfereren in het bestuur 
van een ander vennootschap.

b.  gevolgen: Wordt de feitelijk bestuurder met de bestuurder gelijkge-
steld?

509. in het Belgisch W.Venn. is nergens rechtstreeks melding gemaakt van 
het concept feitelijk bestuurder, maar we kunnen er mijns inziens vanuit 
gaan dat de artt. 530, 409 en 265 W.Venn. die een deel van het passief bij fail-
lissement in geval van grove fout ten laste leggen van de bestuurder of alle 
andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werke-
lijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, een omschrijving van het begrip 
feitelijke bestuurder zijn. Het vennootschapsrecht is verder nogal laks ten 
aanzien van dergelijke feitelijke omstandigheden en treedt eigenlijk enkel 
op ten voordele van derden die te goeder trouw op deze schijn zijn voort-
gegaan. er is dan ook geen specifieke bepaling voorzien in het W.Venn. 
de eventuele nadelige gevolgen die derden zouden ondervinden van een 
situatie van feitelijk bestuur worden in de rechtspraak opgevangen door 
een beroep op de schijnleer. Verder is het vennootschapsrecht niet expliciet 
gekant tegen een aantal feitelijke toestanden zoals naamlening en stroman-
nen. Probleem is dat de stap van dergelijke praktijken naar een vorm van 
occult feitelijk bestuur zeer klein is. 
die permissieve houding staat in schril contrast met het repressief optreden 
in het kader van faillissementsprocedures waar de feitelijk bestuurder wel 
met de wettelijke bestuurder wordt geassimileerd. de feitelijk bestuurder 
kan ingevolge artt. 530, 409, 265 W. Venn een deel van passief ten laste wor-
den gelegd onder dezelfde voorwaarden als de wettelijke bestuurder. 

510. de assimilatie tussen feitelijke en juridische bestuurder moet dus 
worden genuanceerd. de assimilatie tussen feitelijk bestuurder en wettelijk 
bestuurder zal echter afhankelijk zijn van de mate waarin men feitelijke situ-
aties in het recht wenst te tolereren. in elk geval kan een beroep op de schijn-
leer in het vennootschapsrecht niet volstaan. Waarom zijn er tal van publici-
teitsmechanismen op de griffie van de rechtbank van koophandel voorzien 
voor vennootschappen, indien deze de facto omzeild kunnen worden we-
gens een permissieve houding ten aanzien van feitelijke situaties? Uiteraard 
kunnen feitelijke bestuurders altijd vervolgd worden voor eventuele schade 
voortvloeiend uit hun feitelijk bestuur op basis van de gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheid uit artt. 1382 e.v. B.W. Meestal willen we met een beroep 
op de kwalificatie als feitelijk bestuurder echter strengere regels die gelden 
voor wettelijke bestuurders ook toepassen op die feitelijke bestuurders.

511. geen voorDeel halen uit feitelijk bestuur: – Uiteindelijk bestaat het ge-
vaar dat door een assimilatie de situatie van feitelijk bestuurders gunstiger 
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is dan die van de wettelijke bestuurder. daarom zou het misschien beter 
zijn twee categorieën van feitelijk bestuurders te onderscheiden. enerzijds 
de onvrijwillige feitelijke bestuurders en anderzijds de vrijwillige, doelbe-
wust feitelijke bestuurders. de eerste categorie gaat eerder over bestuurders 
die de bedoeling hebben wettelijk op te treden als bestuurder, maar door 
het niet (correct) vervullen van een aantal vormvereisten eigenlijk enkel 
kunnen gekwalificeerd worden als feitelijke bestuurders. Hier zou de as-
similatie met wettelijke bestuurders wel gunstig zijn. de tweede categorie 
bestaat dan uit de natuurlijke of rechtspersonen die doelbewust anoniem 
willen blijven maar toch het feitelijk bestuur van de vennootschap waarne-
men. daar lijkt het minder gunstig om dat feitelijk bestuur volledig gelijk te 
schakelen met het wettelijk bestuur (1724). Anders zou die assimilatie een 
‘pervers effect’ hebben. er moet dus rekening gehouden worden met de 
persoon van de feitelijk bestuurder en zijn intenties.

We kunnen dus besluiten dat er een neiging bestaat om op het feitelijk be-
stuur hetzelfde regime toe te passen als op het wettelijk bestuur, maar deze 
algemene assimilatie is op geen enkele wetsbepaling gestoeld (1725). Ver-
der mag die assimilatie geenszins ook van toepassing zijn op de positieve 
gevolgen van een statuut van wettelijk bestuur, tenzij eventueel voor de 
onvrijwillig feitelijk bestuurder. 

2.  De vordering tot tenlastelegging van het passief

512. DrieleDige voorwaarDe: – Opdat de vordering op basis van artikel 530, 
409, 265 W.Venn. zou slagen moeten dus drie zaken worden aangetoond. 
de onderneming moet in staat van faillissement zijn, er moet een kennelijk 
grove fout gemaakt zijn door de feitelijk bestuurder en er moet een oorzake-
lijk verband bestaan tussen die fout en de staat van faillissement (1726). en-
kel bij vervulling van die drie voorwaarden kan de feitelijk bestuurder een 

(1724) g. nOTTe, Les dirigeants de fait de personnes morales de droit privé, onuitg., thesis voor het 
doctoraat in de rechten, Université de Paris i Pantheon-Sorbonne, 1978, 348.
(1725) Meer en meer wordt die assimilatie ook opgenomen in de wetteksten, denken we maar 
aan artt. 530, 409 en 265 W.Venn. maar ook waar dit nog niet het geval is, zou het geen kwade 
zaak zijn mochten rechters dit systematisch doen (l. leVeneUr, Situations de fait et droit 
privé, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1990, 96.).
(1726) Parl. St. Kamer, doc., 470, 1977-78, nr. 9, p. 48; Y. MercHierS, “Aansprakelijkheid van 
bestuurders in n.V. en B.V.B.A.”, T.P.R. 1986, 422; A. HAelTerMAn, “de zaak Bodart-fitting 
als toepassing van art. 63ter Venn. W, de kennelijke grove fouten van de staat”, Jura. Falc. 1982-
83, 373; J. rOnSe, «la responsabilité facultative des administrateurs et gérants en cas de fail-
lite avec insuffisance d’actif», Rev. Prat. Soc. 1979, nr. 6049, 304; K. geenS en J. VAnAnrOYe, 
“Bestuurdersaansprakelijkheid in nV en BVBA”, in Themis Financieel Recht, nr. 11, Brugge, 
die Keure, 2002, 22; Bergen 22 maart 1993, Rev.Prat. Soc. 1993, 323; Kh. luik 10 september 
1991, T.B.H. 1992, 501; Kh. charleroi 8 september 1992, Rev. Prat. Soc. 1993, 29; gent 31 maart 
1994, T.B.H. 1994, 977; Kh. Hasselt 9 april 2002, R.W. 2003-2004, 33; d. VAn gerVen en M. 
WYcKAerT, “Kroniek vennootschapsrecht 2002-2003”, T.R.V. 2003, 656.
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deel of het geheel van de schulden van de vennootschap ten last worden 
gelegd. Uiteraard moeten dan ook, zoals Haelterman terecht opmerkt een 
ontoereikend actief om alle schuldeisers te voldoen en de kwalificatie van 
feitelijk bestuurder bewezen worden (1727). de eerste bijkomende voor-
waarde is echter eerder op het niveau van de schade te situeren, de tweede 
bijkomende voorwaarde is hierboven uitgebreid aan bod gekomen.

513. in de wet is echter een uitzondering voorzien voor BVBA.’s die in 
de drie (1728) voorafgaande boekjaren een omzet van minder dan 620.000 
euro realiseerden, buiten de belasting op de toegevoegde waarde en op 
voorwaarde dat de balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger 
was dan 370.000 euro. dit zorgt ervoor dat een heleboel kleine onderne-
mingen van het toepassingsgebied uitgesloten blijven (1729). Het houden 
van een valse boekhouding ontzegt de bestuurders uiteraard het recht om 
beroep te doen op deze vrijstelling (1730).

a)  Bij faillissement

514. er moet dus eerst en vooral een faillissement bewezen worden en 
daarmee verbonden een zeker overschot aan passief (1731). Het faillisse-
ment moet uitgesproken en niet-afgesloten zijn, een staat van virtueel fail-
lissement volstaat niet (1732). Soortgelijke staking van betaling en krediet-
tekorten, die aanleiding kunnen geven tot een gerechtelijk akkoord komen 
niet in aanmerking (1733). er moet na vereffening van de vennootschap, 
ook van de schulden van de boedel, een negatief saldo zijn. Het bedrag 
van de schulden en de baten zal dus in principe eerst moeten komen vast 
te staan (1734). Wel is het mogelijk een voorlopige veroordeling te krijgen 

(1727) A. HAelTerMAn, “de zaak Bodart-fitting als toepassing van art. 63ter Venn. W, de 
kennelijke grove fouten van de staat”, Jura. Falc. 1982-83, 373.
(1728) Maar uiteraard geldt deze drempel ook indien de vennootschap geen drie boekjaren 
heeft bestaan (Kh. Brussel 14 februari 1989, T.R.V. 1989, 436, noot M. WYcKAerT).
(1729) f. T’KinT, “les responsabilités en cas de faillite et de liquidation volontaire”, DAOR 
1995, nr. 34, p. 18.
(1730) Kh. Brussel 8 december 1981, Rev. Prat. Soc .1982, 228; B.R.H. 1982, ii, 393.
(1731) rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935; J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn 
HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, “Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschap-
pen” T.P.R. 1986,1310.
(1732) f. T’KinT, “la responsabilité des dirigeants des sociétés anonymes et de sociétés de 
personnes à responsabilité limitée”, R.R.D. 1980, 111; i. VerOUgSTrAeTe, «l’action en 
comblement du passif», in Les créanciers et le droit de la faillite, séminaire organisé à Liège les 17 
et 18 novembre 1982, Brussel, Bruylant, 1983, 430; c. PArMenTier, « la responsabilité des 
dirigeants d’entreprises en cas de faillite», T.B.H. 1986, 770.
(1733) f. T’KinT, “les responsabilités en cas de faillite et de liquidation volontaire”, DAOR 
1995, nr. 34, p. 19.
(1734) Kh. Brussel 11 december 1984, Rev. Prat. Soc. 1985, 313; T.B.H. 1985, 491; f. T’KinT, «les 
responsabilités en cas de faillite et de liquidation volontaire», DAOR 1995, nr. 34, p. 20.
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in afwachting van een definitieve afhandeling van het faillissement (1735). 
er moet dus een faillietverklaring zijn zonder dat daarom ook dat faillis-
sement moet afgesloten zijn (1736).

b)  Bewijs kennelijk grove fout feitelijk bestuurder

515. Vervolgens moet er een kennelijk grove fout bewezen worden (1737). 
Het gaat om een fout die een normaal zorgvuldig bestuurder niet zou heb-
ben gemaakt en die schade toebrengt aan het voortbestaan van de ven-
nootschap (1738). Het gaat om de overtreding van een norm die belang-
rijk, zoniet essentieel is voor de handhaving en het bestaan van de ven-
nootschap (1739). de fout zal kennelijk zijn wanneer ze een klaarblijkelijk, 

(1735) J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, 
“Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”, T.P.R. 1986, 1311; J. rOnSe, «la 
responsabilité facultative des administrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance 
d’actif», Rev.Prat.Soc. 1979, nr. 6049, 297; i. VerOUgSTrAeTe, «l’action en comblement du 
passif», in Les créanciers et le droit de la faillite, séminaire organisé à Liège les 17 et 18 novembre 
1982, Brussel, Bruylant, 1983, 430; O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, 
larcier, 1996, 182; J.-f. gOffin, tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de 
sociétés, Brussel, larcier, 2004, 236.
(1736) luik 22 maart 1993, J.L.M.B 1993, 1488, f. T’KinT, «les responsabilités en cas de faillite 
et de liquidation volontaire», D.A.O.R. 1995, nr. 34, p. 19.
(1737) J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, “Ove-
rzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”, T.P.R. 1986, 1311, c. PArMenTier, « 
la responsabilité des dirigeants d’entreprises en cas de faillite», T.B.H. 1986, 770; f. T’KinT, 
«les responsabilités en cas de faillite et de liquidation volontaire», D.A.O.R. 1995, nr. 34, p. 
19. de zware fout kan volgens sommigen ook bekeken worden parallel aan de verregaande 
immuniteit van de bestuurders na de cassatie-arresten van 7 november 1997, Pas., i, nr. 457 
en cass. 16 februari 2001, Pas. 2001, i, nr. 94, T.B.H. 2002, 698, noot c. geYS, R.W. 2002-03, 340; 
zie P. A. fOrierS, “immunité des agents d’exécution: quelques développements récents”, 
in Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, in Recht en 
onderneming, Brussel, larcier, 2006, 174-175. Het zou immers vreemd zijn dat de bestuurder 
algemeen persoonlijk aansprakelijk kan gesteld worden voor elke lichte fout, terwijl de ten-
lastelegging van een deel van het faillissement bij faillissement enkel kan in geval van zware 
fout. Het arrest van 16 februari 2001 zou dan geïnterpreteerd moeten worden als een verdere 
immuniteit voor de bestuurders ten aanzien van derden en dus van een grotere coherentie 
tussen de algemene aansprakelijkheid van de bestuurder en de bijzondere aansprakelijkheid 
voor zware fout die een invloed heeft gehad op het faillissement. P. A. fOrierS, “immunité 
des agents d’exécution: quelques développements récents”, in Groupes de contrats et ensembles 
contractuels. Quelques observations en droit positif, in Recht en onderneming, Brussel, larcier, 2006, 
182. Het cassatie-arrest van 20 juni 2005 komt gedeeltelijk terug op een ruime interpretatie 
van het arrest van 16 februari 2001. een fout van een orgaan (in casu een culpa in contrahendo) 
zorgt voor een rechtstreekse aansprakelijkheid van de vennootschap, maar deze aansprake-
lijkheid sluit de persoonlijke aansprakelijkheid van het orgaan niet uit maar coëxisteert ermee 
(cass. 20 juni 2005, besproken in P. A. fOrierS, “immunité des agents d’exécution: quelques 
développements récents”, in Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations 
en droit positif, in Recht en onderneming, Brussel, larcier, 2006, 183).
(1738) Kh. Brussel 21 april 2005, R.A.B.G. 2005/17, 1562.
(1739) K. geenS en J. VAnAnrOYe, “Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid 
in de vennootschappelijke context, met inbegrip van het misbruik van vennootschapsgoede-
ren”, in Themis Vennootschaps- en Financieel recht, Brugge, die Keure, 2002-2003, p. 22, nr. 39; 
Kh. charleroi 8 september 1992, R.R.D. 1993, 29; rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935. 
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extreem, onbetwistbaar karakter vertoont (1740). in de franse rechtsleer 
wordt aangenomen dat het bewijs van de hoedanigheid van feitelijk be-
stuurder een weerlegbaar vermoeden van fout doet ontstaan (1741). Het 
lijkt daar eerder te gaan om een objectieve aansprakelijkheid. in de Belgi-
sche rechtsleer lijkt dit echter niet zo te zijn (1742). er moet wel degelijk 
een kennelijke grove fout aangetoond worden (1743). de bewijslast is dus 
groter dan bij de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid op basis van art. 1382 
B.W. de beloning daarvoor moet uiteraard gevonden worden bij de min-
der strenge causaliteitsvereisten, er moet geen causaal verband zijn met de 
werkelijk geleden schade, enkel moet de kennelijke grove fout bijgedragen 
hebben tot het faillissement.
Maar is de bewijslast bij artikel 530 W.Venn. wel zo verschillend van de 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid? gaat het hier uiteindelijk niet om een 
incalculeren van een zekere beleidsvrijheid die de (wettelijke) bestuurder 
geniet? daarom lijkt artikel 530 W.Venn. eerder een marginaal toetsings-
recht van de rechter te insinueren dan iets te zeggen over de intrinsieke 
zwaarte van de fout die aanleiding zou kunnen geven tot een tenlasteleg-
ging van een deel van het passief (1744). en indien er wel een verschil zou 
bestaan is het dan niet eenvoudiger om de gemeenrechtelijke aansprake-
lijkheid 1382 e.v. B.W. te laten spelen?

Het gekarakteriseerd, kennelijk karakter van de fout (1745) wijst in de rich-
ting van een slechts marginaal toetsingsrecht van de rechter met betrekking 

(1740) H. OliVier en T. AfScHrifT, “Vademecum van de bestuurder van naamloze ven-
nootschappen”, creadif 1985, p. 229, nr. 415.
(1741) J.-l. riVeS-lAnge, la notion de dirigeant de fait au sens de l’article 99 de la loi du 
13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens, D. 1975, chron., Viii, 41, l. 
cOrneliS, «de aansprakelijkheid van beheerders na faillissement», B.R.H. 1980, ii, 353.
(1742) A. HAelTerMAn, “de zaak Bodart-fittings als toepassing van art. 63ter Venn. W, de 
kennelijke grove fouten van de staat”, Jura. Falc. 1982-83, 373; J. rOnSe, la responsabilité 
facultative des administrateurs et gérants en cas de faillite avec insuffisance d’actif, Rev. Prat. 
Soc. 1979, nr. 6049, 304.
(1743) J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, “Over-
zicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”, T.P.R. 1986, 1309.
(1744) A. HAelTerMAn, “de zaak Bodart- fittings als toepassing van art. 63ter Venn. W. de 
kennelijke grove fouten van de staat”, Jura Falc. 1982-83, 373; Y. MercHierS, “Aansprake-
lijkheid van de bestuurders in de n.V. en de B.V.B.A.”, T.P.R. 1986, 422.
(1745) daarbij moet nog opgemerkt dat de bewoording van de wet van 4 augustus 1978 
dezelfde was als die uit het art. 3bis van het K.B. nr. 22. Jammer genoeg is de nederlandse 
tekst van het oud art. 63ter herschreven bij de wet van 26 mei 1983 tot vaststelling van de ne-
derlandse tekst van de vennootschappenwet. daarin is voortaan sprake van kennelijk grove 
fout wat ten onrechte de indruk wekt dat kennelijk een versterkend adjectief zou zijn bij het 
adjectief ‘grove’. Vanuit wethistorisch perspectief primeert de versie uit het K.B. nr. 22 dat 
spreekt van een kennelijke grove fout. Het moet dus wel degelijk gaan om een kennelijke en 
grove fout (gent 26 maart 1993, T.B.H. ,951; Kh. Brussel 3 april 2001, T.B.H. 2003, 21, noot; 
O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 1996, 184; J.-f. gOffin, 
tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 2004, 238; 
J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, “Overzicht 
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tot het beleid van de beheerder van een vennootschap (1746). de rechter 
moet het gedrag van de bestuurder vergelijken met een normaal bestuur, 
uiteraard met de nodige appreciatiemarge. Hij mag geen oordeel vellen 
over de opportuniteit van de genomen beslissingen zolang tenminste nor-
male redelijke beheerders echter van mening zouden kunnen verschillen 
over het in casu te voeren beleid (1747). Het begrip duidt erop dat rekening 
wordt gehouden met de beleidsvrijheid van de bestuurder. enkel dat ge-
drag dat door ieder normaal voorzichtig mens gezien wordt als een over-
treding van een dergelijke voor de vennootschap fundamentele norm moet 
door de rechter worden gesanctioneerd (1748). 
eens de rechter na marginale toetsing van mening is dat er een fout be-
staat moet hij nagaan of die fout een grove fout is in de zin van art. 530 
W.Venn (1749). de grove fout is een fout waarvan de bestuurder wist, of 
niet onwetend kon zijn (1750), dat ze zou bijdragen tot de schade, in casu 
het faillissement, schade die voorkomen zou zijn indien de gedragsnorm 
wel in acht zou zijn genomen (1751). de grove fout zou verwijzen naar een 
zekere vorm van opzet. een eerste belangrijk criterium is dus het intentio-
neel element. Het begrip grove fout kan op quasi-delictueel vlak gedefini-
eerd worden als de schending van een wettelijke verplichting of een alge-
mene gedragsnorm die nodig is voor de instandhouding van de bestaande 
sociale organisatie. Toegepast op de situatie van artikel 530 W.Venn. gaat 
het dus over de overtreding van een norm die essentieel is voor de hand-

van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”T.P.R. 1986, 1311; c. PArMenTier, «la res-
ponsabilité des dirigeants d’entreprises en cas de faillite”, T.B.H. 1986, 770..
(1746) P. cOlle., “Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.”, T.B.H. 1985, 169; B. VAn crOMBrUgge, “de aansprakelijkheid van vennoot-
schapsbestuurders”, R.W. 1989-1990, 1141; rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935; Kh. Brus-
sel 29 maart 1995, V & F 1998, 284-285; O. rAleT, Reponsabilités des dirigeants de sociétés, 
Brussel, larcier 1996, p. 58; J.-f. gOffin, tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des 
dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 2004,238; Kh. Brussel 21 april 2005, R.A.B.G. 2005/17, 
1562; i. VerOUgSTrAeTe, “l’action en comblement du passif”, in Les créanciers et le droit de 
la faillite, Brussel, Bruylant 1983, blz. 425; Bergen 22 maart 1993, Rev. Prat. Soc. 1993, 323; gent, 
7de kamer, 1 september 2004, onuitg. 2000/Ar/0371.
(1747) J. rOnSe, “ Marginale toetsing in het privaatrecht”, T.P.R. 1977, 211.
(1748) l. cOrneliS, “ de aansprakelijkheid van beheerders na faillissement ( deel 2)”, B.R.H. 
1981, iV, 137.
(1749) Sommigen menen echter de twee criteria “kennelijk” en “grove” te kunnen lezen als 
twee uitingen van het principe van marginale toetsing. de bewoording uit de wet zou dan 
enkel wijzen op een soort foutmarge die aan de bestuurders van vennootschappen wordt ge-
geven omwille van de door hen noodzakelijk genomen risico’s (f. T’KinT, “la responsabilité 
des dirigeants des sociétés anonymes et de sociétés de personnes à responsabilité limitée”, 
R.R.D. 1980, 113; f. T’KinT, “les responsabilités en cas de faillite et de liquidation volontaire”, 
D.A.O.R. 1995, nr. 34, p. 20).
(1750) cornelis heeft kritiek op de omschrijving “non intellegere quod omnes intellegunt”, het is 
uiteindelijk niet de bedoeling de dwaasheid te sanctioneren, maar eerder het kwaad opzet: l. 
cOrneliS, “la faute lourde et la faute intentionelle”, J.T. 1981, 513.
(1751) Kh. Brussel 11 december 1984, Rev. Prat. Soc. 1985, 313; T.B.H. 1985, 491; Kh. Brussel 
16 februari 1982, T.B.H. 1983, 366.
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having van de vennootschap (1752). Het gaat dus over schending van een 
norm waarvan men weet of behoort te weten dat die schending het einde, 
het faillissement van de vennootschap kan betekenen. de zwaarwichtig-
heid van de tekortkoming is dus een tweede criterium van onderscheid. We 
moeten die zwaarwichtigheid echter gaan bekijken op vennootschapsni-
veau, we mogen er geen openbare orde karakter aan toe willen kennen. dat 
zou te restrictief zijn. Het moet gaan om een foutief handelen dat de essen-
tiële regels van het vennootschapsleven verstoort (1753). de waarschijnlijk-
heid van de schade zal een derde belangrijk criterium zijn om te bepalen of 
het om een grove fout gaat (1754). Maar die waarschijnlijkheid moet in ab-
stracto worden beoordeeld, de schade ten gevolge van een dergelijke fout 
is waarschijnlijk of zou waarschijnlijk geacht moeten worden. dit begrip 
moet onderscheiden worden van de voorspelbaarheid van de schade, die 
ook in aanmerking wordt genomen voor elke aansprakelijkheid. in praktijk 
zal het echter moeilijk zijn te bepalen vanaf wanneer een fout een grove 
fout is. Het is moeilijk om daarvoor objectieve criteria te vinden. Uiteinde-
lijk spelen de feiten hier een doorslaggevende rol. 

de overtreding van een geschreven gedragsnorm zal makkelijker als grove 
fout worden beschouwd. een kennelijke grove fout bestaat meestal uit een 
geheel van feiten (1755). Uit de rechtspraak volgt dat volgende zaken een 
grove fout in de zin van art. 530 W. Venn zijn:

- btw fraude (1756) gecombineerd met het voeren van een valse boek-
houding waardoor belangrijke geldmiddelen aan de vennootschap 
werden onttrokken. Voor persoonlijk gebruik sommen, groter dan 
het maatschappelijk kapitaal, van de rekening-courant halen (1757). 
Hetzelfde geldt voor het niet-afdragen van de op de personeelslonen 
ingehouden sociale lasten aan de belastingen en de r.S.Z. en het niet 
betalen van bedrijfsvoorheffing om zo een schijnkrediet te verkrij-
gen (1758) in combinatie met het niet aanvragen van het faillissement 

(1752) Y. MercHierS, “Aansprakelijkheid van de bestuurders in de n.V. en de B.V.B.A.”, 
T.P.R. 1986, 422; B. VAn crOMBrUgge, “de aansprakelijkheid van vennootschapsbestuur-
ders”, R.W. 1990, 1446.
(1753) d. VAn gerVen en M. WYcKAerT, “ Vennootschapsrecht 1997-1998”, T.R.V. 1998, 
417; O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 1996, 187; J.-f. gOf-
fin, tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 
2004, nr. 137, p. 239-240; X., noot onder rb. Kh. Brussel 3 april 2001, T.B.H. 2003, 30.
(1754) l. cOrneliS, “la faute lourde et la faute intentionelle”, J.T. 1981, 513; l. cOrneliS, 
«de aansprakelijkheid van beheerders na faillissement ( deel 2)», B.R.H. 1981, iV, 136.
(1755) luik 10 september, 1991, T.B.H. 1992, 501; gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 977; Kh. 
charleroi 12 oktober 1976, Rev. Prat. Soc. 1977, 143; Kh. dendermonde 16 juni 1995, V & F 
1998, 278.
(1756) Kh. Brussel 8 december 1981, Rev. Prat. Soc. 1982, 228; T.B.H. 1982, ii, 393.
(1757) Kh. Brussel 10 september 1985, T.B.H. 1987, 523.
(1758) Kh. dendermonde 10 maart 2005, R.W. 2005-2006, 1511.
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wanneer de onmogelijkheid de bedrijfsvoorheffing te betalen zich 
blijft voortzetten (1759).

- verbintenissen aangaan, die buiten verhouding staan tot de financiële 
draagkracht van de vennootschap, het verderzetten van een deficitai-
re activiteit zonder adekwate boekhouding en zonder jaarrekeningen 
neer te leggen, het verduisteren van ontvangsten, het ontduiken van 
btw, het ontvreemden van stock, het stelselmatig opnemen van grote 
sommen ten nadele van de vennootschap (1760).

-  het bestaan van een passief van 11, 5 miljoen frank voor een maat-
schappelijk kapitaal van 280.000 frank en het in gebreke blijven 
de algemene vergadering bijeen te roepen bij verlies van dat kapi-
taal (1761). dit kan uiteraard nooit op zichzelf de kwalificatie als 
feitelijk bestuurder verantwoorden omdat dan immers een positieve 
activiteit vereist wordt.

- bestuurders of feitelijk bestuurders die een hopeloos deficitaire, verou-
derde activiteit verderzettten, zonder nuttige herstelmaatregelen, zon-
der adequate boekhouding en zonder jaarrekeningen neer te leggen, of 
tegen alle regels van behoorlijk bestuur in (1762) zijn aansprakelijk voor 
het verzwaren van de failliete boedel (1763). Het verderzetten van de 
onderneming ondanks knipperlichtprocedure gedurende verschillende 
jaren of van een onderneming die verlieslatend is (1764), enkel om-
wille van persoonlijke verrrijking en tegen het belang van de vennoot-
schap (1765). Het verderzetten van de activiteit nadat het grootste deel 
van het kapitaal verloren ging, en dit zonder de algemene vergadering 
bijeen te roepen (1766). Op zich hoeft het niet betalen van belastingen 
en sociale zekerheid geen grove fout uit te maken (1767)  (1768). 

- het voeren van een handelsactiviteit zonder daartoe de middelen te 
hebben (1769). Het industriële beleid is aleatoir en de eigen middelen 

(1759) Kh. dendermonde, 25 oktober 2004, R.A.B.G. 2005/17, 1557.
(1760) gent 21 juni 2004, onuitg. 2000/Ar/0371.
(1761) Kh. Brussel 22 oktober 1982, B.R.H. 1982, ii, 574; J.T. 1983, i, 113; Rev. Prat. Soc., 1982, 
244; Kh. Brussel 8 december 1981, Rev. Prat. Soc., 1982, 228; T.B.H. 1982, ii, 393.
(1762) Voorz. Kh. nivelles 22 januari 1997, V.T.F. 1997, 160.
(1763) luik 19 oktober 2004, T.B.H. 2006, 426, noot M. cOiPel, “la responsabilité quasi-
délictuelle des gérants d’une SPrl en raison de la poursuite déraisonnable d’une activité 
irrémédiablement condamnée”.
(1764) Kh. charleroi 8 september 1992, Rev. Prat. Soc., 1993, 329, R.R.D. 1993, 29.
(1765) gent 2 november 1994, Snelberichten Handelsrecht, 1995, 59.
(1766) Kh. Hasselt 20 oktober 1994, onuitg. Ar. 1097/90; Kh. Brussel 17 januari 1980, B.R.H. 
1981, 185.
(1767) rb. gent 26 maart 1993, T.B.H. 1993, 935.
(1768) Al lijkt de bestuurder zelf hiervoor sinds het arrest van het Hof van cassatie van 7 no-
vember 1997, (Pas. 1997, i, nr. 236) immuniteit te genieten (X. dieUX, “la responsabilité civile 
des administrateurs ou gérants d’une personne morale à l’égard des tiers: une révolution de 
velours”, in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 234).
(1769) Bergen 22 maart 1993, Rev. Prat. Soc.1993, 323; Kh. Brussel 11 december 1984, Rev. Prat. 
Soc. 1985, 313.
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waren al een maand na het oprichten opgebruikt. Ook dit zal nooit 
op zichzelf de positieve activiteit kunnen zijn vereist voor de kwalifi-
catie als feitelijk bestuurder.

- het hele maatschappelijk kapitaal een maand na oprichting van de 
vennootschap opsouperen (1770). Het niet volstorten van het wette-
lijk vereiste minimumkapitaal (1771). Het moet echter duidelijk zijn 
dat het niet aanwezig zijn van het minimum kapitaal een invloed 
heeft op het failliet gaan van de vennootschap.

- het zich toekennen van overdreven verplaatsingskosten (1772). 
- het op de balans blijven voorstellen van verloren schuldvorderin-

gen (1773).
- uitgaven in het kader van een ondoordachte heroriëntering die 

in wanverhouding staan tot de mogelijkheden van de onderne-
ming (1774). investeringen aangaan die onrealistisch zijn in functie 
van het vennootschapskapitaal (1775).

- het aankopen van een onderneming in moeilijkheden, zonder voor-
waarden, die er duidelijk op gericht is het faillissement van de ver-
kopende onderneming uit te stellen, door een kunstmatig krediet. de 
transactie was dus enkel in het voordeel van de verkopende onderne-
ming en niet zozeer in het voordeel van de eigen vennootschap (1776).

- het opstarten van een nieuwe vestiging met een kunstmatig krediet, 
enkel verkregen door het afbetalen van de enige schuldenaar met de 
middelen uitgespaard door een niet betaling van sociale en fiscale 
lasten (1777).

- het voorstellen van een onrealistische herstructurering die boven-
dien niet wordt gecontroleerd of opgevolgd en dus ook niet wordt 
bijgestuurd (1778).

- de afwezigheid van elke vorm van boekhouding (1779). Het verko-
pen in het zwart zodat de boekhouding geen accuraat beeld meer 

(1770) Kh. Tongeren 2 maart 1992, T.R.V. 1992, 180, noot M.W., Bestuurdersaansprakelijkheid 
na faillissement; Kh. charleroi 8 september 1992, r.r.d. 1993, 29.
(1771) Kh. luik 13 februari 1996, T.B.H. 1998, 606; Kh. Hasselt, 26 november 2002, R.W. 2004-
2005, 710; delVAUX, “les sociétés coopératives qui n’ont pas adapté leur capital aux nouvel-
les exigences de la loi du 20 juillet 1991: quelles protections pour les tiers?”, T.B.H. 1998, 591; 
Kh. Tongeren 19 oktober 2004, onuitg., Ar. A/04/00564, bevestigd door Antwerpen 1 decem-
ber 2005, onuitg., 2005/Ar/119.
(1772) Kh. Brussel 8 december 1981, Rev. Prat. Soc. 1982, 228; T.B.H. 1982, ii, 393.
(1773) Kh. Brussel 17 mei 1983, T.B.H. 1984, 554.
(1774) Kh. Brussel 11 december 1984, Rev. Prat. Soc. 1985, 313; T.B.H. 1985, 491.
(1775) Kh. dendermonde 16 juni 1995, V&F 1998, 278.
(1776) Kh. ieper 17 mei 1999, T.R.V. 1999, 534.
(1777) luik 11 mei 2001, J.T. 2002, 194.
(1778) Kh. Brussel 22 oktober 1982, B.R.H. 1982, 575, hervormd door Brussel 14 september 
1988, T.R.V. 1989, 49, noot J. lieVenS.
(1779) Kh. Brussel 17 januari 1980, T.B.H. 1981, 185.
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kan geven van de werkelijkheid (1780). Volledig wanbeheer in de 
boekhouding om zichzelf ten koste van de vennootschap te ver-
rijken (1781). Totaal gebrek aan boekhouding en totaal gebrek aan 
bestuur en overleg, hetgeen onder meer leidt tot ambtshalve fiscale 
aanslagen (1782).

- een bestuurder moet op zijn minst het dagelijk bestuur controleren. 
een onvoldoende controle op een dagelijks bestuurder met zeer ver-
regaande bevoegdheden maakt een grove fout uit (1783).

- het cliënteel van de vennootschap inlijven bij een andere vennootschap 
zonder enige vergoeding, voorraden en vaste activa tegen boekwaarde 
verkopen terwijl er niet wordt betaald, het personeel van de vennoot-
schap zonder enige vergoeding en uitsluitend in het belang van een 
andere vennootschap inzetten, en het onroerend goed van de vennoot-
schap realiseren zodat de vennootschap van haar handelszaak wordt 
ontdaan en haar maatschappelijk doel niet meer kan realiseren (1784). 

Het is aanvaardbaar dat de wetgever door een kennelijke en grove fout te 
eisen voor een tenlastelegging van een deel van het passief aan een wettelijke 
bestuurder van de vennootschap zijn aansprakelijkheid wat heeft willen tem-
peren (1785). Maar de vraag is of deze overwegingen ook spelen bij een feite-
lijk bestuurder, die eigenlijk helemaal niet gerechtigd is een beleid te voeren 
over de vennootschap. is er na het bewijs van feitelijk bestuur nog wel nood 
aan het aanwijzen van een concrete grove en gekarakteriseerde fout? is een 
daad van feitelijk bestuur niet altijd ook een fout? indien men kan aantonen 
dat een niet bevoegde persoon in alle soevereiniteit en onafhankelijkheid een 
daad van bestuur stelt, bestaat er dan niet altijd een fout (1786)? Waarom is er 
dan nog een grove fout van de feitelijk, en dus onwettige, bestuurder vereist? 
Zijn zij niet in ieder geval aansprakelijk op basis van art. 1382 B.W.? Zou het 
niet beter zijn om zoals de franse rechtspraak te stellen dat de fout vermoed 
wordt indien het feitelijk bestuur wordt bewezen en indien er een tekort aan 

(1780) Kh Brussel 17 mei 1983, T.B.H. 1984, 554, hervormd door Brussel 22 februari 1993, Rev. 
Prat. Soc. 1993, 168, noot f. T’KinT. 
(1781) gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 976.
(1782) gent 28 juni 2001, onuitg., 1997/Ar/1152.
(1783) Kh. dendermonde 6 december 1999, T.R.V. 2000, 40.
(1784) Kh. Brussel 21 april 2005, R.A.B.G. 2005, 1562.
(1785) Of de wetgever daarvoor een bijzonder soort aansprakelijkheid moest inlassen in artt. 
530, 265 en 409 W. Venn is betwistbaar. een beroep op de marginale toetsing was niet nood-
zakelijk. de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid uit artt. 1382 e.v. B.W. maakt gebruik van 
het bonus pater familias criterium. er zal dus maar tot een aansprakelijkheid besloten worden 
indien vaststaat dat een normaal zorgvuldig bestuurder in dezelfde omstandigheden niet op 
dezelfde wijze zou hebben gehandeld. dat criterium is even geschikt om de beleidsvrijheid 
van de bestuurder te respecteren. Uiteindelijk doen de artt. 530, 265 en 409 W.Venn. niets meer 
dan het gemeen aansprakelijkheidsregime origineel herformuleren. 
(1786) P. cOlle, “Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.”, T.B.H. 1985, 174.
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activa is? Anders gaat men te ver in de assimilatie tussen feitelijk en wettelijk 
bestuurder en is elk ontradend effect afwezig. Anderzijds is het wel zo dat er 
geen enkel wettelijk argument is voor dat vermoeden. 

We zien dat de Belgische rechtspraak hieromtrent ook niet altijd duidelijk 
is. Zo neemt de rechtbank van Koophandel te Brussel in de zaak Boddart 
fitting (1787) als eerste van drie grove fouten van de staat aan het zonder 
enige wettelijke grondslag optreden. Uiteraard is dit het feitelijk bestuur 
zelf. indien deze ene grove fout zou kunnen volstaan om een veroordeling 
te krijgen tot een deel van het passief dan moge duidelijk zijn dat het feite-
lijk bestuur op zichzelf al volstaat en dat daar een vermoeden van fout uit 
voortvloeit. HAelTerMAn vraagt zich dan ook niet geheel onterecht af of 
artikel 63ter Venn.W., het huidig artikel 530 W.Venn niet enkel gebruikt is 
om gebruik te kunnen maken van het begrip feitelijk bestuur. Anders is het 
inderdaad niet nodig om een kennelijke grove fout aan te tonen, maar kon 
hetzelfde resultaat bereikt worden via de gemeenrechtelijke aansprakelijk-
heid van artikel 1382 B.W. e.v. in de zaak Bodart fittings was het immers 
ook zo dat de fout van de overheid, die in deze zou opgetreden zijn als 
feitelijk bestuurder, immers niet bijdroeg tot het faillissement, maar enkel 
tot een verzwaring van het passief (1788). de onderneming was immers al 
virtueel failliet op het moment van de betwiste overheidssteun. dit moet 
tot de conclusie leiden dat in deze zaak men beter gebruik had gemaakt van 
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van artt. 1382 e.v. B.W.

de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid blijft in elk geval bestaan. dit spreekt 
voor zich indien het gaat om een feitelijk bestuurder die in se geen enkele 
contractuele band heeft met de vennootschap en waar dus geen reden is om 
van samenloop te spreken. Anders is dat voor de wettelijk bestuurder. de 
wettelijk bestuurder is omwille van zijn functie onderworpen aan bijzonde-
re aansprakelijkheden, maar dit onttrekt hem niet van de gemeenrechtelijk 
aansprakelijkheden uit artt. 1382 e.v. B.W. Telkens zij een daad stellen die 
een normaal zorgvuldige bestuurder niet zou stellen zijn zij aansprakelijk. 
Het kan dus gaan om een schending van een specifieke wetsbepaling of een 
schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm. indien deze aansprake-
lijkheid wordt gevorderd door derden is er geen probleem van samenloop. 
individuele aandeelhouders en de vennootschap zelf kunnen zich enkel op 

(1787) Kh. Brussel 22 oktober 1982, B.R.H. 1982, ii, 574; J.T. 1983, i, 113; R.P.C. 1982, 244; A. 
HAelTerMAn, “de zaak Bodart- fittings als toepassing van art. 63ter Venn. W. de kenne-
lijke grove fouten van de staat”, Jura Falc. 1982-83, 373.
(1788) Kh. Brussel 22 oktober 1982, B.R.H. 1982, ii, 574; J.T. 1983, i, 113; Rev. Prat. Soc.1982, 
244; J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J.lieVenS en H. lAgA, “Over-
zicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen” T.P.R. 1986, 1310 en 1316. P. cOlle, 
“Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter Venn. W.”, T.B.H. 
1985, 176.
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deze buitencontractuele aansprakelijkheid beroepen naast de actio mandati 
indien de voorwaarden voor samenloop vervuld zijn (1789). 

c)  causaal verband

516. Tenslotte moet er een soort van causaal verband bestaan tussen die 
fout en het faillissement, er wordt geen causaal verband meer vereist met de 
fout en het tekort aan actief (1790). Zodra de feitelijk bestuurder een ken-
nelijk grove fout beging die heeft bijgedragen tot het faillissement kan hij 
veroordeeld worden tot (een deel) van het passief (1791). Het zou dus niet 
meer gaan om een strakke causaliteit uit het gemeen recht (1792). de ken-
nelijke grove fout moet slechts hebben bijgedragen tot het faillissement. Men 
kan zich uiteraard gaan afvragen wat dan het verschil met het gemeen recht 
is. Moet “bijdragen tot” geïnterpreteerd worden als een uiting van de equi-
valentieleer of eerder gezien worden als een verzwakking van het causali-
teitsvereiste (1793)? de kennelijke grove fout moet enkel één van de oorza-
ken zijn van het faillissement, het is niet nodig dat de kennelijke grove fout 
de enige oorzaak is (1794). Maar uiteindelijk blijft dat een pure toepassing 
van de equivalentieleer (1795) en zorgt de bewoording “bijdragen tot” enkel 
voor verwarring. Soms wordt het verschil tussen causaliteit en bijdragen tot 
verklaard als het verschil tussen wat een gebeurtenis veroorzaakt en wat 
bijdraagt tot een bepaald resultaat (1796). gelet op de in het Belgisch recht 
aanvaarde equivalentieleer kan de relevantie van dat onderscheid moeilijk 
gezien worden. Wat deel heeft aan een bepaald resultaat is uiteindelijk bin-

(1789) Voor een bespreking van deze problematiek, zie: J. lieVenS, Recente tendensen inzake 
aansprakelijkheid van beheerders en zaakvoerders van vennootschappen in Eclectica, Brussel, K. de 
rooms, 1980, 52 p.
(1790) Bergen 22 maart 1993, Rev. Prat. Soc., 1993, 323; i. VerOUgSTrAeTe, «’action en com-
blement du passif», in les créanciers et le droit de la faillite, séminaire organisé à liège les 17 
et 18 novembre 1982, Brussel, Bruylant, 1983, 436.
(1791) c. PArMenTier, “la responsabilité des dirigeants d’entreprises en cas de faillite”, 
T.B.H. 1986, 770.
(1792) J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. lieVenS en H. lAgA, “Over-
zicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”, T.P.R. 1986,1315.
(1793) J. lieVenS, Recente tendensen inzake aansprakelijkheid van beheerders en zaakvoerders van 
vennootschappen, in Eclectica, Brussel, K. de rooms, 1980, 34.
(1794) gent 31 maart 1994, T.B.H. 1994, 976.
(1795) Y. MercHierS, “Aansprakelijkheid van de bestuurders in de n.V. en de B.V.B.A.”, 
T.P.R. 1986, 424; i. VerOUgSTrAeTe, “’Action en comblement du passif”, in Les créanciers 
et le droit de la faillite, séminaire organisé à Liège les 17 et 18 novembre 1982, Brussel, Bruylant, 
1983, 436; P. cOlle, “Kritische bemerkingen nopens een aantal problemen rond artikel 63ter 
Venn. W.”, T.B.H. 1985, 175; contra: J. rOnSe, J.-M. neliSSen grAde, K. VAn HUlle, J. 
lieVenS en H. lAgA, “Overzicht van rechtspraak (1978-1985) Vennootschappen”, T.P.R. 
1986,1315; c. PArMenTier, “ la responsabilité des dirigeants d’entreprise en cas de faillite”, 
T.B.H. 1986, 776.
(1796) P. cOPPenS en f. T’KinT, “examen de jurisprudence, (1991-1996), les faillites, les 
concordats et les privilèges”, R.C.J.B. 1997, 244.
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nen het kader van de equivalentieleer een van de zovele oorzaken van de 
schade. Het enige verschil tussen artt. 530, 409 en 265 W.Venn. is dat er geen 
causaal verband vereist wordt met de schade maar enkel met het faillisse-
ment. Waarschijnlijk heeft de wetgever met deze formulering de rechter een 
secuur en moeilijk onderzoek naar de oorzaken van het faillissement willen 
besparen. de rechter moet niet onderzoeken welke fout nu precies verant-
woordelijk is voor welk tekort aan actief. de concrete schade die door de 
fout wordt veroorzaakt moet uiteindelijk niet worden bewezen (1797). Zo 
zou eventueel een bestuurder die verantwoordelijk is voor een verzwaring 
van het passief volgens sommigen ook kunnen aangesproken worden op 
basis van artt. 530, 409 en 265 W.Venn (1798). We moeten besluiten dat artt. 
530, 409 en 265 W.Venn. niet afwijken van het gemeenrechtelijke causaliteits-
vereiste behalve dat die causaliteit niet moet worden aangetoond met de 
schade, dus het tekort aan actief, maar met het faillissement zelf. 

de rechter heeft een soevereine matigingsbevoegdheid, hij kan bepalen 
voor welk deel van het passief de foutieve feitelijke bestuurder zal moeten 
instaan (1799). indien de causale band tussen de fout en het tekort aan ac-
tief niet zou worden vermoed zou dergelijke matigingsbevoegdheid van de 
rechter geen enkele zin hebben. dan zou er geen enkele reden zijn om de 
feitelijke bestuurder bij kennelijk grove fout eventueel slechts een deel van 
het passief ten laste te leggen, maar dan zou hij moeten instaan voor alle 
schade die door zijn kennelijke grove fout is ontstaan. Verder is het ook zo 
dat het begrip grove fout al een zekere causaliteit in zich draagt. Het moet 
gaan om een fout waarvan men weet, of niet onwetend kan zijn, dat ze zal 
bijdragen tot de schade, in casu het tekort aan actief. 

517. in de tekst van artt. 530, 409 en 265 W.Venn zijn dus twee tegenstrijdige 
tendensen te merken, enerzijds een soepelere causaliteitsvereiste doordat er 
enkel een causaal verband moet bestaan tussen de fout en het faillissement en 
niet moet aangetoond worden welk deel van het passief door de fout is ver-
oorzaakt. Anderzijds moet het gelaakte gedrag een eerder grote fout uitma-
ken en de marge van het toelaatbare kennelijk hebben overschreden (1800).
Uiteindelijk laten de artt. 530, 409 en 265 W.Venn. een zeer ruime beoorde-
lingsmarge aan de rechter. 

(1797) O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, larcier, 1996, 181 en 189; 
J.-f. gOffin, tweede editie van O. rAleT, Responsabilités des dirigeants de sociétés, Brussel, 
larcier, 2004, 245.
(1798) c. PArMenTier, “ la responsabilité des dirigeants d’entreprise en cas de faillite”, 
T.B.H. 1986, 776.
(1799) d. VAn gerVen en M. WYcKAerT, “ Vennootschapsrecht 1997-1998”, T.R.V. 1998, 
417. 
(1800) P. cOPPenS en f. T’KinT, “examen de jurisprudence, (1991-1996), les faillites, les 
concordats et les privilèges”, R.C.J.B. 1997, 244.
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hOOfdstuk 1. wIjzen waarOp de franchIseOvereenkOmst 
een eInde neemt

518. Belangentegenstelling bij het einde van de franchiseovereenkomst- 
Bij franchiseovereenkomsten werken partijen tijdens de loop van de over-
eenkomst samen aan een gemeenschappelijk doel. Bij de beëindiging van 
deze samenwerking hebben partijen voor het eerst tegengestelde belangen. 
Waar vóór en tijdens de overeenkomst de verhouding vooral economisch 
en commercieel werd gezien, primeert het juridische aspect van de fran-
chiseovereenkomst op het moment van de beëindiging. Pas bij het einde 
van de overeenkomst moet niet meer gezocht worden naar een compromis, 
naar een manier om een geschil op te lossen binnen het bestaande samen-
werkingsverband. de beëindiging wordt louter juridisch afgehandeld.

519. nietigheiD ex tunc t.g.v. gebrek totstanDkoming – de overeenkomst kan 
een einde nemen door een rechterlijke beslissing met vernietiging ex tunc. 
de nietigheid sanctioneert in principe gebreken bij de totstandkoming van 
de overeenkomst, zodat deze beëindigingvorm bij de verschillende essenti-
ele bestanddelen en bij de precontractuele fase wordt behandeld.

520. ontbinDing t.g.v. wanPrestatie – daarnaast kan de overeenkomst een 
einde nemen ten gevolge van een rechterlijke ontbinding bij contractuele 
wanprestatie van één van de partijen. de ontbinding gaat in door de rech-
terlijke uitspraak en werkt in beginsel terug tot op de dag van het sluiten 
van de overeenkomst. de ontbinding van overeenkomsten met doorlopen-
de of opeenvolgende prestaties echter werkt wat haar gevolgen betreft in 
beginsel terug tot op de dag van het instellen van de eis. Aangezien de 
ontbinding het gevolg is van het niet naleven van een essentiële verbintenis 
uit de overeenkomst, hebben we deze vorm van beëindiging besproken bij 
de rechten en plichten van de contractanten tijdens de duur van de over-
eenkomst. 

521. Beëindiging op grond van de wil van (één van) de partijen -de beëin-
diging kan het gevolg zijn van een beslissing van (één van) de partijen. Het 
gaat dan om de opzegging door één van de partijen (cf. infra randnr. 523 
e.v.). Het is evident dat een overeenkomst ook in onderlinge overeenstem-
ming kan worden beëindigd (cf. infra randnr. 571) (1801). 

(1801) cass. 2 maart 1973, Arr. Cass. 1973, 651, Pas. 1973, 617, J.T 1973, 498, R.W. 1972-73, 1627, 
noot; cass. 10 oktober 1977, Arr. Cass. 1978, 177, Pas. 1978, 166; T. delAHAYe, “la résiliation 
unilatérale des contrats à durée déterminée en droit belge” in Droit des contrats France Belgique 
2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 224; c. cOrgAS-BernArd, La résiliation unilatérale du 
contrat à durée déterminiée”, onuitg., thesis, Université de lille ii, 2004, 14.
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522. ontbinDing van rechtswege – Het einde van de overeenkomst kan ook 
het gevolg van rechtswege zijn van een ontbindende voorwaarde (1802) of 
van een bepaalde feitelijke gebeurtenis, zoals het wegvallen van een con-
tractspartij in wiens hoofde de overeenkomst intuitu personae werd aange-
gaan t.g.v. het overlijden (1803) of het faillissement van een van de partijen, 
het aflopen van de duur van een overeenkomst van bepaalde duur,... Hier 
speelt het onderscheid tussen overeenkomsten van bepaalde duur en over-
eenkomsten van onbepaalde duur een grote rol (1804). dit onderscheid is 
eigenlijk vooral juridisch en komt in het geval van de franchiseovereenkomst 
vaak kunstmatig over. Zolang het concept van de franchisegever werkt en de 
franchisenemer het correct verspreidt, is er immers economisch geen reden 
tot beëindigen. de contractuele duur van de overeenkomst stemt dus niet 
overeen met economische efficiëntie. Het zal vaak een middel zijn voor de 
franchisegever om zichzelf in een juridisch gunstigere positie te plaatsen ten 
opzichte van de franchisenemer en een stok achter de deur te houden. daarom 
is het interessant om de beëindiging van de overeenkomst van rechtswege bij 
het verstrijken van de duur specifiek voor deze overeenkomst te bestuderen 
in het licht van een eventueel recht op verlenging van de overeenkomst. 

§ 1.  Vrijwillige beëindigingsgronden

i.  OPZegging

a.  opzegging in het gemeen verbintenissenrecht

1.  Algemeen

523. Definitie – de eenzijdige opzegging (1805) (hierna verder “opzegging” 
genoemd) is volgens het Hof van cassatie, de eenzijdige rechtshandeling, 
waarbij een contractspartij aan de andere contractspartij ter kennis brengt 

(1802) Zie J. de cOnincK, De voorwaarde, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2007, 
p. 262 e.v., nr. 211 e.v.
(1803) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 13; H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, iii, Brus-
sel, Bruylant, 1962, 726.
(1804) f. VerMAndere, “Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn 
opzegging”, in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, intersentia, 2006, 265.
(1805) Het woord opzegging heeft in het arbeidsrecht, een engere betekenis, m.n. een uitdruk-
kelijk ontslag, d.w.z. een beëindiging door een voorafgaande mededeling aan de andere partij 
van de datum waarop de arbeidsovereenkomst zal beëindigd worden (Zie bv. d. cUYPerS, 
Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, die Keure, 1990, 57-58). Wij gebruiken 
echter het woord opzegging in de betekenis die daar in het gemeenrecht wordt aan gehecht. 
een overeenkomst kan immers zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend worden opgezegd (cf. 
infra randnr. 530).
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dat zij besloten heeft een tussen hen bestaande rechtsbetrekking, dadelijk 
of na verloop van tijd, definitief, te beëindigen voor de toekomst (1806). de 
gevolgen in het verleden van de overeenkomst worden daardoor dus niet 
in vraag gesteld (1807). 

2.  Eenzijdige rechtshandeling die geen aanvaarding behoeft

524. aanvaarDing vergemakkelijkt bewijs: – de opzegging is een eenzijdige 
rechtshandeling (1808). dit impliceert dat zij niet moet worden aanvaard 

(1806) cass. 11 mei 1981, J.T.T. 1981, 356; Arr.cass., 1981, 1038; R.W. 1981-1982, 2837; cass,.12 sep-
tember 1988, R.W. 1988-1989, 507; cass. 18 december 1989, T.S.R. 1990, 22; cass. 14 mei 1975, 
J.T.T. 1976, 206; cass. 23 maart 1981, J.T.T. 1981, 240, m.n. M. TAQUeT, en c. WAnTieZ.: “le 
congé est l’acte par lequel une partie notifie à l’autre que le contrat d’emploi prenne fin”; cass. 
12 september 1988, R.W. 1988-89, 507; cass. 14 april 1980, R.W. 1980-81, 112, met conclusies 
advocaat-generaal lenaerts; r. VAn rAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, kol. 347; S. 
STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding, Antwerpen, Maklu, 1994, 50.
(1807) c. cOrgAS-BernArd, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée”, onuitg., 
thesis, Université de lille ii, 2004, 13.
(1808) Algemeen verbintenissenrecht: rb. luik 9 november 1978, Jur.Liège 1979, 259 (opzegging 
verzekeringsovereenkomst); l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende pres-
taties”, in Het contract met opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging 
voor Bedrijfsjuristen, Brussel, 1991, p. 54; l deMeYere, “rechtshandelingen ter beëindiging 
van overeenkomsten”, in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Vlaams Pleitgenootschap 
bij de balie te Brussel, Brussel, 1993, 14; H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit ci-
vil belge,  ii, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 759, p. 727; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilaté-
rales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 110, p. 132; l. SiMOnT, «l’engagement 
unilatéral» in Les obligations en droit français et en droit belge convergences et divergences, Brussel, 
Bruylant, 1994, nr. 2, p. 19; r. VAn rAnSBeecK, «de opzegging», R.W. 1995-96, (kol. 345), kol. 
347; vgl. in dezelfde zin Frankrijk: Y. cHeMinAde, «Une question toujours actuelle: la nature 
juridique du congé en matière de louage de choses et de service», Rev.trim.dr.civ., 1972, (307), 
314.; Arbeidsrecht: J. cleSSe, «le congé moyennant préavis», in Chroniques de droit à l’usage du 
palais, II, Le contrat de travail, formation, exécution, et dissolution, gent, Story-Scientia, 1986, nr. 2, 
p. 69; J. cleSSe en M. JAMOUlle, «examen de jurisprudence (1978-1981) contrat de travail», 
R.C.J.B. 1983, nr. 53, p. 611; d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, 
die Keure, 1990, nr. 57, p. 67; P. deniS, Droit du travail, in Précis de la Faculté de droit de l’Université 
catholique de Louvain, Brussel, larcier, 1992, 107; M. JAMOUlle, Le contrat de travail, ii, luik, fac. 
de droit, 1986, nr. 173, p. 200; B. PATernOSTre, Le droit de la rupture du contrat de travail, 1. Modes 
congé et préavis, Brussel, deboeck, 1990, nr. 162, p. 94; J. PeTiT, “nietigheid van ontslag en op-
zegging en rechtsgevolgen”, in Aktuele problemen van het arbeidsrecht, M. rigAUX (ed.), Antwer-
pen, Kluwer, 2001, nr. 2, p. 3; W. rAUWS, “de nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht”, 
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, nr. 2; M. rigAUX, Antwerpen, Kluwer 2001, nr. 526, 
p. 405; M. TAQUeT en c. WAnTieZ, Congé, préavis et indemnité, Brussel, 1975, 191; W. VAn 
eecKHOUTTe, Sociaal compendium (2007-2008) arbeidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2008, nr. 352; W. 
VAn eecKHOUTTe, Arbeidsrecht 2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 283; d. VOTQUenne, “Ar-
beidsrechtelijke bëeindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst”, in Aanwerven, tewerkstellen 
en ontslaan, Kluwer, 1989, O-102-30 (Stelt dat de wilsuiting volstaat om de arbeidsovereenkomst 
te doen eindigen); X, noot onder Brussel 29 januari 1908, R.P.S  1908, nr. 1903, p. 211; Opzegging 
vennootschapsovereenkomst: Kort. ged. Kh. Oudenaarde 29 oktober 1987, T.R.V. 1988, (68), 69, 
eerste kolom, derde alinea, m.n. J. rOnSe, (opzegging onregelmatige v.o.f.); J. MAeiJer, Bijzon-
dere overeenkomsten, Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, V, in Asser 
serie, Zwolle, Tjeenk Willink, 1995, nr. 231. 
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om effect te sorteren (1809). Ondanks het eenzijdig karakter van de opzeg-
ging, wordt zij toch soms formeel aanvaard door de tegenpartij. een derge-
lijke aanvaarding heeft enkel nut in de mate dat hierdoor het feit, het tijdstip 
en de kennis van de opzegging door de tegenpartij makkelijker kan bewe-
zen worden (1810). Ook kan een dergelijke aanvaarding soms beschouwd 
worden als een bevestiging van de onregelmatigheden waarmee de opzeg-
ging behept is. Aldus zou een dergelijke aanvaarding bv. beschouwd kun-
nen worden als een afstand van de aansprakelijkheidsvordering, gegrond 
op het misbruik van ontslagrecht of op de fouten gepleegd naar aanleiding 
van de opzegging (1811). een aanvaarding is wel nodig indien een partij 
enkel aanbood om het contract op te zeggen. de aanvaarding van dit aan-
bod leidt dan tot de beëindiging van de overeenkomst met wederzijdse 
toestemming.

525. met oPzegging refereren we naar eenzijDige oPzegging niet een beëinDi-
ging oP gronD van onDerlinge overeenkomst – Soms wordt de term opzegging 
sensu lato onderverdeeld in de eenzijdige opzegging (of opzegging sensu 
stricto) en de wederzijdse opzegging (1812). eigenlijk zouden we de opzeg-
ging eng moeten definiëren als elke vorm van unilaterale beëindiging van 
de overeenkomst. een wederzijdse opzegging is enkel verwarrend daar het 
eigenlijk eenvoudig gaat om een nieuwe overeenkomst die de vorige over-
eenkomst beëindigt (1813). Ook in de bijzondere wetten wordt de opzeg-
ging gezien als een eenzijdige rechtshandeling (1814). Het is dus beter de 
term opzegging voor te behouden voor de eenzijdige opzegging. de enge 

Zie in bijzondere wetten: art. 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; 
art. 3 Woninghuurwet; art. 3 Handelshuurwet spreekt echter neutraal van beëindiging, be-
doeld wordt evenwel de opzegging; art. 6 Pachtwet; art. 2 van de wet van 27 juli 1961 betref-
fende de opzegging van de alleenverkoopsovereenkomsten van onbepaalde duur; art. 1794 
B.W. in verband met de aannemingsovereenkomst spreekt net als de handelshuurwet van 
beëindiging, maar ook als eenzijdige vorm van beëindiging van de overeenkomst.
(1809) l. gUillOUArd, Traité du contrat de société, livre II, titre IX du Code Civil, Parijs, Pedone 
laurier, 1892, nr. 331, p. 405; f. lAUrenT, Principes de droit civil, Brussel, Bruylant, t. XXVi, 
nr. 399, p. 407; Brussel 26 september 2002, nr. 00Ar1067; Bergen 4 februari 1986, J.L.M.B. 1987, 
139. J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 269, p. 323.
(1810) Y. cHeMinAde, “Une question toujours actuelle: la nature juridique du congé en 
matière de louage de choses et de service”, Rev.trim.dr.civ., 1972, 315.
(1811) H. SOUleAU, “la démission des dirigeants des sociétés commerciales”, Rev.trim.
dr.comm. 1972, nr. 23, p. 38.
(1812) delahaye maakt een onderscheid tussen résiliation par volonté unilatérale, de résiliation 
par accord des volontés en de résiliation par la mort (T. delAHAYe, Résiliation et résolution unila-
térales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 13, p. 4); vergelijk H. de PAge en 
r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, iii, Brussel, Bruylant, 1962, 726.
(1813) r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 346.
(1814) Art. 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; art. 3 Woninghuur-
wet; art. 3 Handelshuurwet spreekt echter neutraal van beëindiging, bedoeld wordt evenwel 
de opzegging; art. 6 Pachtwet; art. 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de opzegging 
van de alleenverkoopsovereenkomsten van onbepaalde duur; art. 1794 B.W. in verband met 
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definitie leunt ook dichter aan bij het dagelijks taalgebruik (1815). We be-
handelen deze dan ook als een afzonderlijke beëindigingsgrond.

3.  Eenzijdige mededelingsplichtige rechtshandeling

526. vereiste van meDeDeling volgt uit kwalificatie van eenzijDig meDeDelings-
Plichtige rechtshanDeling – in navolging van het duitse recht, waar de theo-
rie van de eenzijdige rechtshandeling ontstaan is (1816), wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de eenzijdige rechtshandelingen die gericht zijn tot 
een welbepaalde contractspartij en deze die gericht zijn tot een onbepaalde 
groep personen. deze sorteren effect op het moment van de wilsuiting 
(“nicht-empfängstbedürftige Willenserklärung”; “acte unilatérale non re-
ceptice”). de eenzijdige rechtshandelingen die gericht zijn tot een welbe-
paalde persoon, sorteren effect nadat deze ervan kennis heeft genomen of 
daar redelijkerwijze kennis heeft van kunnen nemen (“empfängstbedürfti-
ge Willenserklärung”- “acte unilatéral réceptice” (1817)). Vermits de opzeg-
ging dient gericht te worden tot een welbepaalde partij, is zij onbetwistbaar 
een eenzijdige, mededelingsplichtige rechtshandeling (1818).

de aannemingsovereenkomst spreekt net als de handelshuurwet van beëindiging, maar ook 
als eenzijdige vorm van beëindiging van de overeenkomst.
(1815) r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 347.
(1816) Zie in dit verband : M. cOiPel,”la théorie de l’engagement par volonté unilatérale”, 
R.C.J.B. 1980, nr. 2, p. 67.
(1817) l. SiMOnT, “l’engagement unilatéral”, in Les obligations en droit français et en droit belge 
convergences et divergences, Brussel, Bruylant, 1994, 25; P. VAn OMMeSlAgHe, «l’engage-
ment par volonté unilatérale en droit belge», J.T. 1982, nr. 3, p. 145; Vgl. anders ten onrechte: 
c. gilleS, noot onder cass. 14 januari 1991, J.T.T. 1991, 154 – gilleS is van oordeel dat eenzi-
jdige, mededelingsplichtige rechtshandelingen effectief zijn op het moment van de wilsverkla-
ring. Men kan zich echter afvragen wat de mededelingsplichtige rechtshandelingen dan zou 
onderscheiden van de niet-mededelingsplichtige rechtshandelingen. dit verklaart waarom zij 
een cassatiearrest, dat correct de principes toepast, dient uit te leggen via de vertrouwensthe-
orie; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruy-
lant, 1984, nr. 185, p. 221-222; T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée 
déterminée en droit belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 
2006, 226 – Volgens delahaye is de opzegging reeds voltooid op het moment van het versturen 
van een aangetekend schrijven. dit is echter duidelijk niet in overeenstemming met cass. 14 ja-
nuari 1991, J.T.T. 154, evenmin met cass. (fr.) 28 februari 1984, Bull.civ. 1984, iii, nr. 52. 
(1818) Algemeen verbintenissenrecht: rb. luik 9 november 1978, Jur.Liège 1979, 259 (op-
zegging verzekeringsovereenkomst); P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une 
convention en l’absence de faute de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brus-
sel, J.B.B, 2008, 275; c. delfOrge, “l’unilatéralisme et la fin du contrat. droit de rétraction, 
résiliation et résolution unilatérales: quand le pouvoir d’un seul anéantit ce que la volonté 
commune a édifié”, in P. WerY (ed.) La fin du contrat, c.U.P. col 51, 2001, 111; c. cAUffMAn, 
De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, 765 e.v.; J. cleSSe, «le congé 
moyennant préavis», in Chroniques de droit à l’usage du palais, II, Le contrat de travail, formation, 
exécution, et dissolution, gent, Story-Scientia, 1986, nr. 1, p. 69; J. cleSSe en M. JAMOUlle, 
«examen de jurisprudence (1978-1981) contrat de travail», R.C.J.B. 1983, nr. 53, p. 611; l. 
cOrneliS, «de duur van het contract met opeenvolgende prestaties», in Het contract met 



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

424

de opzegging van een overeenkomst moet dus worden meegedeeld (1819). 
dit is eenvoudig een grondvoorwaarde voor elke verbintenis uit eenzijdige 
wilsuiting (1820). Aan deze mededeling zijn geen vormvereisten verbon-
den (1821). enige vereiste is het uiten van de wil ten opzichte van de tegen-
partij. Aangezien er geen wanprestatie aan de grond ligt van de opzeg, is 
het ook niet nodig dat de tegenpartij ingebreke wordt gesteld (1822).

527. wanneer is oPzegging effectief: vanaf verzenDing of ontvangst meDeDeling 
oPzegging? -in de rechtsleer bestaat onenigheid over de vraag of deze wils-
uiting de tegenpartij ook daadwerkelijk moet bereiken. Voor delAHAYe 
volstaat het dat een partij haar wil laat blijken op een manier die de tegen-
partij redelijkerwijs zou kunnen bereiken. Als moment van totstandkoming 
van de opzegging neemt hij dus, conform het arbeidsrecht (1823), het ver-

opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuristen, 
Brussel, 1991, p. 56; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 
Brussel, Bruylant, 1984, nr. 9, p. 10 en nr. 107, p. 127; T. delAHAYe, “la résiliation unilaté-
rale des contrats à durée déterminée en droit belge” in Droit des contrats France Belgique 2, 
Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 224; P. deniS, Droit du travail, in Précis de la Faculté de droit 
de l’Université catholique de Louvain, Brussel, larcier, 1992, 108; H. de PAge en r. deKKerS, 
Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 763 B, p. 730; A. feTTWeiSS, 
«la résiliation unilatérale de l’article 1794 du code civil», Actualités de droit, 1992, 390; M. JA-
MOUlle, Le contrat de travail, ii, luik, fac. de droit, 1986, nr. 173, p. 200; B. PATernOSTre, 
Le droit de la rupture du contrat de travail: 1. Modes, congé et préavis, Brussel, deboeck, 1990, 
nr. 100, p. 66; W. rAUWS, « de nietigheid in het arbeidsovereenkomstenrecht», in Actuele pro-
blemen van het arbeidsrecht, nr. 2; vgl. anders: J. PeTiT, «nietigheid van ontslag en opzegging 
en rechtsgevolgen», in Actuele problemen van het arbeidsrecht, M. rigAUX (ed.), Antwerpen, 
Kluwer, 2001, nr. 1, p. 3; P. VAn OMMeSlAgHe, «examen de jurisprudence des obliga-
tions (1974-1982)”, R.C.J.B. 1988, nr. 147, p. 37; d. VOTQUenne, «Arbeidsrechtelijke beëin-
digingswijzen van de arbeidsovereenkomst», in Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, Kluwer, 
1989, O-102/90; vgl. in diezelfde zin Duitsland: § 130 Abs. 1 BgB «eine Willenserklärung, die 
einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben 
wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Sie wird nicht wirksam, wenn 
dem andere vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht»; Frankrijk: Y. cHeMinAde, «Une 
question toujours actuelle: la nature juridique du congé en matière de louage de choses et de 
service» Rev.trim.dr.civ., 1972, 316; J. MArTin de lA MOUTTe, L’acte juridique unilatérale, 
essai sur la notion et sa technique en droit civil, Parijs, Sirey, 1951, nr. 197; Opzegging maatschap: 
J. MAeiJer, Bijzondere overeenkomsten, Maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire ven-
nootschap, V, in Asser serie, Zwolle, Tjeen Willink, 1995, nr. 231.
(1819) B. TilleMAn, Lastgeving, deurne, Kluwer, 1997, 283, P. WerY, Le mandat, Brussel, lar-
cier, 2000, nr. 240; c. delfOrge, “l’unilatéralisme et la fin du contrat” in P. WerY (ed.), La fin 
du contrat luik, ed. formation permanente cUP, 2001, nr. 73; J. MArTin de lA MOUTTe, l’acte 
juridique unilatérale, essai sur la notion et sa technique en droit civil, Parijs, Sirey, 1951, 188.
(1820) r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R..W. 1995-96, 353.
(1821) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 127.
(1822) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute 
de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 275.
(1823) W. VAn eecKHOUTTe, Arbeidsrecht 2004, Mechelen, Kluwer, 2004, 283; in het arbeid-
recht is het ontslag echter pas tegenwerpelijk van zodra de andere partij in staat is daarvan 
kennis te nemen: cass. 14 januari 1991, J.T.T. 1991, 153, noot c. gilleS.
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sturen van de brief (1824). de opzegging is een eenzijdige wilsuiting, er is 
dus geen samengaan van overeenstemmende wilsuitingen nodig, dus is het 
in die optiek ook niet nodig de werkelijke kennisname van die wilsuiting 
als ontstaansmoment van die rechtshandeling te nemen (1825). 
VAn OMMeSlAegHe grijpt eerder terug naar het moment van de werkelij-
ke kennisname (1826). in het frans spreekt men van “actes réceptices” (1827), 
handelingen die dus ter kennis van de tegenpartij moeten gebracht wor-
den, wat eerder wijst op een werkelijke kennisname van de tegenpartij als 
moment van totstandkoming. 
Misschien moet een onderscheid gemaakt worden tussen het bestaan van 
de opzegging als eenzijdige beslissing die een einde maakt aan de over-
eenkomst en het begin van een eventuele opzegtermijn. de opzegging kan 
probleemloos ontstaan op het moment van de wilsuiting door de partij die 
de opzegging doet. dit is ook zo in het arbeidsrecht waar zelfs een nietige 
opzegging (dus een opzegging die niet aan de voorwaarden uit het arbeids-
recht voldoet omdat de opzegging bijvoorbeeld niet schriftelijk is gebeurd) 
toch de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft, als uit 
de nietige opzegging toch de wil tot beëindigen van één partij blijkt (1828). 
niemand kan immers tegen zijn wil gehouden worden een overeenkomst 
tot het doen van iets in natura te volbrengen. Opdat de opzegtermijn, die 
deze eenzijdige beëindiging in overeenstemming met de goede trouw af-
wikkelt, effectief nuttig zou zijn ten aanzien van de tegenpartij zou de op-
zegtermijn dan pas lopen vanaf het moment waarop de tegenpartij rede-
lijkerwijs kennis kon nemen van de opzegging. in het arbeidrecht is dit 
wettelijk bepaald op de derde dag na het versturen van het aangetekend 
schrijven, of op het moment van het tekenen voor ontvangst na de afgifte 
van een in dubbel opgemaakt geschrift, hetzij bij afgifte van een deurwaar-
dersexploot (1829).
een eerder arrest van het Hof van cassatie (1830) in verband met de opzeg-
ging van een concessieovereenkomst wijst ook in die richting. Misschien is 
de bescherming die in het arbeidsrecht aan de werknemer wordt geboden 

(1824) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 221.
(1825) cass. 11 mei 1981, Pas. 1981, i, 1040; R.W. 1981-82, 2837 ( i.c. ging het om de opzegging 
door de werknemer van een arbeidsovereenkomst).
(1826) P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurisprudence (1974-1982), les obligations», 
R.C.J.B. 1988, 37; cass. 16 september 1965, J.T. 1966, 77.
(1827) luik 16 december 2001, nr 2001/rg/21; (T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des 
contrats à durée déterminée en droit belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de 
Boeck & larcier, 2006, 226.
(1828) cass. 14 december 1992, J.T.T. 1993, 226, noot d. VOTQUenne; r. BlAnPAin en O. 
VAnAcHTer, Schets van het Belgisch arbeidsrecht, Brugge, die Keure, 1998, 183.
(1829) Art. 37 §1, lid 3 Arbeidsovereenkomstenwet.
(1830) cass. 16 september 1965, J.T. 1966, 77.
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in verband met de opzegging niet zonder meer te transporteren naar an-
dere domeinen van het recht. 

4.  Onvoorwaardelijk karakter van de opzegging

528. de partij die opzegt, moet effectief beogen de overeenkomst te be-
eindigen (1831). een opzegging gegeven “ten bewarende titel”, waarbij de 
opzeggende partij zich het recht voorbehoudt de opzegging ongedaan te 
maken onder een voorwaarde die hij bepaalt, is nietig (1832). de ongel-
digheid van de voorwaardelijke opzegging vloeit voort uit het in essentie 
onherroepelijk karakter van de opzegging (1833). 

5.  Onsplitsbaar karakter van de opzegging

529. in principe is een opzegging onsplitsbaar. dit betekent dat een partij, 
die een contract wil beëindigen, dit in de regel moet doen voor het gehe-
le contract. Men kan dus in principe niet het recht op eenzijdige beëindi-
ging van een contract uitoefenen met betrekking tot een deel van het con-
tract (1834).
dit zou immers neerkomen op een eenzijdige wijziging van de overeen-
komst. dit is strijdig met de bindende kracht van de overeenkomst (art. 
1134 B.W.) (1835).

(1831) Zo is het geven van een ontslag onder voorwaarde dus nietig, tenzij de verwezen-
lijking van die voorwaarde uitsluitend afhangt van de tegenpartij, aan wie de opzegging 
gegeven wordt (Brussel, 29 november 1977, J.T.T., 1978, 178; M. TAQUeT en c. WAnTieZ, 
Congé, préavis, indemnité, Brussel, 1975, 194-196; d. VOTQUenne, “Arbeidsrechtelijke beëin-
digingswijzen van de arbeidsovereenkomst”, in Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, Kluwer, 
1989, 0.102-70.
(1832) cass 16 april 1976, J.T.T. 1976, 349; Arbeidshof Brussel, 29 november 1977, J.T.T. 1978, 
178; Arbeidshof Brussel 21 maart 1979, T.S.R. 1979, 197; Arbeidshof 1 oktober 1984, J.T.T., 
1985, 293, 2de kolom; P. deniS, Droit du travail, in Précis de la Faculté de droit de l’Université ca-
tholique de Louvain, Brussel, larcier, 1992, 108; W. rAUWS, “de nietigheid in het arbeidsover-
eenkomstenrecht”, in Actuele problemen van het arbeidsrecht, nr. 2; M. rigAUX, Antwerpen, 
Kluwer 2001, nr. 526, p. 405. 
(1833) Arbeidshof Brussel 29 november 1977, J.T.T. 1978, 178; P. deniS, Droit du travail, in 
Précis de la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, larcier, 1992, 108; M. 
JAMOUlle, Le contrat de travail, ii, luik, fac. de droit, 1986, nr. 175, p. 201; vgl. in dezelfde zin 
in frankrijk: Y. cHeMinAde, «Une question toujours actuelle: la nature juridique du congé 
en matière de louage de choses et de service», Rev.trim.dr.civ., 1972, nr. 37, p. 324.
(1834) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 124.
(1835) T.delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérale en droit commercial belge, Brussel, Bruy-
lant, 1984, nr. 103, p. 124; M. TAQUeT en c. WAnTieZ, Congé, préavis, indemnité, Brussel, 
1975, 197; vgl. in dezelfde zin Frankrijk: Y. cHeMinAde, «Une question toujours actuelle: la 
nature juridique du congé en matière de louage de choses et de service», Rev.trim.dr.civ., 192, 
nr. 33, p. 322.
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6. Vormvrij

530. de opzegging is aan geen specifieke vormvereisten onderwor-
pen (1836). Zij kan dan ook mondeling gebeuren (1837). Om in staat te zijn 
om de opzegging te bewijzen, is het weliswaar aan te bevelen om de opzeg-
ging schriftelijk te doen (1838). in burgerlijke zaken is immers in principe 
een schriftelijk bewijs vereist voor elke rechtshandeling van 375 euro (1341 
B.W.). Aangezien de opzegging een eenzijdige rechtshandeling is, is niet 
vereist dat een akte wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen 
zijn die een onderscheiden belang hebben (1839). 

7.  Uitdrukkelijke of stilzwijgende opzegging

531. de vormvrijheid en de afwezigheid van een motiveringsplicht heb-
ben tot gevolg dat een opzegging in principe ook stilzwijgend kan gegeven 

(1836) Zie aldus in het algemeen verbintenissenrecht: l. cOrneliS, “de duur van het 
contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract met opeenvolgende prestaties, Vlaams 
pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuristen, Brussel, 1991, p. 54; zie aldus 
i.v.m. de opzegging van de lastgevingsovereenkomst door de lastgever: H. de PAge en r. 
deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 1962, V, nr. 468, p. 462; 
T. delAHAYe, La société coopérative à responsabilité illimitée en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, nr. 591, p. 374; Y. MercHierS, Bijzondere overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 
2000, 299; c. PAUlUS en r. BOeS, Lastgeving, in A.P.R. gent, Story Scientia, 1978, nr. 301, p. 
163; r.VAn rAnSBeecK, “de opzegging”, R.W., 1995-96, p. 354; vgl. in dezelfde zin frank-
rijk: M. PlAniOl, en g. riPerT, Traité pratique de droit civil français, Xi, Contrats civils, ed. 2, 
Parijs, librairie générale de droit et de jurisprudence, 1954-56, nr. 1490, p. 843; zie aldus i.v.m. 
de opzegging van de lastgevingsovereenkomst door de lasthebber: Pandectes belges, v Man-
dat, nr. 3692, p. 1228; Vennootschapsrecht duitsland: U. H. ScHneider, “Widerruf der Be-
stellung”, Scholz Kommentar zum GmbhG, Keulen, Schmidt, 2000-2002, randnr. 15, p. 1399; A. 
HUecK, Das recht der offenen Handelsgesellschaft, systematisch dargestellt, Berlijn, de gruyter, 
1971, 360.
(1837) g. BAUdrY-lAcAnTinerie en A. WAHl, Traité théorique et pratique de droit civil t. 
Xiii, Paris, larose, nr. 452, p. 281; l. fredericQ, Traité de droit commercial, gent, fecheyr, 
1950, iV, nr. 257, p. 399; l. gUillOUArd, Traité du contrat de société, livre II, titre IX du Code 
Civil, Parijs, Pedone laurier, 1892, nr. 331, p. 405; c. HOUPin en H. BOSVieUX, Traité général 
théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, Parijs, Administration du journal des 
notaires et des avocats, librairie de la société du recueil Sirey, 1935, i, nr. 222, p. 270; M. PlA-
niOl en g.riPerT, Traité pratique de droit civil français, Xi, Contrats civils, ed. 2, Parijs, librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1954-56, nr. 1064, p. 327; vgl. anders: M. delAngle., 
Des sociétés commerciales Commentaire du titre III Livre Premier du Code de Commerce, Brussel, 
Société typographique belge, nr. 671, p. 290 (deurwaardersexploot is vereist); f. lAUrenT, 
Principes de droit civil, Brussel, Bruylant, t. XXVi, 1876-1878, nr. 399, p. 407.
(1838) P. POnT, Traité des sociétés civiles et commerciales, Viii, Parijs, delamotte, 1872, nr. 746, 
p. 495 [die ten onrechte refereert aan artikel 1325 B.W., bepaling die niet van toepassing is op 
eenzijdige rechtshandelingen].
(1839) c. HOUPin en H. BOSVieUX, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et 
commerciales, t. ii, nr. 222, p. 270.
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worden (1840). Zij kan blijken uit feiten waaruit noodzakelijkerwijze en on-
dubbelzinnig (1841) de wil blijkt om het contract te beëindigen (1842). 

532. wil tot beëinDiging blijkenD uit niet vervullen contractuele verPlichtin-
gen – in sommige gevallen kan een contractspartij haar wil om een over-
eenkomst te beëindigen laten blijken door het niet vervullen van bepaalde 
contractuele verplichtingen, die een essentieel bestanddeel vormen van de 
overeenkomst. 

Terzake bestaat op het gebied van arbeidsovereenkomsten een omvangrijke ju-
risprudentie (1843). Uit bepaalde omstandigheden leidt de rechtspraak een ver-
moeden af dat de werkgever stilzwijgend de wil te kennen heeft gegeven om de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen. dit is vooral het geval wanneer de werkge-
ver een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst (d.i. een bestanddeel 
bij gebreke waarvan de werknemer de arbeidsovereenkomst niet zou hebben 
aanvaard, zoals de functie, de arbeidsplaats, het loon, de arbeidsduur) in belang-
rijke mate, definitief wijzigt. Ook wordt dit aangenomen wanneer de werkgever 
het loon niet meer betaalt of de werknemer geen werk meer verschaft (1844). de 

(1840) Zie aldus in het algemeen verbintenissenrecht: T. delAHAYe, Résiliation et résolution 
unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 9, p. 18; r.VAn rAnSBeecK, 
«de opzegging», R.W., 1995-96, p. 347, nr. 17; P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurispru-
dence (1968-1973), les obligations”, R.C.J.B. 1975, nr. 147, p. 37; Aannemingsovereenkomsten: 
H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 1962, 
iV, nr. 914; M. flAMMe en J. lePAffe, Le contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966,,nr. 281, 
p. 192; vgl. anders m.b.t. artikel 39 W.Venn.: A. KlUYSKenS, Beginselen van burgerlijk recht, 
iii, nr. 400, p. 527 (Stelt dat alleen een uitdrukkelijke opzegging mogelijk is); vgl. anders: 
nederland: Arr. s’ gravenhage, 3 mei 1949, N.J. 1950, nr. 152 (Voor de opzegging is een ui-
tdrukkelijke wilsverklaring noodzakelijk. Men kan de opzegging niet afleiden uit het feit dat 
een vennoot zich op een bepaald moment niets meer aantrok van de vennootschap).
(1841) J. cleSSe, “le congé moyennant préavis”, in Chroniques de droit à l’usage du palais, II, 
Le contrat de travail, formation, exécution, et dissolution, gent, Story-Scientia, 1986, nr. 3, p. 69; 
d. VOTQUenne, “Arbeidsrechtelijke beëindigingswijzen van de arbeidsovereenkomst”, in 
Aanwerven, tewerkstellen en ontslaan, Kluwer, 1989, O-102, 70.
(1842) Zie aldus i.v.m. arbeidsovereenkomsten: d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en wil-
lekeurig ontslag, Brugge, die Keure, 1990, nr. 57; zie aldus i.v.m. lastgevingsovereenkomsten: 
cass., 2 april 1981, Arr. Cass., 1980-1981, 867; J.T. 1982, 10; Brussel 26 juni 1986, Res et jura im-
mobilia 1986, nr. 6073; A.  KlUYSKenS, Beginsel van burgerlijk recht- De contracten, iV, nr. 528, 
p. 649; c. PAUlUS en r. BOeS, Lastgeving, in A.P.R., gent, Story Scientia, 1978, p. 163; vgl. in 
dezelfde zin Frankrijk: g. BAUdrY-lAcAnTinerie en A. WAHl, Traité théorique et pratique 
de droit civil t. Xiii, Paris, larose, nr. 823, p. 439; l. gUillOUArd, Traités des contrats aléatoires 
et du mandat, Livre II, titres XII et XII du code civil, Parijs, Pedone-laurier, 1894 nr. 218, p. 527; P. 
le TOUrneAU, Encylopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, V, Mandat, april 2006, nr. 388. 
(1843) dit wordt verklaard door het feit dat het voor de werknemer soms ongunstig is om zich, 
bij wanprestatie van de werkgever, op artikel 1184 B.W. te beroepen. Hij moet in dit geval de 
omvang van de geleden schade bewijzen. Bovendien loopt de arbeidsovereen komst, en moet zij 
verder worden uitgevoerd totdat de arbeidsrechtbank een definitieve uitspraak doet (T. clAeYS 
en P. SMedTS, Handboek Ontslag, Brussel, ced. Samson, 1984, nr. 191, p. 1.1.3.5; M. SMiTS, “im-
pliciete verbreking van arbeidsovereenkomst en het ius variandi”, R.W. 1986-87, kol. 1066).
(1844) T. clAeYS en P. SMedTS, Handboek Ontslag, Brussel, ced. Samson, 1984, i.1.3.5; T. 
clAeYS en r. SWennen, “les modifications unilatérales des contrats de louage de travail”, 
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werknemer kan dan aanspraak maken op een verbrekingsvergoeding die over-
eenstemt met het loon, dat hij tijdens de opzegtermijn zou hebben bekomen. de 
duur van de opzegtermijn wordt hierbij bepaald in functie van de termijn die de 
werkgever zou in acht dienen te nemen bij een normale opzegging. 

Het niet vervullen van essentiële contractuele verplichtingen, kan door 
de rechter evenzeer gekwalificeerd worden als een grond tot gerechtelijke 
ontbinding. dit kan tot moeilijke interpretatieproblemen leiden wegens het 
verschil in “schadevergoeding”, die de rechter moet toekennen bij gerech-
telijke ontbinding en bij eenzijdige verbreking van een overeenkomst van 
onbepaalde duur.

indien de rechter oordeelt dat de wanprestatie een rechtshandeling is, dan 
zal de partij die de wanprestatie heeft begaan, enkel gehouden zijn om de 
schade te vergoeden die resulteert uit het niet respecteren van de (eventu-
eel) in acht te nemen (redelijke) opzegtermijn.

indien de rechter echter de wanprestatie kwalificeert als een rechtsfeit, dan 
zal de partij die de wanprestatie heeft begaan, gehouden zijn om alle scha-
de te vergoeden die zou voortvloeien uit de wanprestatie. Bij de berekening 
van de schade kan de rechter weliswaar wel rekening houden met het een-
zijdig opzegrecht bij de overeenkomsten van onbepaalde duur (1845).

8.  Geen motiveringsplicht

533. de opzegging dient niet gemotiveerd te worden (1846). dit volgt uit 
het wezen van het recht tot opzegging zelf: de wil om een einde te maken 
aan een contractuele band volstaat als motief tot opzegging. de achterlig-

J.T.T. 1974, 49-55; P. crAHAY, “Modification des conditions de travail et résiliation du contrat 
de travail”, J.T.T. 41; l. de ScHriJVer, “de eenzijdige wijziging der voorwaarden van een 
arbeidsovereenkomst”, Or. 1974, 291; M. SMiTS, “impliciete verbreking van arbeidsovereen-
komst en ius variandi”, R.W. 1986, 1042; J. STeYAerT, c. de gAncK en l. de ScHriJVer, De 
arbeidsovereenkomst, in A.P.R. , Brussel, Story Scientia, 1990, nrs. 885-900, p. 637-649; W. rAUWS, 
“Het niet-uitdrukkelijk ontslag, Soc. Kron. 1992, 42-57; S. VAn WASSenHOVe “controverse 
sur l’acte équipollent à la rupture ou le congé déguisé”, Soc.Kron. 1992, 47-51.
(1845) l. cOrneliS, de duur van het contract met opeenvolgende prestaties, in Het contract 
met opeenvolgende prestaties,Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuris-
ten, Brussel, 1991, p. 55.
(1846) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de fau-
te de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 275; r.VAn 
rAnSBeecK, “de opzegging”, R.W., 1995-96, p. 354, nr. 67; l. cOrneliS, “de duur van het 
contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract met opeenvolgende prestaties, Vlaams 
pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuristen, Brussel, 1991, p. 57, nr. 14; T. 
delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 
1984, nr. 108, p.129; M. TrOPlOng, Commentaire du contrat de société, Brussel, Mélène et cie, 
1843, nr. 966, p. 381, Bergen 16 oktober 1984, T.B.H. 1985, 636; S. STiJnS, «de beëindiging van 
de kredietovereenkomst: macht en onmacht van de (kortgeding)rechter», T.B.H. 1996, 100. 
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gende motieven om een contract te beëindigen moeten dan ook niet worden 
opgegeven opdat de opzegging regelmatig zou zijn (1847).
de afwezigheid van motivering evenmin als de onjuiste motivering maken 
op zichzelf een misbruik van het recht tot eenzijdige beëindiging van een 
overeenkomst uit (1848). de opgezegde partij kan er soms trouwens belang 
bij hebben dat de opzegging niet (correct) wordt gemotiveerd. 

534. verschil ontbinDing wegens wanPrestatie: – de opzegging moet daarom 
ook worden onderscheiden van de ontbinding (1849), waar een wanpres-

(1847) Algemeen verbintenissenrecht: cass. 15 januari 1975, Pas., 1975, i, 502; Bergen 16 okto-
ber 1984, T.B.H.,1985, (636), 637 en 638, m.n. c. PArMenTier, (overeenkomst van onbepaalde 
duur); l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuristen, 
Brussel, 1991, p. 54; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, 
Brussel, Bruylant, 1984, nr. 108, p. 129; r. KrUiTHOf, “Overzicht van rechtspraak verbintenis-
sen (1981-1992)”, T.P.R. 1994, nr. 298, p. 599; c. PArMenTier, noot onder Bergen 16 oktober 
1984, T.B.H., 1985, 639; Arbeidsovereenkomsten: Arbrb. Brussel, 15 november 1973, J.T.T. 1974, 
44; Arbrb. Brussel 10 juni 1976, J.T.T 1977, (32), 35 laatste kolom midden; Arbrb. Verviers 29 juni 
1977, J.T.T, 1979, 13; d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, die 
Keure, 1990, nrs. 206-211, p. 325-333; A. de BerSAQUeS, “la notion de licenciement abusif dans 
le contrat de travail”, R.C.J.B 1972, nr. 28, p. 234; P. deniS, Droit du travail, in Précis de la Faculté de 
droit de l’Université catholique de Louvain, Brussel, larcier, 1992, 109; W. VAn eecKHOUTTe., “de 
motivering van het ontslag”, in M. rigAUX (ed.) Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwer-
pen, Maklu, 1993, nrs. 348 e.v., p. 242 e.v.; M. VrAncKen, “Ontslagrecht en motiveringsplicht, 
onderzoek van de wetsvoorstellen de clercq-engelmeers in een ruimer perspectief”, R.W. 1981-
82 (2048), 2054; vgl. in dezelfde zin frankrijk: Y. cHeMinAde, “Une question toujours actuelle: 
la nature juridique du congé en matière de louage de choses et de service”, Rev.trim.dr.civ., 1972, 
nr. 41, p. 326; Aannemingsovereenkomst (art. 1794 B.W.) : A. feTTWeiSS, “la résiliation unilaté-
rale de l’article 1794 du code civil”, Actualités de droit, 1992, 388; M. flAMMe en J. le PAffe, Le 
contrat d’entreprise, Brussel, Bruylant, 1966, nr. 281, p. 192; Kh. Brussel 2 januari 1952, Jur.Comm.
Brux. 1952, p. 297; Bestuurders vennootschappen: Brussel 16 januari 1906, R.P.S., 1906, nr. 1687, 
(p. 133), p. 134 (afzetting bestuurder n.V.); P. HAinAUT-HAMende en g. rAUcQ, Les sociétés 
anonymes, 1. La constitution de la société, Brussel, larcier, 2005, nr. 372 (herroeping bestuurder 
n.V.); A. rAUcQ, Sociétés anonymes, Brussel, larcier, 1981, nr. 154-1, p. 131 (afzetting bestuurder 
n.V.); T. delAHAYe, La société coopérative à responsabilité illimitée en droit commercial belge, Brus-
sel, Bruylant, 1984, nr. 599, p. 381; cass. (fr.) 20 december 1966, Journal des Sociétés, 1967, nr. 7359, 
p. 285 (afzetting directeur-generaal); cass. (fr.) 3 januari 1985, Bull.Joly Sociétés 1985, § 57, p. 182 
(afzetting bestuurder S.A.); cass. (fr.) 9 oktober 1990, Bull.Joly Sociétés 1990, § 334, p. 1036, noot 
P. le cAnnU (ontslag directeur général S.A.);Y. cHArTier, noot onder cass.(fr.) 21 juni 1988, 
Rev. Soc. 1988, 51. distributierecht Versailles 10 juni 1999, Annonces de la Seine, 31 januari 2000; 
P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge, 1995-2000, in Les 
dossiers du Journal des Tribunaux, Brussel, larcier, 2001, 109 (samenvatting).
(1848) Arbrb. Brussel, 15 november 1973, J.T..T. 1974, 44; cass., 15 januari 1975, Pas. 1975, i, 
502; Arbrb. Brussel, 10 juni 1976, J.T.T, 1977, (32), 35 laatste kolom midden; Bergen, 16 oktober 
1984, T.B.H. 1985, (636), 637; c. PArMenTier (overeenkomst van onbepaalde duur); A. de 
BerSAQUeS, “la notion de licenciement abusif dans le contrat de travail”, R.C.J.B, 1972, 
nr. 25, p. 232; c. PArMenTier, noot onder Bergen 16 oktober 1984, T.B.H. 1985, 639; vgl. 
anders: Arbeidshof Brussel 23 november 1971, R.C.J.B. 1972, 210; R.W. 1971-72, kol. 801; zie 
aldus i.v.m. de arbeidsovereenkomst: d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig 
ontslag, Brugge, die Keure, 1990, nrs. 207, p. 325.
(1849) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, p. 50 en 55, nr. 20; T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à 
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tatie van de tegenpartij vereist is als oorzaak voor de beëindiging van de 
wederkerige overeenkomst (1850). de ontbinding heeft altijd een aanwijs-
bare oorzaak. 
enige nuancering vloeit voort uit verbod het recht de overeenkomst op te 
zeggen te misbruiken (1851). de motivering van de opzegging kan dan nut-
tig zijn om aan te tonen dat er geen sprake is van rechtsmisbruik (1852). de 
relevantie van die motivering mag echter niet worden overschat. de rechter 
zal zijn marginale toetsingsrecht geboden door het principe van het rechts-
misbruik gebruiken om in ieder geval de werkelijke reden te toetsen (1853). 
indien de motieven niet stroken met de werkelijkheid zal de rechter logi-
scherwijs concluderen dat er sprake is van rechtsmisbruik (1854). in geen 
geval kan het ongeldig verklaren van het motief voor de opzegging echter 
de opzegging zelf ongedaan maken (1855).

535. in frankrijk is bepaalde rechtsleer (1856) van mening dat de loi 
doubin door een expliciete erkenning van de franchiseovereenkomst als 
overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang van beide par-
tijen, wijst op een uitzonderingspositie voor de franchiseovereenkomst op 
dit vlak. de verbreking van overeenkomsten aangegaan in het gemeen-
schappelijk belang zou altijd gemotiveerd moeten worden. Het franse 
Hof van cassatie blijft echter hameren op het verbod op eeuwigdurende 
overeenkomsten en blijft dus de stelling verdedigen dat overeenkomsten 
van onbepaalde duur ook zonder motivering moeten kunnen worden op-
gezegd (1857). Bovendien hebben wij de relevantie van de kwalificatie als 
overeenkomst aangegaan in het gemeenschappelijk belang verworpen (su-
pra randnr. 217, 220-221). Hetzelfde kan ook niet worden bereikt door de 
franchiseovereenkomst gelijk te stellen met een lastgeving in het voordeel 

durée déterminée en droit belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & 
larcier, 2006, 224; c. cOrgAS-BernArd, La résiliation unilatérale du contrat à durée détermi-
née”, onuitg., thesis, Université de lille ii, 2004, 13.
(1850) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 13.
(1851) c. cAUffMAn, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, p. 766, 
nr. 1180. Ook naar duits recht zal een nuancering geboden worden vanuit de goede trouw. 
Het verbod op rechtsmisbruik wordt daar gezien als een concretisering van de vereiste van 
de goede trouw (Münchener Kommentar, (rOTH), 2003, § 242 B.g.B. nr. 176 e.v.).
(1852) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essai sur les activités professionelles exercées 
dans une dépendance économique, Parijs, l.g.d.J., 1986, nr. 285.
(1853) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 131, 166; r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 355.
(1854) cass. (fr.) 21 oktober 1970, Bull. Civ, iV, nr. 279; cass. (fr.) 15 februari 1982, Bull. Civ, 
iV, nr. 30
(1855) cass. 9 maart 1973, Arr. Cass. 1973, 671; specifiek met betrekking tot een franchiseover-
eenkomst gent 26 juni 2006, onuitg., 2006/rK/169 en 2006/rK/174.
(1856) A. KHAYAT en A. VicenT-fiTOUSSi, Le Franchisé, droits et obligations, onuitg., Thesis 
voor het doctoraat, Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 329.
(1857) cass. (fr.) 31 mei 1994, R.J.D.A. 1994/11, nr. 1131.
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van de lasthebber (1858). de franchisenemer treedt duidelijk niet op in 
naam en voor rekening van de franchisegever.

B.  Wanneer is een eenzijdige beëindiging van een (franchise)overeen-
komst mogelijk?

1.  Opzegbeding (1859)

536. in een franchiseovereenkomst kan een eenzijdige opzegmogelijkheid 
altijd bedongen worden (1860). in de praktijk wordt een dergelijk conven-
tioneel opzegrecht vaak verleend aan de franchisegever. in de franchise-
overeenkomsten komen pure opzegclausules zelden voor. Vaak is dit op-
zegrecht aan voorwaarden gebonden. Zo kan in afwijking van het gemeen 
recht (cf. supra randnr. 533) een motiveringsverplicht aan de opzeggende 
partij worden opgelegd, waardoor het soms moeilijk is een opzegbeding 
te onderscheiden van uitdrukkelijk ontbindende bedingen (cf. supra rand-
nr. 460) (1861). een opzegbeding komt uiteindelijk neer op een partijbeslis-
sing, die dus door de rechter a posteriori marginaal zal kunnen beoordeeld 
worden op haar redelijkheid en billijkheid (1862). 

de meeste opzegclausules treft men aan in een contract van bepaalde duur. 
dit komt eigenlijk neer op een overeenkomst van onbepaalde duur met een 
clausule die een maximale duur bepaalt (1863). in principe is deze overeen-
komst dan ook te allen tijde opzegbaar. deze clausules worden nochtans 
soms ingelast in franchiseovereenkomsten van langere duur (1864). 

Bij overeenkomsten van onbepaalde duur is de modalisering van het recht 
op opzegging vaak het enige nut van een opzegbeding (1865). dergelijke 

(1858) cass. (fr.) 7 oktober 1997, Cont. conc. Cons., 1998, nr. 20, noot l. leVAndeUr; D. 1998, 
413, noot c. JAMin; Les petites affiches, 14 en 16 september 1998, 9, noot A. cOnSTAnTin. 
(1859) We gebruiken de term opzegbeding in de ruime zin voor elke clausule die de mogelijk-
heid van een partijbeslissing inlast, al dan niet onder bepaalde voorwaarden. een opzegbe-
ding in de enge zin is dan een beding dat de opzegvergoeding ingeval van opzegging door 
één van de partijen in de overeenkomst vastlegt.
(1860) Zie bv. cass. 6 september 2002, Pas. 2002 afl. 7-8, 1546, R.W. 2004-05, afl. 8, 300, noot, RABG 
2003, afl. 12, 637, T.B.B.R. 2004, afl. 2, 106; P. WerY, “Vue d’ensemble sur les clauses d’extinction des 
contrats”, in P. WerY (ed.), La fin du contrat, luik, ed. formation permanente cUP, 2001, nr. 16.
(1861) Voor een nauwkeurige analyse van het verschil hiertussen zie S. STiJnS, “Uitdrukke-
lijk ontbindend beding, ontbindende voorwaarden en vervangingsbedingen”, in S.STiJnS en 
K. VAnderScHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-) uitvoering en de beëindiging van 
contracten, Antwerpen, intersentia, 2006, 101.
(1862) Antwerpen 25 oktober 2001, R.W. 2002-03, 586, noot; Kh. Kortrijk 26 mei 1997, R.W. 
1997-98, 618.
(1863) cass. 6 december 1962, R.C.J.B. 1964, 239, noot P. HOriOn.
(1864) J.-M. lelOUP, La franchise, Droit et pratique, Parijs, dalloz, 2000, 338-339.
(1865) f. VerMAndere, “Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn 
opzegging”, in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), Contractuele clausules rond de (niet-) 
uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, intersentia, 2006, 251.
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overeenkomsten zijn immers uit hun aard opzegbaar (infra randnr. 539-540) 
en bovendien zal de marginale toetsing van de rechter bij een opzegbeding 
tot een gelijke controle leiden als het verbod op rechtsmisbruik bij het op-
zegrecht bij overeenkomsten van onbepaalde duur (1866). de modalisering 
van de eenzijdige opzegging van overeenkomsten van onbepaalde duur 
wordt juridisch mogelijk (1867) geacht op voorwaarde dat zij niet tot ge-
volg heeft dat de overeenkomst van onbepaalde duur praktisch onopzeg-
baar wordt (1868). 

2.  Algemeen opzegrecht buiten een contractueel beding

537. intuitu Personaekarakter overeenkomst is irrelevant – Bepaalde (franse) 
rechtsleer en rechtspraak (1869) argumenteert dat een franchiseovereen-
komst gelet op haar intuitu personaekarakter steeds opzegbaar zou zijn. 
deze opvatting steunt weliswaar op een dubbele verkeerde assumptie: 
niet alle franchiseovereenkomsten kunnen ipso facto als intuitu personae 
worden gekwalificeerd (cf. infra randnr. 598 en 602) en verder wordt het 
algemeen opzegrecht van een intuitu personaeovereenkomst absoluut niet 
algemeen aanvaard en is het dan ook betwistbaar. er is dan ook geen enkel 
verband tussen het vertrouwen dat partijen (wederzijds) in de persoon van 
de tegenpartij stellen en de eenzijdige beëindiging (1870).

Het intuitu personaekarakter zal enkel een rol spelen gekoppeld aan het on-
derscheid tussen franchiseovereenkomsten van bepaalde en onbepaalde 
duur (cf. infra randnr. 539 e.v.). een overeenkomst aangegaan voor onbe-
paalde duur zal indien we aanvaarden dat de overeenkomst intuitu per-
sonae is aangegaan altijd een bepaalde duur hebben, de overeenkomst zal 
immers altijd beperkt zijn tot de levensduur van de franchisenemer en 
van rechtswege beëindigd zijn bij het wegvallen van deze franchisenemer. 

(1866) S. STiJnS, “de beëindiging van de kredietovereenkomst, macht en onmacht van de 
(kortgeding)rechter”, T.B.H. 1996, 112; f. VerMAndere, “Bedingen over de duur van het 
contract, zijn voortzetting en zijn opzegging”, in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.), 
Contractuele clausules rond de (niet-) uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, in-
tersentia, 2006, 251.
(1867) cass. 16 oktober 1969, Arr. Cass. 1970, 167, Pas. 1970, 147, R.C.J.B.1970, 527, noot M. 
PAPier-JAMOUlle; Kort ged. Kh. Kortrijk 26 mei 1997, R.W. 1997-98, 617; P. WerY, “Vue 
d’ensemble sur les clauses d’extinction des contrats”, in P. WerY (ed.), La fin du contrat luik, 
ed. formation permanente cUP, 2001, 28.
(1868) S. rUTTen, “de eenzijdige beëindiging door de cliënt van de overeenkomst gesloten 
met de beoefenaar van een vrij beroep”, T.B.H. 2002, 85.
(1869) Trib. Paris 3 oktober 1968, G.P. 1968, ii, 345, noot J.-P. dOUceT.
(1870) P. SiMMler, “l’article 1134 du code civil et la résiliation unilatérale anticipée des 
contrats à durée déterminée», J.C.P. 1971, doctrine, 2413, nr. 5; T. delAHAYe, Résiliation et 
résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 235.
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nochtans kan contractueel voorzien worden in een mogelijke opvolging 
door bijvoorbeeld één van de erfgenamen.

de vraag of er een algemeen opzegrecht bestaat bij een overeenkomst zal 
enkel relevant zijn voor overeenkomsten waar de uitvoering van de over-
eenkomst een zekere tijd in beslag neemt. 

a. Overeenkomst met onmiddellijke uitvoering (1871)

538. in principe is een opzegging van contracten met onmiddellijke uit-
voering niet mogelijk (1872). Het voorwerp van de karakteristieke verbin-
tenis van deze overeenkomsten zijn daar prestaties die louter één moment 
beslaan en waarvan de nakoming gelijk loopt met het einde van de over-
eenkomst, en dus hernemen partijen hun vrijheid. Ze kunnen enkel wor-
den vernietigd (1873). nochtans kan ook een aflopend contract een zeker 
tijdsverloop veronderstellen. Het onderscheid tussen duurcontracten en 
contracten met onmiddellijke uitvoering moet dus niet zo strikt gezien wor-
den (1874). een koopovereenkomst waarbij contant wordt betaald bij leve-
ring wordt traditioneel als het prototype van de onmiddellijk uitgevoerde 
overeenkomst aangehaald. Het betreft zeker een simplificatie (1875). Wel-
licht moet dan ook de definitie van een contract met ogenblikkelijke pres-
taties verfijnd worden als het contract waarvan de kenmerkende prestatie 
ogenblikkelijk moet worden uitgevoerd (1876). dit geldt des te meer bij 
complexe overeenkomsten samengesteld uit verscheidene verbintenissen, 
zoals de franchiseovereenkomst. daar bestaat de mogelijkheid dat partijen 
zich zowel verbinden tot verbintenissen met onmiddellijke uitvoering als 
verbintenissen die een zeker tijdsverloop kennen. een ander vergelijkbaar 
criterium peilt niet enkel naar het ogenblikkelijk karakter van de hoofdpres-
taties, maar toetst of alle of minstens één van de verbintenissen die samen 
de vervulling van het contractuele doel uitmaken, van nature of door de wil 
van de partijen uitgevoerd dienen te worden op continue wijze. dit is iets 

(1871) Voor het onderscheid tussen duurovereenkomsten en overeenkomsten met onmiddel-
lijke uitvoering zie randnr. 298.
(1872) f. lAUrenT, Principes de droit civil, Brussel, Bruylant, t. 16, p 246; H. de PAge en r. 
deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 1962,nr. 759; S. STiJnS, De 
gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, 53.
(1873) Het Hof van cassatie aanvaardt wel dat ze door de gezamenlijke wil van de partijen 
worden ontbonden met retrocatief effect, zodat het contract geacht wordt nooit te hebben 
bestaan (cass. 14 januari 1982, R.W. 1982-83, 437.
(1874) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, 54.
(1875) B. dU lAing, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, 243. 
(1876) We moeten de vraag stellen hoe het dan zit met accessoire verbintenissen als de vrij-
waring voor verborgen gebreken, die na de contractssluiting blijven bestaan. de hoofdver-
bintenissen van de koopovereenkomst, betaling en levering zijn echter uit te voeren door een 
éénmalige prestatie.
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ruimer dan enkel de hoofdverbintenis, maar impliceert niet de verbintenis-
sen die blijven bestaan na het vervullen van het contractuele doel (zoals 
de vrijwaringverplichtingen bij de koop-verkoopovereenkomst) (1877). in 
ieder geval is een franchiseovereenkomst door de verschillende kenmer-
kende prestaties niet vatbaar voor onmiddellijke uitvoering.

b.Overeenkomsten van onbepaalde duur (cf. supra randnr.301)

539. juriDische gronDslag oPzegrecht overeenkomsten onbePaalDe Duur – de 
juridische grondslag voor de opzegging moet gevonden worden in een af-
wijking van het artikel 1134 B.W (1878). daarin wordt de wilsautonomie 
erkend, het consensualisme, de verbindende kracht van de overeenkomst 
en de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst. ieder mens is in 
het uitgangspunt van de opstellers van het B.W. vrij en gelijk en bijgevolg 
even sterk. een onrechtvaardige overeenkomst kan in die optiek niet be-
staan want is het gevolg van de vrije wil van hen die zich verbinden. Het 
dichtst bij de enge visie van art. 1134 B.W. liggen bijgevolg de contracten 
van bepaalde duur. deze zijn enkel opzegbaar bij overeenkomst of bij wet. 
er is geen mogelijkheid zijn verbintenissen vroegtijdig op te zeggen. Voor 
de overeenkomsten van onbepaalde duur stuit art. 1134 B.W. echter op een 
ander principe in het B.W. dat stelt dat niemand zich voor het leven kan 
binden. Het B.W. bevat nergens een algemene theorie over de opzegging. 

540. onoPzegbare overeenkomsten Die in tijD gesPreiDe Prestaties inhouDen zijn 
strijDig met oPenbare orDe (1879) – Zowel de rechtspraak (1880), als de rechts-

(1877) f. glAnSdOrff, „la définition et les caractéristiques du contrat à prestations succes-
sives“, in l. cOrneliS, f. glAnSdOrff, J. HerBOTS e.a (eds.), Het contract met opeenvol-
gende prestaties, Brussel, J.J.B., 1991, 17. 
(1878) cass. (fr.) 5 februari 1985, Bull. Civ. i, nr. 54; P. deleBecQUe, “lanéantissement uni-
latéral du contrat”, in c. JAMin en d. MAZeAUd, L’unilatéralisme et le droit des obligations, 
Parijs, economica, 1999, p 67, nr. 16.
(1879) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute 
de l’autre partie”, in La volonté uniltaérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 272.
(1880) Kh. Verviers 24 december 1964, J.L. 1964-1965, (205), 206 eerste kolom midden (over-
eenkomst met vastgoedmakelaar); cass. 6 april 1978, J.T. 1978, 618 (concessie van alleenver-
koop- overeenkomsten van onbepaalde duur, met in de tijd gespreide prestaties, zijn in regel 
opzegbaar. in bepaalde omstandigheden kan een opzegtermijn vereist zijn); Bergen 16 okto-
ber 1984, T.B.H. 1985, (636), 637, noot. c. PArMenTier, cass. 7 maart 1973, Pas. 1973, i, 640; 
Arr.Cass. 1973, 671, noot; cass. 22 november 1973, Pas. 1974, i, 312; Arr.Cass. 1974, 327; cass., 
6 april 1978, J.T. 1978, 618, Kh. Brussel 27 maart 1953, J.C.B. 1958, 344; Kh. Brussel 27 maart 
1953, J.C.B. 335, noot; luik 20 april 1961, Pas. 1961, ii, 254; luik 24 december 1962, Jur.Liège 
1962-1963, 186; Brussel 18 maart 1969, Pas., ii, 141; gent, 16 januari 1956, R.C.J.B., 1957, 310; 
Kh. doornik 14 maart 1967, J.T. 1967, 505; Brussel 18 januari 1963, Pas. 1963, ii, 266; Arbeids-
hof Bergen 5 september 1964, Pas. 1965, ii, 40; Antwerpen 4 februari 1980, J.C.B. 1980, i, 456; 
luik 13 juni 1977, Jur.Liège 1978 (133), 135, tweede kolom (agentuurovereenkomst). frankrijk: 
cass. (fr.) 5 december 1984, Bull. Civ. 1984, iV, nr. 332, p. 270; cass. (fr.) 9 december 1986, D. 
1986, som., 19, noot d. ferrier. 
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leer (1881), stellen dat elke overeenkomst die in de tijd gespreide prestaties 
inhoudt en aangegaan is voor onbepaalde duur, in principe (1882), steeds 
eenzijdig opgezegd kan worden (1883), ongeacht of de wet een dergelijk 
recht tot eenzijdige beëindiging uitdrukkelijk toekent (1884). Het voortzet-
ten van duurovereenkomsten van onbeperkte tijd, tegen de wil van de par-

(1881) Advies raad van State over het voorstel wet op de concessies van alleenverkoop, Pasin. 
1967, p. 635; r. BlAnPAin, “Misbruik van recht en ontslag van werknemers. een inleiding.”, 
in Actuele problemen van het arbeidsrecht, ii, M. rigAUX (ed.), Antwerpen, Kluwer, 2001, nr. 155, 
p. 81; l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuris-
ten, Brussel, 1991, 53; d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, Brugge, 
die Keure, 1990, nr. 59, p. 71; r. deKKerS, “de la rupture des contrats à durée illimitée”, 
noot onder gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, p. 316 e.v., nr. 12; T. delAHAYe, Résiliation 
et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 12, p. 20; T. de-
lAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit belge” in Droit 
des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 224; l. de MeYere, “rechts-
handelingen ter beëindiging van een overeenkomst”, in De behoorlijke beëindiging van overeen-
komsten, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij de balie van Brussel, 1993, nr. 15, p. 22; H. de 
PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 1962, nr. 763; 
X. dieUX, “Observations sur l’article 1794 du code civil et sur son champ d’application”, 
r.c.J.B. 1981 nr. 7, p. 545; J.-l. fAgnArT, “l’exécution de bonne foi des conventions: un 
principe en expansion”, R.C.J.B., 1986, nr. 13, p. 293; P. JAdOUl, “la liquidation de la situ-
ation contractuelle”, in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams Pleit-
genootschap bij de balie van Brussel, 1993, 219; r. KrUiTHOf, “Overzicht van rechtspraak 
verbintenissen (1981-1992)”, T.P.R., 1994, nr. 14, p. 518; c. leVinTOff en P. A. fOrierS, “de 
la résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le maître de l’ouvrage”, T. Aann. 1977, 34; 
W. rAUWS, “Misbruik van contractuele rechten: het cassatiearrest van 19 september 1983”, 
T.B.H., 1984, 261-262; J. STeYAerT, c. de gAncK en l. de ScHriJVer, Arbeidsovereenkomst, 
in de A.P.r. reeks, gent, Story-Scientia, 1990, nr. 711, p. 509; W. VAn eecKHOUTTe, Sociaal 
compendium (1993-1994) Arbeidsrecht, deurne, Kluwer, 1994, nr. 356, p. 241; W. VAn eecK-
HOUTTe, Arbeidsrecht 2000, Antwerpen, Kluwer, 2000, 283; P. VAn OMMeSlAgHe, Cours 
de droit des obligations, 1087/333; r. VAn rAnSBeecK, “de opzegging”, R.W., 1995-1996, p. 
351, randnr. 39; M. WilleMArT, “la résiliation du contrat d’agence autonome”, J.T. 1981, 
nr. 6, p. 618 (Bij commerciële contracten zou dit volgens Willemart trouwens strijdig zijn met 
het principe van handel en nijverheid), J. VAn rYn en J. Heenen, iV, Principes de droit com-
mercial, Brussel, Bruylant, 1988, p. 130, nr. 174; vgl. in dezelfde zin frankrijk: P. MAlAUrie 
en l. AYneS, Cours de droit civil, IV/2, Les obligations, contrats, quasi-contrats, Parijs, cujas, 2001, 
nr. 32, p. 39; M. SAlle de lA MAriniere, “le mandat irrévocable”, Rev.trim.dr.civil. 1937, 
nr. 12, p. 266.
(1882) een wettelijke uitzondering op dit principe is art. 577bis § 9 B.W. (Men kan geen ver-
deling vorderen van onverdeelde onroerende goederen, die als bijzaak bestemd zijn tot ge-
meenschappelijk gebruik van twee of meer onderscheiden, aan verscheidene eigenaars toe-
behorende, erven).
(1883) Sommige auteurs gebruiken de term verbreking, wat echter een zeer algemeen begrip 
is zonder preciese juridische draagwijdte. de algemene term verbreking duidt dus meer op 
een feitelijke situatie waarin (rechtmatig of onrechtmatig) een contractuele relatie werd stop-
gezet S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, 50.
(1884) Zie bv. art. 39 W.Venn. (vennootschapsovereenkomst), de arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur voor bedienden ten gunste van de werknemer en de werkgever (zie bv. 
art. 37 en 38 wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten); art 2 van de wet van 27 juli 1961 
op de concessie van alleenverkoop, ten gunste van de concessie.
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tijen, zou de individuele vrijheid (1885), de vrijheid van handel (1886) en 
de vrijheid van arbeid (1887), al te drastisch aantasten. Om die reden is een 
“onopzegbare overeenkomst van onbepaalde duur” strijdig met de open-
bare orde (1888). dit principe speelt echter enkel bij overeenkomsten waar 
er een gevaar bestaat dat ze eeuwigdurend zouden worden, en dus niet bij 
overeenkomsten van bepaalde duur (1889). de opzegging laat immers ook 
de al voltrokken gevolgen van de overeenkomt bestaan. de overeenkomst 
zal enkel voor de toekomst geen gevolgen meer hebben. Bijgevolg is een op-
zegging al zeker niet mogelijk bij overeenkomsten met ogenblikkelijk uit-
gevoerde prestaties (cf. randnr. 296) (1890). de mogelijkheid tot opzegging 
van dergelijke overeenkomsten is dus de enige manier om overeenkomsten 
van onbepaalde duur te laten convergeren met het verbod op eeuwigdu-
rende verbintenissen. Andere rechtsleer linkt de principiële opzegbaarheid 

(1885) g. BAeTeMAn en l. MATTHYS, «Overzicht van rechtspraak (1961-1964), Verbintenis-
sen», T.P.R. 1966, nr. 20, p. 78; A. de BerSAQUeS, «l’abus de droit en matière contractuelle», 
noot onder luik 14 februari 1964, R.C.J.B. 1969, nr. 30, p. 524; r. deKKerS, “de la rupture des 
contrats à durée illimitée”, noot onder gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, p. 316 e.v., nr. 12; 
T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 
1984, nr. 12, p. 20; l. de MeYere, “rechtshandelingen ter beëindiging van een overeen-
komst”, in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap bij 
de balie van Brussel, 1993, nr. 15, p. 22; J. l. fAgnArT, “l’exéctution de bonne foi des con-
ventions, un principe en expansion”, noot onder cass. 19 september 1983, R.C.J.B. 1986, p. 
293, nr. 13; r. KrUiTHOf, “Overzicht van rechtspraak verbintenissen (1981-1992)”, T.P.R., 
1994, nr. 14, p. 518; M. PAPier-JAMOUlle, “droit et pouvoir de résiliation unilatérale dans 
le louage de services”, R.C.J.B. 1970, 536, nr. 7; S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke 
ontbinding van overeenkomsten, Antwerpen, Maklu, 1994, nr. 18, p. 52; r. VAn rAnSBeecK, 
“de opzegging”, R.W., 1995-1996, p. 349 e.v., randnr. 30 e.v.: Uiteindelijk is het opzegrecht 
voor overeenkomsten van onbepaalde duur ook gegrond in datzelfde art. 1134 B.W.
(1886) in commerciële relaties zou het decreet d’Allarde van 2-17 maart 1971 kunnen worden 
aangehaald (c. del MArMOl, “la liberté de commerce en droit belge”, J.T. 1953, 65). 
(1887) Zie in deze zin: art. 7, lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet (verbod om arbeidsovereen-
komst voor het leven te sluiten); art. 1790 B.W. (men kan zijn diensten slechts voor een be-
paalde tijd of voor een bepaalde onderneming aanbieden); zie hieromtrent: cass 9 novem-
ber 1969, R.C.J.B. 1970, 530, noot. M. PAPier-JAMOUlle, “droit et pouvoir de résiliation 
unilaterale dans le louage de services”; B. MergiTS, “conventionele beperkingen van het 
ontslagrecht”, in Actuele problemen van het arbeidsrecht, M. rigAUX, (ed.), Antwerpen, Klu-
wer, 403-449; r. VAn rAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-1996, (kol. 345), kol. 349, 
randnr. 30; f. riZZO, “regards sur la prohibition des engagements perpétuels”, in Droit et 
patrimoine 2000, 60.
(1888) Het is gebruikelijk te spreken van een verbod van eeuwigdurende verbintenissen. P. 
MAlAUrie en l. AYneS, Cours de droit civil, IV/2, Les obligations, contrats, quasi-contrats, Pa-
rijs, cujas, 2001, nr. 32, p. 39; d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig ontslag, 
Brugge, die Keure, 1990, nr. 59, p. 72; r. deKKerS, noot onder gent, 17 januari 1956, R.C.J.B. 
1957, nr. 12, p. 320; r. KrUiTHOf, “Overzicht van rechtspraak verbintenissen (1981-1992)”, 
T.P.R. 1994, nr. 14, p. 518; l. fredericQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, i, 1976, nr. 9; 
P. VAn OMMeSlAgHe, “examen de jurisprudence (1968-1973), les obligations”, R.C.J.B. 
1975, 619.
(1889) Voor het onderscheid tussen een overeenkomst van bepaalde duur en van onbepaalde 
duur, zie randnr. 301 e.v. 
(1890) T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit 
belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 227.
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van overeenkomsten van onbepaalde duur aan het idee dat dergelijke over-
eenkomsten enkel bestaan dankzij de volgehouden toestemming van beide 
partijen (1891).

541. recht oP oPzegging: – Uiteindelijk is de principiële opzegbaarheid 
van een overeenkomst van onbepaalde duur een algemeen rechtsbegin-
sel (1892), waarvan we in diverse wettelijke bepalingen toepassingen vin-
den: (Arbeidsovereenkomstenwet, art. 1736 B.W. in verband met de huur-
overeenkomst, art. 1780 B.W. in verband met de aannemingsovereenkomst, 
art. 39 W.Venn., …). de opzegging van overeenkomsten van onbepaalde 
duur is dus een principe van gemeen recht (1893). Zelfs indien de wet de 
opzegging aan het geven van een opzegtermijn onderwerpt, blijft het recht 
bestaan de overeenkomst te allen tijde op te zeggen (1894). Het gebrek aan 
opzegtermijn moet dan worden gecompenseerd door een vervangende 
schadevergoeding (1895). Uiteraard kan het recht om een overeenkomst 
van onbepaalde duur op te zeggen misbruikt worden (1896). de omstan-
digheden die van een opzeg een misbruik van recht maken hebben meestal 
te maken met het ontijdig karakter van de opzeg. dit analyseren we ver-
der wanneer we het hebben over de opzegtermijn (cf. infra randnr. 552). 
daarnaast kan ook misbruik gemaakt worden van het recht op te zeggen 
wanneer men de opzegging enkel gebruikt om nieuwe, zwaarder wegende, 
voorwaarden af te dwingen. 

Zo maakt een franchisegever die de overeenkomst beëindigt om de onderneming 
te herlokaliseren misbruik van zijn opzegrecht indien hij enkel wil herlokaliseren 
om nieuwe voorwaarde op te kunnen leggen eens hij zowel franchisegever als 
verhuurder is van het pand waarin de franchiseonderneming wordt uitgebaat. 
de franchisegever (australian home made icecream) gebruikte de opzeg om een 
franchisenemer tot nieuwe investeringen in een nieuw pand te dwingen, waarop 
de franchisegever zelf de voornaamste rechten heeft. indien de franchisenemer 
niet zou instemmen zou een nieuwe franchiseovereenkomst worden toegekend 

(1891) P. SiMMler, “l’article 1134 du code civil et la résiliation unilatérale anticipée des 
contrats à durée déterminée”, J.C.P. 1971, doctrine, 2413, nr. 1.
(1892) cass. 2 april 1936, Pas. 1936, i, 258; cass. 9 maart 1973, Pas. 1973, i, 640, Arr. Cass. 
1973, 671; cass. 22 november 1973, Pas. 1974, i, 312; cass. 6 april 1978, Arr. Cass. 1978, 898, 
cass. 16 oktober 1969, Arr. Cass. 1970, 167, Pas. 1970, i, 147 en R.C.J.B. 1970, 527, noot M. 
JAMOUlle.
(1893) Bijvoorbeeld erkend in de wet van 13 april 1971 betreffende de ontbinding van ex-
clusieve alleenverkoopsconcessies, zie ook Advies r.v.St., Pasin. 1967, 635; T. delAHAYe, 
Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 124.
(1894) P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute 
de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 279.
(1895) Specifiek voor de franchiseovereenkomst herhaald door cass. 29 juni 2006, onuitg. A.r. 
2006/rK/169; Brussel 23 maart 2007, onuitg., 2006/Kr/435.
(1896) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 41.
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aan een nieuwe franchisenemer in het nieuwe pand van de franchisegever, waar-
van de ligging in se niet gunstiger is dan de ligging van het pand waar de opge-
zegde franchiseovereenkomst werd uitgevoerd, en waarop de franchisenemer de 
voornaamste rechten bezat. door de dreiging met opzeg en toekenning van een 
franchiseovereenkomst aan een derde in het nieuwe pand, op een boogscheut 
van het pand dat eigendom is van de franchisenemer, kan franchisenemer niet 
anders dan instemmen met de verzwaring van de voorwaarden in een nieuwe 
franchiseovereenkomst (1897).

nochtans zal dit enkel kunnen leiden tot een schadevergoeding en niet tot 
een verdere uitvoering in natura van de overeenkomst (1898). in het geci-
teerde vonnis wordt die schadevergoeding vreemd genoeg bekomen door 
een beroep op de WHPc en een buitencontractuele aansprakelijkheid. Wel 
wordt aanvaard dat in hoogdringende gevallen de opzeg kan geschorst 
worden door de kortgeding rechter (cf. infra randnr. 570). 

542. overeenkomsten zonDer Duur incl. overeenkomsten met maximumDuur = 
overeenkomsten van onbePaalDe Duur: – Overeenkomsten die dus geen duur 
bepalen zijn overeenkomsten van onbepaalde duur (cf. supra randnr. 301). 
Bepaalde clausules kunnen niet geïnterpreteerd worden als het bepalen van 
een duur voor de overeenkomst (1899). Het bepalen van een maximale duur 
zorgt er niet voor dat de overeenkomst van bepaalde duur wordt (1900). 
Partijen zullen de overeenkomst nog steeds op elk moment kunnen beëin-
digen. Ook een overeenkomst die wordt aangegaan voor bepaalde duur 
maar die te allen tijde door één van de partijen kan worden beëindigd komt 
eigenlijk neer op een overeenkomst met een maximale duur (1901). Bijge-
volg blijven deze overeenkomsten in principe te allen tijde opzegbaar, al 
kan men zich hier de vraag stellen of de ratio legis van de opzegmogelijk-
heid van contracten van onbepaalde duur nog aanwezig is. er bestaat im-
mers niet meer het gevaar dat de overeenkomst eeuwigdurend wordt. Ook 
het voortbestaan van de overeenkomst verbinden aan het voortbestaan van 
een vennootschap waarvan het einde niet is vastgelegd in de statuten is 

(1897) Kh. Brugge 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019.
(1898) T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit 
belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 226; P. WerY, 
“l’acte unilatéral destiné à mettre fin à une convention en l’absence de faute de l’autre par-
tie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, Brussel, J.B.B, 2008, 279; cass. 9 maart 1973 en 
cass. 12 januari 2007, onuitg., aangehaald in P. WerY, “l’acte unilatéral destiné à mettre fin à 
une convention en l’absence de faute de l’autre partie”, in La volonté unilatérale dans le contrat, 
Brussel, J.B.B, 2008, p. 279 en 280, nr. 20. 
(1899) T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit 
belge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 231-232.
(1900) cass. 8 juni 1961, Pas. 1961, i, 1096; cass. 19 november 1964, Pas. 1964, i, 277.
(1901) cass. 6 december 1962, R.C.J.B. 1964, 239, noot P. HOriOn; Brussel 17 januari 1978, 
Rev. Prat. Soc. 1978, 232.
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een overeenkomst van onbepaalde duur (1902). Ook het inlassen van een 
proeftermijn, waarvan de duur is vastgelegd maakt van die overeenkomst 
geen overeenkomst van bepaalde duur, ook niet tijdens die proeftijd. de 
overeenkomst kan dan ook tijdens de proefperiode op elk moment worden 
opgezegd (1903). 

543. overeenkomsten Die mensenleven te boven gaan = overeenkomsten voor on-
bePaalDe Duur: – een bijzonder soort overeenkomsten van onbepaalde duur 
zijn de overeenkomsten die voor eeuwig zijn aangegaan. in feite bevat de 
overeenkomst dus een tijdsbepaling, die echter niet bepaald is (1904). Soms 
werd daarom gesteld dat dergelijke overeenkomsten nietig zijn (1905). Het 
franse Hof van cassatie heeft nochtans expliciet de geldigheid ervan er-
kend (1906). Bepaalde franse rechtsleer maakt een uitzondering voor intui-
tu personaeovereenkomsten die eeuwigdurend zijn aangegaan, omdat die 
overeenkomst per definitie een einde neemt bij het overlijden (1907). Ook 
wanneer een overeenkomst voor het leven wordt gesloten is dit in principe 
een overeenkomst van bepaalde duur (1908). 
in het vennootschapsrecht wordt geopperd dat een vennootschap die voor 
een zeer lange bepaalde duur wordt aangegaan kan gekwalificeerd wor-
den als een overeenkomst van onbepaalde duur. Onder een zeer lange 
duur wordt dan verstaan een duur die langer is dan een normaal mensen-
leven (1909). Het argument dat daarvoor aangehaald wordt is het art. 21 
W.Venn. dat bepaalt dat indien de vennootschapsovereenkomst niet bepaalt 
hoe lang de vennootschap zal duren, de vennootschap geacht wordt te zijn 
aangegaan voor het gehele leven van de vennoten. dit in combinatie met 
de mogelijkheid om een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aange-
gaan eenzijdig te beëindigen uit art. 43 W.Venn. indien overeenkomsten van 
onbepaalde duur, die volgens de wet geacht worden te zijn aangegaan voor 
onbepaalde duur, eenzijdig kunnen worden beëindigd, moet dat ook zo 
zijn voor overeenkomsten die conventioneel zijn aangegaan voor het leven 

(1902) cass. 22 november 1957, Pas. 1958, i, 303; J.T. 1960, 190, noot M. TAQUeT.
(1903) cass. 22 november 1957, Pas. 1958, i, 303; J.T. 1960, 190, noot M. TAQUeT.
(1904) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU,. Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 198, p. 247.
(1905) P. MAlAUrie en l. AYneS, les obligations, 10

de
 ed., 1999, nr. 474, p. 463.

(1906) J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU,. Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, 
l.g.d.J., 2001, nr. 200, p. 248.
(1907) g. riPerT en J. BOUlAnger, Traité de droit civil d’après le traité de Planiol, II, Obligati-
ons: contrat-responsabilité. Droits réels: biens-propriété, Parijs, l.g.d.J. 1957, nr. 1930, p. 690.
(1908) cass. 17 april 1975, Arr. Cass. 1975, 914, noot, Pas. 1975, i, 862, noot; l. cOrneliS, 
“de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract met opeenvolgende 
prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuristen, Brussel, 1991, 
45-46.
(1909) B. TilleMAn, Ontbinding van Vennootschappen, in Reeks rechtspersonen en vennootschaps-
recht Jan Ronse instituut, Kaltmhout, Biblo, 1997, p. 28, nr. 8 en de daar geciteerde auteurs.
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van de vennoten (1910). in dezelfde zin wordt uit art. 1780 B.W. en art. 7 Ar-
beidsovereenkomstenwet dus afgeleid dat een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd te allen tijde moet kunnen beëindigd worden. een clausule 
waarin de duur van een arbeidsovereenkomst wordt bepaald gelijk aan de 
te verwachten duur van de beroepsloopbaan, of aan de levensduur van de 
werknemer (1911) wordt voor niet geschreven gehouden. de overeenkomst 
wordt dus van onbepaalde duur (1912). eventueel kan de pensioenleeftijd 
dan wel nog als een maximumtermijn van de overeenkomst worden geïn-
terpreteerd, maar blijft ook dan te allen tijde opzegbaar (1913). Bij de con-
cessieovereenkomst wordt uiteindelijk hetzelfde gerealiseerd door het ge-
lijk stellen van een overeenkomst van bepaalde duur die tweemaal wordt 
vernieuwd met een overeenkomst van onbepaalde duur; wat de toepassing 
impliceert van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindi-
ging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.

Voor de franchiseovereenkomst zijn er echter geen wettelijke richtlijnen, 
dus kan deze regel niet zonder meer worden doorgetrokken. nochtans is 
een franchiseovereenkomst aangegaan voor onbepaalde duur in feite ook 
maximaal aangegaan voor het leven van de franchisenemer, gelet op het in-
tuitu personae karakter. dus dezelfde redenering kan ook opgaan. Overeen-
komsten van zeer lange duur die het normale leven van de franchisenemer 
ruim overschrijden zouden dan ook te allen tijde opgezegd kunnen wor-
den, net zoals de overeenkomsten van onbepaalde duur (1914). niemand 
kan zich immers voor het leven verbinden (1915).

c.  Overeenkomst van bepaalde duur

544. oPzegging van contracten van bePaalDe Duur in PrinciPe uitgesloten: – 
Waar we bij de overeenkomst van onbepaalde duur een opzegrecht aan-
nemen omdat anders de individuele vrijheid al te zeer werd gefnuikt, lijkt 

(1910) Zo werd een vennootschap aangegaan voor 70 jaar beschouwd als een vennootschaps-
overeenkomst voor onbepaalde duur; Algers, 23 juni 1960, Gaz. Pal. 1960, ii, 322.
(1911) A. cOlenS en M. cOlenS, Le contrat d’emploi, Brussel, larcier, 1980, 121.
(1912) J. STeYAerT, c. de gAncK, l. deScHriJVer, Arbeidsovereenkomst, in A.P.R. , Brus-
sel, Story Scientia, 1990, 304; W. VAn eecKHOUTTe, M. deMedTS, c. SAelAerT, A. 
TAgHOn,  Arbeidsovereenkomsten overzicht van rechtspraak: 1976-1987, T.P.R. 1989, p.547, 
nr. 96.
(1913) cass. 8 juni 1961, T.S.R. 1961, 66; cass. 17 januari 1963, T.S.R. 1963, 81; cass. 16 decem-
ber 1965, T.S.R. 1965, 357; H. lenAerTS en B. dUBOiS, “Overzicht van rechtspraak 1961-
1965, Arbeidsovereenkomsten”, T.P.R. 1967, 519. 
(1914) c. cAUffMAn, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, nr. 1161, 
p. 754; frankrijk: B.HOUin, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, Proefschrift, 
Paris ii, nr. 205, p. 249; A. BenABenT, Droit civil. Les obligations, in Domat droit privé, Parijs, 
Montchrestien, 2003, nr. 312, p. 228.
(1915) l. cOrneliS, “Het aanbod bij het totstandkomen van overeenkomsten”, T.B.H. 1983, 
nr. 217, p. 33.
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dit argument niet op te gaan voor de overeenkomst van bepaalde duur. er 
is de wilsovereenstemming om een contractuele verhouding gedurende een 
bepaalde tijd te handhaven. de individuele vrijheid komt hier in conflict 
met het pacta sunt servanda principe (1916). de vraag rijst in hoeverre dit 
principe absoluut is. Kan de overeengekomen duur van de overeenkomst 
in bepaalde gevallen eenzijdig gereduceerd worden? Uiteraard moeten we 
ook hier een duidelijk onderscheid maken met de gerechtelijke ontbinding 
op basis van wanprestatie. Als de overeenkomst effectief een bepaalde duur 
heeft dan is een opzegging in principe uitgesloten (1917). Uiteraard kan dit 
principiële verbod op eenzijdige opzegging niet door een gedwongen uit-
voering van de overeenkomst hard gemaakt worden. Als een franchisene-
mer of franchisegever het contract eenzijdig verbreekt zou het niet nuttig 
zijn om de overeenkomst verder in natura te laten uitvoeren en aldus een 
wederrechtelijke verbreking ongedaan te maken (1918). de uitoering zal dus 
gebeuren bij wijze van equivalent. de schade door de onrechtmatige opzeg-
ging is dus de gederfde winst en het geleden verlies gedurende de normale 
verdere loop van de overeenkomst. Uiteraard dient deze schade te worden 
bewezen (1919). Op het principiële verbod tot opzegging van overeenkom-
sten van bepaalde duur bestaan er een aantal wettelijke uitzonderingen. Zo 
kan de lastgever bijvoorbeeld de lastgeving beëindigen (art. 2004 B.W.). Art. 
1794 B.W. laat de opdrachtgever bij aanneming toe de aanneming te beëindi-
gen; de bewaarnemer moet op eerste verzoek van de bewaargever het goed 
teruggeven (art. 1944 B.W.) en ook de vennoot kan in bepaalde gevallen het 
vennootschapscontract vroegtijdig beëindigen (art. 39 W.Venn.). 

545. toch PleiDooi voor oPzegging bePaalDe Duur zonDer wettelijk of conven-
tioneel oPzegrecht? Maar wat indien partijen contractueel geen opzegging 
hebben voorzien, ook wettelijk geen opzegmogelijkheid is bepaald en het 
contract voor één van de partijen onhoudbaar wordt? Bepaalde franse 
rechtsleer pleit voor het uitbreiden van de wettelijke uitzonderingen tot een 
algemeen opzegrecht voor overeenkomsten waar één partij een verbintenis 
aangaat om iets te doen (1920). Hiervoor moet dan een rechtsgrond gevon-
den worden bijvoorbeeld in de uitvoering en beëindiging van de overeen-
komst te goeder trouw.

(1916) cass. 6 juli 1933, Pas. 1933, i, 285; Brussel 1 oktober 2004, A.r. 2004/Kr/178, geciteerd 
door T. delAHAYe, “la résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée en droit bel-
ge” in Droit des contrats France Belgique 2, Brussel, de Boeck & larcier, 2006, 233.
(1917) cass. 6 juli 1933, Pas. 1933, i, 285.
(1918) cass. 9 maart 1973, Arr. Cass. 1973, 671; Voor franchiseovereenkomsten recent nog 
bevestigd door gent 26 juni 2006, onuitg., A.r. 2006/rK/169.
(1919) Zie bijvoorbeeld Brussel 30 juni 2008, onuitg. 2006/Ar/3214. 
(1920) r. deMOgUe “des modifications aux contrats par volonté unilatérale”, Rev.Trim. dr. 
civ. 1907, 245.
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546. goeDe trouw geen uitzonDering oP niet aanvaarDen imPrevisieleer: – de 
goede trouw biedt echter geen middel om tegemoet te komen aan problemen 
in verband met gewijzigde omstandigheden (1921) door de overeenkomst 
van bepaalde duur in te korten (cf supra randnr. 319 en 323). de imprevi-
sieleer (1922) is in de Belgische rechtspraak niet aanvaard (1923), tenzij via 
het verval van oorzaak, maar het verval van oorzaak kent weinig concrete 
toepassingen (1924) Het verval van oorzaak speelt volgens de rechtspraak 
van het Hof van cassatie enkel een rol bij overeenkomsten om niet en moet 
bovendien beperkt worden tot het verval van de determinerende beweeg-
reden die opgenomen is in de overeenkomst, of van de objectieve of interne 
oorzaak voor het sluiten van de overeenkomst. Het wegvallen van de de-
terminerende oorzaak van een overeenkomst kan bovendien maar aanlei-
ding geven tot verval indien de doorslaggevende beweegreden essentieel is 
voor de economie van de overeenkomst (1925) of voor de mogelijkheid de 
overeenkomst uit te voeren (1926). dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij een 
intuitu personaeovereenkomst waar de persoon die de prestatie diende uit 
te voeren overlijdt (cf. infra randnr. 611). Bij wederkerige overeenkomsten is 
het duidelijk dat het wegvallen van een oorzaak geen aanleiding kan geven 
tot verval van de overeenkomst indien er een reële tegenprestatie is. Het 
doet er dan niet toe dat een feit dat objectief een invloed heeft gehad op de 
toestemming niet zou bestaan (1927). Het wegvallen van een determineren-
de beweegreden kan bij dergelijke overeenkomsten wel opgeworpen wor-
den in combinatie met het verbod op rechtsmisbruik (1928). Het inroepen 
van een rechtsmisbruik bij uitoefening van contractuele rechten heeft echter 
niet tot gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden. de uitoefening van 
het contractuele recht wordt enkel herleid tot wat normaal verwacht kan 
worden. de eventuele schade die voortvloeit uit het rechtsmisbruik wordt 

(1921) cass. 4 september 2000, Pas. 2000, i, 435; cass. 21 januari 1999, Pas. 1999, i, 35; cass. 
7 februari 1994, Pas. 1994, i, 67.
(1922) cass. 30 oktober 1924, Pas. 1924, i, 565. 
(1923) cass. 7 februari 1994, Pas. 1994, i, 67; cass 14 april 1994, Pas. 1994, i, 1777, R.W. 1994-
95, 435.
(1924) cass. 21 januari 2000, Pas. 2000, i, 56, J.T. 2000, 573, R.W. 2000-01, 1016, noot J. cneUTS; 
P. fOrierS, “la caducité revisitée, À propos de l’arrêt de cassation du 21 janvier 2000”, J.T. 
2000, 676.
(1925) P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparation d’un element essentiel 
à leur formation,in Collection de la Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 
1998, 95.  
(1926) P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparation d’un element essentiel à 
leur formation, in Collection de la Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 
1998, 96.
(1927) P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparation d’un element essentiel 
à leur formation,in Collection de la Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 
1998, 87.
(1928) cass. 21 september 1989, Pas. 1990, i, 46; cass. 16 januari 1986, Pas. 1986, i, 317.
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vergoed (1929). nochtans moet dit niet leiden tot een systematisch in vraag 
stellen van de overeenkomst telkens een element opduikt dat de contracts-
economie wijzigt (1930).

in contracten van onbepaalde duur wordt dit echter opgevangen door een 
uitdrukkelijk ontbindend beding, dat uiteraard niet mag misbruikt wor-
den (1931).

Het gaat dan uiteindelijk niet om een probleem van individuele vrijheid zo-
als bij de overeenkomsten van onbepaalde duur maar om een contractueel 
onevenwicht, dat bij de aanvang van de overeenkomst niet was voorzien. 
cOrgAS-BernArd (1932) ziet in de eenzijdige opzegging van overeen-
komsten van bepaalde duur een nieuw middel om hieraan tegemoet te ko-
men. Het beroep op het rechtsmisbruik vangt het gebrek aan erkenning van 
de imprevisieleer voor een stuk op. Het gaat uiteindelijk om een correctie-
mechanisme voor overeenkomsten waarin het contractueel evenwicht zoek 
is of zoek raakt door wijziging van omstandigheden. dit sluit uiteindelijk 
beter aan bij de eenzijdige ontbinding van overeenkomst dan bij de opzeg-
ging, die immers niet gemotiveerd moet zijn (cf. supra randnr. 533). Het 
feit dat cOrgAS-BernArd criteria aanreikt voor een a posteriori controle 
door de rechter van een eenzijdige opzegging van de overeenkomsten van 
bepaalde duur (1933), wijst er eigenlijk al op dat het eerder om een ontbin-
ding dan om een opzegging gaat. de eenzijdige opzegging kan eigenlijk 
maar wanneer de opzegging gegrond is. een opzegging hoeft echter niet 
per definitie gemotiveerd te zijn. de eenzijdige opzegging is in geen geval 
bedoeld als sanctie (1934), zelfs niet voor het niet respecteren van het con-
tractuele evenwicht door één van de partijen. 

547. de zogezegde wettelijke voorbeelden van opzegging van contracten 
van bepaalde duur zoals in art 19 van de Wet van 13 april 1995 betreffende 
de handelsagentuurovereenkomst moeten misschien eerder gezien worden 
als voorbeeld van de toepassing van het verbod op rechtsmisbruik in die 
zin. 

(1929) cass. 16 december 1982, Arr. Cass. 1982-83, 578; cass. 18 februari 1988, Arr. Cass. 1987-
88, 790.
(1930) P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparation d’un element essentiel à 
leur formation, in Collection de la Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 
1998, 113.
(1931) cass. 21 september 1989, Pas. 1990, i, 46; cass. 16 januari 1986, Pas. 1986, i, 317.
(1932) c. cOrgAS-BernArd, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée”, onuitg., 
thesis, Université de lille ii, 2004, 13.
(1933) c. cOrgAS-BernArd, La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée”, onuitg., 
thesis, Université de lille ii, 2004, 433.
(1934) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, 353-356.
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c.  modaliteiten van de opzegging: opzegtermijn of opzegvergoeding?

548. onzekerheiD over moDaliteiten oPzegging: – Het opzegrecht voor over-
eenkomsten van onbepaalde duur is dus algemeen aanvaard. rechtspraak 
en rechtsleer zijn echter verdeeld over de vraag of bij die eenzijdige be-
eindiging van een overeenkomst van onbepaalde duur, steeds (1935) of 
slechts uitzonderlijk, met name bij rechtsmisbruik (1936), een opzegtermijn 
of desgevallend een vervangende opzegvergoeding moet gegeven worden, 
indien dat niet uitdrukkelijk conventioneel bedongen werd (1937). 

549. oPzegtermijn of vervangenDe schaDevergoeDing: – Tijdens de opzegter-
mijn moeten beide partijen in principe de rechten en plichten uit de over-
eenkomst respecteren. Het gaat dus om de tijd die verloopt tussen het mo-
ment waarop een partij te kennen geeft de overeenkomst te willen beëin-
digen en het effectieve einde van de overeenkomst (1938). Bij gebreke aan 
een opzegtermijn, kan gelet op het absoluut karakter van het opzegrecht 
die termijn enkel vervangen worden door een schadevergoeding, opzeg-
vergoeding genoemd.

(1935) Zie in deze zin: Kh. gent 9 april 1975, J.T. 1975, 511; Kh. luik 13 juni 1977, Jur.Liè-
ge, 1977-1978, (133), 135, tweede kolom (agentuurovereenkomst); Bergen 23 februari 1988, 
J.L.M.B. 1988, (578), 579 (aannemingsovereenkomst: opzegtermijn indien partijen een duur-
zame contractuele relatie beoogden); d. cUYPerS, Misbruik van ontslagrecht en willekeurig 
ontslag, Brugge, die Keure, 1990, nr. 61, p. 73; r. deKKerS, noot onder gent 16 januari 1956, 
R.C.J.B. 1957, 320 e.v., nr. 14; l. de MeYere, “rechtshandeling ter beëindiging van een over-
eenkomst”, in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, Vlaams Pleitgenootschap bij de 
balie te Brussel, Brussel, 1993, nr. 17 e.v., p. 23: de Meyere stelt dat bij de eenzijdige beëin-
diging, met als enig motief het herwinnen van de eigen vrijheid van de contractspartij, een 
behoorlijke beëindiging van de overeenkomst, een opzegtermijn vereist. dit is niet het geval 
indien de eenzijdige beëindiging gemotiveerd is door een wanprestatie of indien de ad nutum 
herroepbaarheid wettelijk voorzien is.; H. de PAge en r. deKKerS, Traité élementaire de droit 
civil belge, ii, 1964, nr. 763; H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, 
Brussel, Bruylant, 1962, nr 763 B, p. 730; c. PAUlUS en r. BOeS, Lastgeving, in A.P.R., gent, 
Story Scientia, 1978, nr. 307, p. 167; r. VAn rAnSBeecK “de opzegging”, R.W, 1995-1996, 
(kol. 345), nr. 86, kol. 356.
(1936) Zie in deze zin: l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende presta-
ties”, in Het contract met opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereni-
ging voor Bedrijfsjuristen, Brussel, 1991, p. 61; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unila-
térales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 116, p. 141; M. WilleMArT, “la 
résiliation du contrat d’agence autonome”, J.T. 1981, nr. 8, p. 619 – Willemart verwijst hierbij 
naar verschillende bepalingen waar een eenzijdige opzegging, zonder opzegtermijn, moge-
lijk is: de leningsovereenkomst (art. 1900 B.W.); de burgerlijke vennootschap (art. 39 W.Venn.); 
de lastgeving (art. 2003, 2004 en 2007 B.W.) en de aanneming (art. 1794 B.W.).
(1937) r. KrUiTHOf, in r. KrUiTHOf, H. BOcKen, f. de lY en B. de TeMMerMAn, 
“Overzicht van rechtspraak (1981-1992) verbintenissen”, T.P.R 1994, nr. 14, p. 510.
(1938) M. VAnMeenen en B. WindeY, “de franchiseovereenkomst naar huidig en komend 
recht: enkele krachtlijnen” in Themis (ed.) Handels- en verzekeringsrecht, Brugge, die Keure, 
2001-02, nr. 12, p. 51.
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1.  Bestaat er een recht op een opzegtermijn?

550. Hierna onderzoeken we wanneer een dergelijke opzegtermijn/op-
zegvergoeding bij een franchiseovereenkomst zich opdringt, wanneer dat 
niet conventioneel is bedongen. 

a.  Algemeen beginsel op basis van de goede trouw als grondslag voor 
opzegtermijn buiten conventionele of wettelijke verplichting? 

551. oPzegtermijn oP basis van beëinDiging te goeDer trouw: – de meerderheid 
van de Belgische en franse rechtsleer neemt aan dat het geven van een op-
zegtermijn principieel een verplichting is voor de beëindiging van overeen-
komsten van onbepaalde duur (1939). de enige rechtsgrond voor een der-
gelijke opzegtermijn zijn de artt. 1134 en 1135 B.W. de overeenkomst moet 
te goeder trouw worden uitgevoerd. Partijen verbinden zich niet enkel tot 
wat uitdrukkelijk in de overeenkomst is bepaald maar ook tot wat de billijk-
heid, de wet en de gewoonte eraan toevoegen. Overeenkomsten moeten ech-
ter niet enkel te goeder trouw worden uitgevoerd maar dus ook te goeder 
trouw worden beëindigd (1940). Bij het beëindigen van een overeenkomst 
dient de tegenpartij op grond van de aanvullende werking van de goede 
trouw de nodige tijd te krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. 
deze verplichting tot het gunnen van een aanpassingstijd kan men beschou-
wen als een toepassing van de schadebeperkingplicht van de contractspar-
tijen (1941) of van de samenwerkingsplicht die resulteert uit de aanvullende 

(1939) c. cAUffMAn, De eenzijdige verbindende belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, 769; 
g. BAeTeMAn en l. MATTHYS, «Overzicht van rechtspraak (1961-1964), Verbintenissen», 
T.P.R. 1966, nr. 19, p. 23; r. deKKerS, “de la rupture des contrats à durée illimitée”, noot 
onder gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, p. 321 e.v., nr. 14 e.v., l deMeYere, “rechtshande-
lingen ter beëindiging van overeenkomsten”, in De behoorlijke beëindiging van overeenkomsten, 
Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel, Brussel, 1993, 14. r. VAn rAnSBeecK, “de 
opzegging”, R.W. 1995-96, p. 356, nr. 84; H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de 
droit civil belge, iii, Brussel, Bruylant, 1962, 730; J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit 
commercial, iV, Brussel, Bruylant, 1988, p. 130, nr. 174. frankrijk: cass. 17 juli 1985, Bull. Civ. 
1985, i, nr. 23, p. 206, noot; J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité 
de droit civil, Parijs, l.g.d.J., 2001, nr. 271, p. 324; f. riZZO, “regards sur la prohibition des 
engagements perpétuels”, in Droit et patrimoine 2000, 60.
(1940) Specifiek voor franchiseovereenkomst: bv. Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A.r. 
A/03/00019; d. MAZeAUd, «loyauté, solidarité, fraternité: la nouvelle devise contractuel-
le?», in L’avenir du Droit, Mélanges en hommage à Fr. Terré, Parijs, dalloz-PUf-ed. du Juris-
classeur, 1999, 603.
(1941) A. BenOiT-MOUrY en d. MATrAY, “les concessions exclusive de vente. Préavis 
indemnités de rupture”, Ann. Fac. Dr. Liège 1980, 139; J. VAn rYn en J. Heenen, Droit com-
mercial, iV, Brussel, Bruylant, 1988, nr. 89; M. WilleMArT, Les concessions de Vente Belgique, 
Brussel, Story Scientia, 1988, 55.
(deze schadebeperkingsplicht is een resultante van de aanvullende werking van de goede 
trouw: f. BAerT, “de goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten”, R.W. 1956-57, 500; 
H. BOcKen, “de goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, R.W. 1989-90, (1041) 
1043; W. de BOndT, “redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht”, T.P.R. 1984, (95) 
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werking van de goede trouw waardoor partijen verplicht zijn elkaar weder-
zijds te informeren en te waarschuwen. Het principe van de opzegtermijn is 
niet van openbare orde en er kan dus conventioneel van afgeweken worden. 
in de franse rechtsleer werd de verplichting een opzegtermijn of opzegver-
goeding te geven ook opgehangen aan de notie ‘contrat d’intérêt commun’ 
(cf. supra randnr. 217). Uiteindelijk verloopt de legitimering dan toch via het 
begrip goede trouw. Bovendien brengt dit voor wat de distributiesector be-
treft niet veel zoden aan de dijk aangezien overeenkomsten dan nog steeds 
voor bepaalde duur kunnen worden afgesloten. Het zijn dan vooral de be-
slissingen tot niet-verlenging van de overeenkomst die het evenwicht tussen 
de partijen het meest zullen verstoren (1942) (cf. infra randnr. 586 e.v.).

Op de algemene verplichting om een opzegtermijn in acht te nemen bestaat 
één uitzondering namelijk wanneer er dringende redenen voorhanden zijn 
om de overeenkomst ad nutum te beëindigen (1943). Ook het duits recht 
neemt aan dat behoudens opzegging aus wichtigen Grund een opzegtermijn 
in acht moet worden genomen (§ 314 lid 1 B.g.B). de vraag is welke rede-
nen er kunnen zijn om een overeenkomst ad nutum te beëindigen zonder 
daardoor te vervallen in een ontbinding op basis van fout bij het uitvoe-
ren van de contractuele verbintenissen. Het zou moeten gaan om redenen 
die de verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of ondraaglijk 
maken (1944). Het vertrouwen bij de andere partij moet zodanig geschokt 
zijn dat zij daardoor de overeenkomst opzegt, zonder dat er daarom sprake 
is van een contractuele wanprestatie die de ontbinding rechtvaardigt. de 

114; r. KrUiTHOf, “l’obligation de la partie lésée de restreindre le dommage”, R.C.J.B. 1989, 
(12) 28; d. PHiliPPe, “de rechter en de bepaling van de inhoud van de overeenkomst”, in 
M. STOrMe, Y. MercHierS en J. HerBOTS (eds.), De overeenkomst vandaag en morgen, 16de 
Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, Antwerpen, Kluwer, 1990, 551; J.-f. rOMAin, Théorie cri-
tique du principe général de bonne foi en droit privé, Brussel, Bruylant, 2000, 873; S. STiJnS, d. 
VAn gerVen en P. WerY, “chronique de jurisprudence. les obligations: les sources (1985-
1995)”, J.T. 1996, (689) 703; W. VAn gerVen en S. cOVeMAeKer, Verbintenissenrecht, leu-
ven, Acco, 2007, 61; f. VerMAnder, “de interpretatie en aanvulling van een overeenkomst 
naar Belgisch recht”, in J. SMiTS en S.
(STiJnS (eds.), Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, Antwer-
pen, intersentia, 2005, 42.
(1942) d. PlAnTAMP, “l’intérêt commun dans les contrats de distribution”, D. 1990, p. 177, 
nr. 21.
(1943) c. cAUffMAn, De eenzijdige verbindende belofte, Antwerpen, intersentia, 2005, p. 769, 
nr. 1185; r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 358; r. deKKerS, “de la rup-
ture des contrats à durée illimitée”, noot onder gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, p. 321, 
nr. 14.
(1944) r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 358; r. deKKerS, “de la rupture 
des contrats à durée illimitée”, noot onder gent 16 januari 1956, R.C.J.B. 1957, p. 321, nr. 14. 
de ‘wichtigen grund’ uit de duitse rechtsleer ligt voor telkens wanneer van de opzegger, 
rekening houdende met alle omstandigheden van het geval en onder de afweging van de 
wederzijdse belangen, niet kan worden verwacht dat hij de rechtsverhouding voortzet tot op 
het moment van een beëindiging met onderling akkoord of tot aan het verstrijken van een 
opzegtermijn (§ 314 lid 1 B.g.B.).
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ernstige reden kan divers van aard zijn (1945). nochtans wordt de contrac-
tuele wanprestatie die een buitengerechtelijke eenzijdige ontbinding recht-
vaardigt door STiJnS ook omschreven als de grove fout die flagrant is of 
getuigt van incompetentie of kwade trouw (1946). is dat niet hetzelfde als 
de voorwaarden die gesteld worden voor een ad nutum opzegging zonder 
opzegtermijn? Zo staat de voorzitter van de rechtbank van Koophandel te 
Brussel een eenzijdige ontbinding toe van een franchiseovereenkomst om-
dat er een contractuele fout gebeurde die zo zwaar was dat het wederzijds 
vertrouwen onherstelbaar werd geschaad en dat dit een verder aanhouden 
van de commerciële relatie onmogelijk maakt (1947). Als voorbeeld wordt 
het ontslag om dringende reden uit het arbeidsrecht aangehaald. nochtans 
zal de dringende reden evengoed een contractuele wanprestatie uitmaken. 
Bijgevolg kunnen we spreken van een eenzijdige buitengerechtelijke ont-
binding op basis van contractuele wanprestatie eerder dan van een opzeg-
ging in de strikte zin van het woord.

b.  enkel opzegtermijn op basis van de criteria van rechtsmisbruik

552. geen oPzegtermijn tenzij rechtsmisbruik: – Andere rechtsleer vertrekt 
van het idee dat er in principe geen algemene verplichting bestaat tot het 
geven van een opzegtermijn (1948), tenzij de wet een dergelijke plicht spe-
cifiek oplegt. indien de goede trouw effectief zou resulteren in een alge-
mene verplichting tot inachtname van een opzegtermijn bij de opzegging 
dan zijn dergelijke specifieke wettelijke bepalingen voor bepaalde speci-
fieke benoemde overeenkomsten overbodig. de meeste wettelijke bepalin-
gen leggen inderdaad een forfaitaire opzegtermijn op, wat echter nog geen 
bewijs is van de afwezigheid van een algemeen recht op opzegtermijn. een 
wettelijke bepaling van een forfaitaire termijn heeft immers wel zin, daar 
dit discussies op het moment van opzegging over de exacte duur van de 

(1945) r. deKKerS, “de la rupture des contrats à durée illimitée”, noot onder gent 16 januari 
1956, R.C.J.B. 1957, p. 321, nr. 14; c. cAUffMAn, De eenzijdige verbindende belofte, Antwerpen, 
intersentia, 2005, p. 7672, nr. 1191.
(1946) S. STiJnS, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, Antwer-
pen, Maklu, 1994, 599-618, en dan vooral p. 612, nr. 473 wat het wegvallen van het vertrouwen 
betreft; S. STiJnS, “le rôle du juge dans la résolution judiciaire et non judiciaire”, Droit des 
contrats France, Belgique, in Droits et Patrimoine, Brussel, larcier,121.
(1947) Voorz. Kh. Brussel 17 december 1981, J.T. 1982, 761; voor concessieovereenkomsten met 
zelfde argumentatie: gent 29 april 1988, R.W. 1990-91; 705, noot e. diriX.
(1948) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams pleitgenootschap-Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, nr. 17, p. 61; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit 
commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, nr. 110, p. 132 en nr. 186, p. 223; M. WilleMArT, 
“la résiliation du contrat d’agence autonome”, J.T. 1981, nr. 7, p. 618; deze stelling lijkt ook 
meer en meer ingang te vinden in de rechtspraak, zie r. KrUiTHOf, H. BOcKen, f. de lY en 
B. de TeMMerMAn, “Overzicht van rechtspraak (1981-1992) verbintenissen”, T.P.R 1994, 
nr. 300, p. 600. frankrijk: cass, (fr.) 13 februari 1967, Bull. Civ. 1967, i, nr. 59, p. 44.
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opzegtermijn vermijdt en dus voor meer rechtszekerheid zorgt. de wet van 
27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop legt de verplichting op een re-
delijke en billijke opzegtermijn te geven in geval van eenzijdige beëindi-
ging, zonder deze termijn forfaitair vast te leggen. indien er op basis van 
de goede trouw al een algemene verplichting bestond zou dit door de wet 
van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbe-
paalde tijd verleende concessies van alleenverkoop dus enkel herbevestigd 
worden.
Uiteindelijk nemen partijen die een overeenkomst van onbepaalde duur 
aangaan het risico dat de overeenkomst door de tegenpartij ooit zal beëin-
digd worden (1949). de enige beperking op het recht om een overeenkomst 
op te zeggen resulteert uit het verbod op rechtsmisbruik (1950). een opzeg-
ging kan aangetast zijn door rechtsmisbruik, wanneer zij ontijdig is. dit is 
het geval wanneer ten gevolge van het bruuske of abrupt karakter van de 
opzegging, de opgezegde partij een buitengewone schade lijdt die de op-
zegger had kunnen vermijden door een redelijke opzegtermijn te geven. in 
de rechtspraak vindt men een aantal uitspraken dat deze leer toepast op de 
opzegging van franchiseovereenkomsten (1951). 

Het verbod op rechtsmisbruik in contractuele aangelegenheden zelf kan 
echter opnieuw gegrond worden op art. 1134 B.W (1952). Het gaat dus ei-
genlijk om de beperkende werking van de goede trouw (1953). Uiteinde-
lijk zullen de resultaten dus vrij gelijklopend zijn. Het in acht nemen van 
een redelijke opzegtermijn in bepaalde gevallen is dus een manier om een 
rechtsmisbruik te vermijden. Men zal dus moeten aantonen dat het gedrag 
van de tegenpartij foutief is, dat het niet geven van de opzegtermijn een 

(1949) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984,135 e.v.
(1950) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams pleitgenootschap-Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, nr. 17, p. 61; M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente 
en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 76; J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du conces-
sionnaire et du franchisé à la fin du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 
Parijs, dalloz, 2008, 40.
(1951) België: Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019. frankrijk: Parijs 28 april 1966, 
D. 1967, 373, noot H. SOUleAU, cass. 5 december 1984, Bull. Civ. iV, 270, cass. (fr.) 3 juni 
1986, D. 1988, som, 19.
(1952) cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 52, Pas. 1984, 55, J.T 1985, 56, noot S. dU-
frene, R.C.J.B. 1986, 282, noot J.l. fAgnArT, H. BOcKen, “de goede trouw bij de uitvoe-
ring van verbintenissen”, R.W. 1989-90, 1044.
(1953) cass. 19 september 1983, R.C.J.B. 1986, 282, noot J.l. fAgnArT, “l’exécution de bonne 
foi des conventions: un principe en expansion”; uit het arrest van het franse Hof van cassatie 
blijkt duidelijk de band tussen de vereiste van een opzegtermijn op basis van de goede trouw 
en het rechtsmisbruik cass. (fr.) 8 april 1986, Bull. Civ. 1986, iV, nr. 58, p. 50, noot; D. 1988, 
som. 19, noot d. ferrier.
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schending van de goede trouw uitmaakt (1954). Het louter aantonen van 
het afwezig zijn van een opzegtermijn volstaat niet. 

de problematiek van de beëindiging van franchiseovereenkomsten, maar ook van 
concessieovereenkomsten, wordt in frankrijk volledig aangepakt op basis van de 
goede trouw, en meer bepaald op basis van rechtsmisbruik (1955). Het opzeggen 
van een concessieovereenkomst, en wellicht ook van de franchiseovereenkomst 
zonder de gebruikelijke opzegtermijn maakt een rechtsmisbruik uit (1956).

Het verbod op rechtsmisbruik bij de beëindiging van handelsrelaties is wettelijk 
erkend in het zeer algemene artikel 442-6, 5° van de code de commerce (1957). 
Het artikel had in principe het opzet de individuele leverancier te beschermen 
tegen de macht van aankoopcentrales, die door een dreiging met een abrupte 
beëindiging van de handelsrelatie gunstigere voorwaarden zouden kunnen 
afdwingen. Het artikel legt een minimale opzegtermijn op die rekening houdt 
met de duur van de handelsrelatie (1958), met de omvang van de handelsrela-
tie (1959), met de bekendheid van de producten (1960), met de investeringen 
die de franchisenemer/concessiehouder deed waarvan degene die het initiatief 
nam tot de breuk kan blijven profiteren alsook met de economische afhankelijk-
heid die het slachtoffer van de breuk had ten aanzien van de initiatiefnemer van 
de breuk (1961). Sommige rechtspraak houdt bij de investeringen gedaan door 

(1954) cass. (fr.) 19 juli 1965, Bull.civ. iii nr. 460, p. 419.
(1955) zie bv. B. fAgeS, “l’abus dans les contrats de distribution” in d. MAingUY (ed.) 
“l’abus de droit dans les contrats”, J.C.P. e 1998, nr. 6, 1; P. PelOUX-HAlBOUT, L’abus dans 
l’exercice du droit de mettre fin au contrat, Parijs, Septentrion, 1999, 80.
(1956) cass. (fr.) 19 juli 1965, Bull. Civ., iV, nr. 460; Parijs, 19 maart 1974, Gaz. Pal. 1975, 2, p. 746; Pa-
rijs 18 november 1976, D. 1977, informations rapides, 331; cass. (fr.) 9 maart 1976, D. 1976, 388.
(1957) Wet nr. 95-588 van 1 juli 1996, J.O. 3 juli 1996. Zie: M.THil-TAYArA en 
f.HerrenScHMidT, «Panorama de jurisprudence: la rupture des relations commerciales 
établies, un exercice périlleux» rev. lamy dr. aff. 2003, september, p. 5; A. de BrOSSeS, «la 
rupture fautive de relations commerciales établies»: dr. et patrimoine 2003, nr. 116, p.50; A. 
JUAriSTi en A. de BrOSSeS, «le préjudice lié à la rupture fautive de relations commer-
ciales établies», dr. et patrimoine 2003, nr. 116, p. 60; g. gOUrMAY, «rupture fautive d’un 
contrat de distribution et pratiques anticoncurrentielles»: dr. et patrimoine 2003, nr. 116, p. 
65; A. griZAUT, «rupture brutale des relations commerciales, réflexions sur les premiers 
cas d’application de l’article l.442-6», dr. et patrimoine 2003, nr. 116, p. 7; M. MelfreJ en n. 
KOUcHnir-cArgill, «rupture brutale des relations commerciales établies: mode d’em-
ploi, 1

re
 partie: conseils à l’auteur de la rupture»: dr. et patrimoine 2003, nr. 121, p. 40 en deel 

2 «conseils à la victime de la rupture», dr. et patrimoine 2004, nr. 22, p. 34; M. MOUSSerOn, 
«l�article l. 442-6, i, 5° du code de commerce, contournable ou pas?», Mélanges B. Mercadal, 
Parijs, éd. f.lefebvre, 2002, 231; M. PedAMOn, les nouvelles règles relatives à la rupture des 
relations commerciales établies, Parijs, lamy droit économique, 2001, bull. A, p.1).
(1958) Montpellier 11 augustus 1999, J.C.P., e. 1999, nr 5, p. 19 ; T.com Parijs 2 april 1999, D. 
1999, 980; T.com Avignon 25 juni 1999, D. 1999, 19.
(1959) T.com Avignon 25 juni 1999, D. 1999, 19.
(1960) T.com Parijs 2 april 1999, D. 1999, 980; T.com Avignon 25 juni 1999, D. 1999, 19.
(1961) Montpellier 11 augustus 1999, J.C.P., e. 1999, nr. 5, p. 19, contra cass. (fr.) 4 januari 1994, 
Bull. Civ. iV, nr. 13, D. 1995, 355: de concessiehouder blijft volgens het Hof immers eigenaar 
van de gedane investeringen, JAMin geeft in zijn noot bij het arrest terecht de kritiek dat het 
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degenen ten nadele van wie de overeenkomst wordt beëindigd, rekening met het 
feit dat de investeringen al dan niet uit eigen initiatief van deze laatste gebeur-
den (1962). in werkelijkheid is het artikel zo ruim opgesteld dat het betrekking 
heeft op elke abrupte breuk van om het even welke handelsrelatie, zowel con-
tractuele als niet contractuele handelsrelaties.
de vraag die terecht in de franse rechtspraak en rechtsleer rijst is of de wet en 
dus de verplichte opzegtermijn enkel gelden bij abrupte breuken (1963) of een 
contractsbreuk altijd foutief, abrupt, is indien er geen opzegtermijn wordt ge-
geven (1964), uiteraard tenzij er een wanprestatie is van tegenpartij, of in het 
geval van overmacht (1965). Bijgevolg zou telkens wanneer de franchisegever 
niet kan aantonen dat hij een redelijke en schriftelijke (art. l 442-6, °5 van de 
code de commerce) opzeg heeft gegeven, zijn aansprakelijkheid in gevaar kun-
nen komen (1966). Zeker is dat de opzegtermijn dient te worden gegeven los van 
de vraag of de contractant zich in een situatie van economische afhankelijkheid 
bevindt (1967). Bovendien is aanvaard dat de rechter een controle kan uitoefenen 
op eventueel contractueel toegekende opzegtermijnen (1968). de rechter kan dus 
een contractuele clausule die een kortere opzegtermijn oplegt dan zou kunnen 
bekomen worden op basis van de wet, naast zich neerleggen (1969).

Het misbruik van recht zou kunnen bestaan uit de omstandigheid dat de franchise-
nemer of concessiehouder bepaalde investeringen gedaan heeft en dat deze door 
het plots beëindigen van de overeenkomst niet zullen kunnen worden teruggewon-

behoud van de investering voor de concessiehouder na het beëindigen van de concessieover-
eenkomst nog weinig voordeel oplevert.
(1962) cass. (fr.) 7 oktober 1997, D. 1998 som., 333.
(1963) Montpellier 11 augustus 1999, onuitg., opgenomen in d. MAingUY, “rupture brutale 
de relations commerciales établies”, in “chronique de la distribution”, J.C.P. e, 1999, nr.5., 19.
(1964) cass. (fr.) 3 januari 1980, gaz. Pal. 1980, 1, somm. p. 224; cass. (fr.) 5 december 1984, 
Bull. civ. 1984, iV, nr. 322; Parijs 17 februari 1992, d. 1992, inf. rap. p.138, Parijs, 8 december 
1994, r.J.d.A. 1995, nr. 272; Parijs 14 november 2001, r.J.d.A. 2002, nr. 242, cass. (fr.) 19 juli 
1965, Bull. civ. 1965, iii, nr. 460; cass. (fr.) 3 juli 2001, r.J.d.A. 2002, nr. 147; Versailles, 14 de-
cember 1995: J.c.P. e. 1996, pan. 357, d. affaires 1996, p.269; Parijs 17 februari 1993, d. 1995, 
somm. p. 69, noot d.ferrier; S. deTOUrS, “rupture des contrats de distribution-Actualité 
jurisprudentielle et législative de l’article 36-5° de l’Ord. 1966 (c. com, art. l 442-6, 4°)” in 
“chronique de droit de la distribution”, J.C.P., e. 2001, 30; T. com. nanterre 3 maart 2000, 
Petites Affiches 2000, nr. 238, p. 16; T. com. nanterre 20 november 1998, D. 1999, 212; T. com. 
Parijs, 2 april 1999, D. aff. 1999, 980; d. MAingUY, “rupture brutale de relations commercia-
les établies”, in “chronique de la distribution”, J.C.P. e, 1999, nr. 5, 18; A. SOneT, “Préavis de 
rupture d’un contrat d’approvisionnement”, J.C.P. g. 2004, ii, 10184.
(1965) cass. (fr.) 15 mei 2007, Con. Conc. Cons. nr. 8, 2007, comm. 203, noot M. MAlAU-
rie-VignAl.
(1966) d.MAingUY, “rupture brutale de relations commerciales établies” in “chronique de 
la distribution” J.C.P, e., 1999, nr. 5, 20.
(1967) cass. (fr.) 23 januari 2007, opgenomen in lextenso, nr. 04-16.779.
(1968) cass. (fr.) 25 september 2007, onuitg., nr. 06-15.517, opgenomen in Jurisdata nr. 2007-
040542; cass. (fr.) 12 mei 2004, J.C.P. g. 2004, ii, 10184, noot. A. SOneT.
(1969) cass. (fr.) 6 maart 2007, onuitg., nr. 05-18.121, opgenomen in Jurisdata nr.2007-037870.
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nen (1970). daarnaast houdt men soms rekening met het bewust manoeuvreren van 
de tegenpartij in een inferieure positie. Het Hof van cassatie keurt een arrest van 
het Hof van Beroep van Parijs van 30 januari 1998 goed dat (1971) oordeelde dat 
een concessiegever die eerst enkele overeeenkomsten van bepaalde duur sluit, zijn 
concessiehouder dwingt van een contract van onbepaalde duur, met opzegtermijn 
van één jaar te aanvaarden, maar tegelijkertijd nog nieuwe investeringen oplegt, 
misbruik maakt van zijn opzegrecht, indien hij deze strategie enkel toepast op die 
bepaalde concessiehouder. Het Hof leidt uit deze feiten een bewuste, jaren op voor-
hand geplande strategie af om zonder al te grote problemen van een concessiehou-
der af te raken. Tezelfdertijd kent de concessiegever immers wel nog contracten 
van bepaalde duur toe aan andere concessiehouders. Minder zekerheid bestaat er 
in de rechtspraak of ook een ongemotiveerde beëindiging van de distributieover-
eenkomst een rechtsmisbruik kan uitmaken (1972). Bij de beëindiging van overeen-
komsten van onbepaalde duur en bij niet hernieuwing van distributieovereenkom-
sten speelt de contractsvrijheid. de enige grens daaraan is juist het rechtsmisbruik. 
een motiveringsplicht afdwingen lijkt dus een maat te ver (1973). Anderzijds zou 
een motiveringsplicht bij beëindiging een element van een uitvoering te goeder 
trouw kunnen zijn (1974). Zeker nu in frankrijk de Wet doubin erkent dat de dis-
tributieovereenkomst een overeenkomst van gemeenschappelijk belang is (l330-3 
code de commerce). Ook met betrekking tot rechtsmisbruik bij uitoefening van 
het opzegrecht is een tendens merkbaar in de rechtspraak die rekening houdt met 
puur economische criteria (1975) (cf. infra randnr. 586 e.v., rechtsmisbruik bij niet 
verlenging). Zo stelt het Hof van Beroep van Parijs letterlijk dat de concessiegever 
of de eigenaar van de keten er verantwoordelijk voor is dat de toetredende conces-
siehouders de keten ook weer moeten kunnen verlaten zonder de vruchten van hun 
inspanningen bij het gezamenlijk project te verliezen (1976). finaal zou de legitima-
tie voor deze snellere toepassing van een kwalificatie als rechtsmisbruik liggen in 
de kwalificatie van deze overeenkomsten als ‘contrat d’intérêt commun’ (1977). een 
kwalifcatie die eigenlijk een lege doos is (cf. supra randnr. 208). Wij zien geen reden 
om het rechtsmisbruik anders te gaan beoordelen bij distributieovereenkomsten. de 
aangehaalde economische criteria om een rechtsmisbruik aan te nemen kunnen ook 
in een klassieke benadering van het rechtsmisbruik in rekening worden gebracht. 

(1970) cass. (fr.) 5 april 1994, D. 1995, 356.
(1971) cass. (fr.) 9 januari 2001, onuitg. SA Automobiles Peugeot tegen SA Santerre en Mevr. 
Berkowicz, nr. 15 f-d, besproken in J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du conces-
sionnaire et du franchisé à la fin du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, 
Parijs, dalloz, 2008, 45. 
(1972) g. VirASSAMY, noot onder cass. (fr.) 4 januari 1994 en 5 april 1994, D. 1995, 357.
(1973) cass. fr. 4 januari 1994 en 5 april 1994, D. 1995, 355.
(1974) g. VirASSAMY, noot onder cass. (fr.) 4 januari 1994 en 5 april 1994, D. 1995, 357.
(1975) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 44-45.
(1976) Parijs 11 februari 1999, Lettre Distr. maart 1999, R.J. com. 1999, 395, noot P. grignOn.
(1977) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 44-47.
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c.  gebruiken

553. naar Belgisch recht bestaan er geen gebruiken met betrekking tot het 
geven van een opzegtermijn bij het beëindigen van een overeenkomst van 
onbepaalde duur (1978).

d.  Specifieke wettelijke grond voor bepaalde franchiseovereenkomsten: 
de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de 
voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop

554. alleenverkooPwet: – Voor sommige franchiseovereenkomsten kan 
een andere wettelijke grondslag gevonden worden in de wet van 27 juli 
1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop (1979). We hebben al uiteengezet 
waarom er a priori geen onverenigbaarheid is tussen een kwalificatie als 
franchiseovereenkomst en een toepassing van de Alleenverkoopwet (cf. in-
fra randnr. 122)
Voordeel van een toepassing van deze wet op franchiseovereenkomsten is 
dan uiteraard dat er een uitdrukkelijke wettelijke grondslag vastligt en dat 
er criteria ontwikkeld zijn voor het bepalen van de duur van die opzegter-
mijn. in de rechtspraak en rechtsleer is er weliswaar absoluut geen eensge-
zindheid over de mogelijke toepassing van de Alleenverkoopwet op fran-
chiseovereenkomsten. in theorie zijn drie antwoorden denkbaar. de wet 
is toepasselijk op alle, sommige of geen enkele franchiseovereenkomst (cf. 
infra randnr. 119 e.v.). Alle drie de stellingen vinden we in de rechtspraak 
terug, zonder echt een evolutie te kunnen waarnemen (mede gelet op het 
geringe aantal uitspraken). 

555. Prima facie is wet van 27 juli niet van toePassing oP franchiseovereenkom-
sten van bePaalDe Duur – Bij franchiseovereenkomsten van bepaalde duur 
zou het probleem van de toepassing van de wet van 27 juli 1961 zich in 
principe niet stellen omdat de wet zich beperkt tot de overeenkomsten van 

(1978) Voor de wet 20 februari 1990 was hierop een uitzondering voor de mondelinge huur-
overeenkomst, na de wijziging krijgt de stilzwijgend verlengde huurovereenkomst echter 
niet meer de duur van wat in de streek gebruikelijk is maar de duur van de originele overeen-
komst (H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, Brussel, Bruylant, 
1962, iV, nr. 568; cass. 30 april 1981, Pas. 1981, i, 996.).
(1979) Vergelijk anders: in frankrijk is de discussie over het onderscheid tussen de conces-
sieovereenkomst en de franchiseovereenkomst van minder praktisch belang bij gebrek aan 
specifieke wetgeving over de concessieovereenkomst. de problematiek van beëindiging van 
franchiseovereenkomsten, maar ook van concessieovereenkomsten, wordt in frankrijk dan 
ook volledig aangepakt op basis van de goede trouw, en meer bepaald op basis van rechts-
misbruik, B. fAgeS, “l’abus dans les contrats de distribution” in d. MAingUY (ed.) “l’abus 
de droit dans les contrats”, J.C.P. e 1998, nr. 6, 1; P. PelOUX-HAlBOUT, L’abus dans l’exercice 
du droit de mettre fin au conctrat, Parijs, Septentrion, 1999, 80.
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onbepaalde duur, of tweemaal verlengende overeenkomsten van bepaalde 
duur. deze overeenkomsten zouden in principe niet voortijdig kunnen wor-
den opgezegd. gebeurt dit toch dan moet dit als een fout worden aanzien 
en moet een schadevergoeding worden toegekend die in overeenstemming 
met het gemeen contractenrecht gelijk moet zijn aan de werkelijk geleden 
schade, die dus zowel de gederfde winst (voor de volledige contractueel 
bepaalde looptijd van de overeenkomst (1980)) als het geleden verlies om-
vat. Het Hof van Beroep te luik mildert deze vergoeding op basis van de 
goede trouw en houdt rekening met de relatieve onmogelijkheid voor de 
franchisegever om de overeenkomst verder te zetten, wanneer de overeen-
komst economisch niet rendabel meer blijkt te zijn. 

556. (Quasi) exclusiviteit of het oPleggen van belangrijke verPlichtingen, waar-
onDer bePaalDe verkooPsmethoDes: – de wet is enkel van toepassing op con-
cessie van (de facto) (1981) alleenverkoop of wanneer quasi alle producten 
door de concessiehouder voor een bepaald gebied worden verkocht. Alleen 
feitelijk het recht genieten voor een bepaald segment van de markt vol-
staat (1982). Het feit dat de concessiegever zich nog het recht voorbehoudt 
om zelf of via agenten rechtstreeks de producten te leveren, al of niet mits 
betaling van commissie belet de toepassing van de wet niet (1983). de con-
cessiehouder mag ook tegelijk agent zijn (1984), of de exclusieve conces-
sie delen met een derde partij (1985). Het contract mag ook voorzien in de 
aanstelling van een tweede concessiehouder mocht blijken dat de resultaten 
van de eerste alleen ontoereikend zijn (1986).
de wet van 27 juli 1961 schakelt bovendien verkoopsconcessies waarbij de 
concessiehouder belangrijke verplichtingen worden opgelegd, die op strikte en bij-
zondere wijze aan de concessie gekoppeld zijn en waarvan de last zo zwaar is dat de 
concessiehouder groot nadeel zou lijden in geval van beëindiging van de concessie 
gelijk. die belangrijke verplichtingen zijn andere dan de verplichtingen die 
normaal aan de distributieactiviteit zijn verbonden. Het gaat ook niet om 
verplichtingen die de concessiehouder spontaan op zich neemt ter promo-
tie van de producten in kwestie (1987). Het kan gaan om:

-  de verplichting een bepaalde hoeveelheid goederen af te nemen
-  een exclusieve afnameverplichting

(1980) luik 4 juni 1991, R.R.D. 1992, 241.
(1981) Kh. gent 17 april 1997, T.G.R. 1998, Brussel 22 november 2001, J.T. 2002, 242.
(1982) Kh. luik 16 april 2004, D.A.O.R. 2004, 72, 29.
(1983) Brussel 2 september 1998, onuitg., 4391/Ar/98; Kh. Brussel 28 januari 1999, onuitg., 
A.r. 4391/98.
(1984) Kh. Brussel 27 januari 1999, onuitg. A.r. 8011/97.
(1985) Brussel 8 februari 2001, T.B.H. 2003, 500, Kh. luik 16 april 2004, D.A.O.R. 2004, afl. 72, 29.
(1986) Kh. Brussel 26 april 2000, onuitg., A.r. 10165/91 en 7454/95.
(1987) Kh. luik, 21 oktober 1994, T.B.H. 1995, 900.
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-  de verplichting specifieke uitrusting en materialen aan te schaffen 
met het oog op de verkoop.

-  een uitgebreide dienst na verkoop
-  een technische scholing van het personeel (1988)
-  opgelegde verkoopsprijzen
-  de verplichting richtlijnen te volgen van de concessiegever (1989) 

(zoals bvb. in verband met de inrichting van de winkel of de eta-
lage (1990))

-  de verplichting een zekere voorraad te handhaven om een represen-
tatief staal van het gamma van de concessiegever aan te kunnen bie-
den (1991)

-  het verbod aan bepaalde categorieën van kopers te verkopen (1992)
-  opleggen van een minimaal te halen omzetcijfer (1993)
-  het opleggen van een bepaalde verkoopsmethode (1994).

Vooral het feit dat het opleggen van een bepaalde verkoopsmethode in de 
rechtspraak aanzien wordt als een dergelijk belangrijke verplichting doet ei-
genlijk vermoeden dat de wet altijd van toepassing zal zijn op franchise-
overeenkomsten van bepaalde duur waar producten van de franchisege-
ver worden verkocht door de franchisenemer in eigen naam en voor eigen 
rekening. in principe zou het volgens de parlementaire voorbereiding wel 
moeten gaan om investeringen die bij beëindiging van de overeenkomst 
verloren gaan (1995), iets wat we echter niet geheel in de rechtspraak te-
rugvinden (1996). 
Bepaalde rechtspraak (cf. supra exclusietheorie randnr. 119-120) wijst een toe-
passing van de Alleenverkoopwet op franchiseverhoudingen af vanuit juist 
het argument dat de Alleenverkoopwet enkel van toepassing is indien het 
wezenlijk voorwerp van de distributiefranchise de aankoop en verkoop door 
de franchisenemer van de producten van de franchisegever is (1997). Uiter-
aard zal bij een franchiseovereenkomst de aankoop en verkoop van produc-
ten van de franchisegever essentieel zijn. Het is één van de redenen waarom 

(1988) Kh. luik, 21 oktober 1994, T.B.H. 1995, 900.
(1989) Kh. Brussel, 31 januari 1986, R.W.1988-89, 262.
(1990) Kh. gent 7 september 1995, onuitg. A.r. 3641/94.
(1991) Kh. luik 13 januari 1993, onuitg., r.g. 2837/87; Kh. gent 7 september 1995, onuitg. 
A.r. 3641/94.
(1992) Kh. luik 13 januari 1993, onuitg., r.g. 2837/87.
(1993) Kh. gent 7 september 1995, onuitg. A.r. 3641/94.
(1994) Bergen 6 maart 1996, onuitg. A.r. 1994/1153.
(1995) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, iV, Brussel, Bruylant, 1988, 64.
(1996) Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel 24 oktober 1977, B.R.H. 1978, 158 waar de vraag niet wordt 
gesteld of de aangehaalde zogezegde belangrijke verplichtingen, maken van publiciteit, aan-
houden van een voorraad en prospectie van cliënteel, meer zijn dan wat normaal verbonden 
is aan een commerciële activiteit en of de investeringen daarvoor verloren gaan bij het beëin-
digen van de overeenkomst.
(1997) Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000-01, 226.
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beide partijen de overeenkomst sluiten. Het enige verschil met een pure con-
cessieovereenkomst is dat daarnaast andere verplichtingen even essentieel 
zullen zijn en minstens even zwaar, mogelijks zwaarder zullen doorwegen. 
Maar dit lijkt me geen reden te zijn om de toepassing van de Alleenverkoop-
wet af te wijzen, integendeel is het zoals gezegd een aanwijzing temeer van 
“belangrijke bijkomende verplichtingen” die juist een voorwaarde zijn voor 
de toepassing van de Alleenverkoopwet. Het feit dat daartegenover ook 
voor de franchisegever zwaardere verplichtingen tegenover staan dan bij 
een “normale” concessieovereenkomst en dat de franchisegever dus eigen-
lijk vergoed wordt voor zijn inspanningen doet niets af aan de ratio legis van 
de Alleenverkoopwet, namelijk de intentie van de wetgever om de conces-
siehouder die dergelijke inspanningen levert te beschermen tegen een abrupt 
beëindigen van de relatie. een toepassing van de Alleenverkoopwet kan dan 
ook om die reden niet afgewezen worden (1998). 
de Alleenverkoopwet enkel op een klein deel van de distributiecontracten 
toepassen zou ook niet werkzaam zijn. indien de concessieovereenkomst 
onder de wet valt maar de distributiefranchise niet, zou de Alleenverkoop-
wet al te eenvoudig te omzeilen zijn (1999). dat zou dan leiden tot een on-
nodige stroom van rechterlijke herkwalificaties op basis van art. 1156 B.W. 

557. alleenverkooPwet is toePassing beëinDiging overeenkomst te goeDer 
trouw: – Uiteindelijk kunnen we de Alleenverkoopwet zien als een toepas-
sing van het beginsel vervat in artikel 1134 B.W. dat de overeenkomst te 
goeder trouw moet worden uitgevoerd en van het verbod op ontijdige bru-
tale of ongerechtvaardigde eenzijdig verbreking van overeenkomsten van 
onbepaalde duur (2000). Het voordeel van de toepassing van de Alleen-
verkoopwet in plaats van een beroep op dat goede trouw beginsel uit arti-
kel 1134 B.W. bestaat louter in een makkelijker bewijs en in een meer zekere 
rechtsvordering bij onrechtmatige beëindiging. de afdeling wetgeving van 
de raad van State lijkt in haar advies bij de Alleenverkoopwet aan te leunen 
bij een algemeen rechtsbeginsel dat zou voorzien in een vergoeding bij be-
eindiging van overeenkomsten van lange duur, waarbij de ene een activiteit 
kan ontwikkelen dankzij de samenwerking met een economisch sterkere 
wederpartij (2001). indien de commerciële verhouding tussen partijen dus 
aan bepaalde voorwaarden voldoet betreffende duur, intensiteit… dan zou 
een recht op opzegtermijn en/of opzegvergoeding dus ontstaan door het 
principe van de uitvoering van de overeenkomst te goeder trouw. 

(1998) Kh. luik 15 september 1995, T.B.H. 1998, 446.
(1999) P.crAHAY, ”le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la résiliation 
unilaterale des concessions de vente”, T.B.H.1985, 673.
(2000) Y. MercHier, P. cOlle en M. dAMBre, “Algemeen handelsrecht, handelscontrac-
ten, bank-, krediet-, wissel- en chequeverrichtingen. Overzicht van rechtspraak (1987-1991)”, 
T.P.R. 1992, 891, nr. 82.
(2001) Parl.St., Kamer, buitengewone zitting 1961, nr. 65/2, p. 2.
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de vraag die dan overblijft, is of de beginselen van goede trouw niet vol-
staan om hetzelfde te bereiken. Het voordeel daarvan is dat dan de strenge 
voorwaarden van de Alleenverkoopwet niet van toepassing zouden zijn, 
hoewel ze allicht wel als richtlijn zullen kunnen blijven dienen bij het be-
oordelen van de goede trouw bij het beëindigen van de overeenkomst. 
Uiteraard biedt een toepassing van de Alleenverkoopwet op de franchise-
overeenkomst in de situaties door deze wet voorzien, meer rechtszekerheid 
dan een vaag beginsel als de goede trouw.

e.  Besluit

besluit: Tenzij een specifieke wettelijke bepaling, zoals de wet van 27 juli 
1961, het gewoonterecht of de overeenkomst zelf de inachtname van een 
opzegtermijn oplegt, dient men op basis van de goede trouw of het ver-
bod op rechtsmisbruik (2002) (dat er finaal eigenlijk ook uit voortvloeit) bij 
de uitoefening van het opzegrecht geval per geval te beoordelen of er een 
opzegtermijn is en hoe lang deze is. Uit de onderzochte rechtspraak blijkt 
dat wat ook de wettelijke grondslag weze, de omvang van de opzegtermijn 
dezelfde blijkt te zijn.

2.  Omvang van de opzegvergoeding/opzegtermijn bij franchiseovereenkomsten 
in rechtspraak

a. Opzegtermijn of opzegvergoeding is conventioneel bepaald

558. in PrinciPe toePassing contractuele clausule – Als de opzegtermijn con-
ventioneel is bepaald, lijkt het antwoord op het eerste zicht eenvoudig en 
dient men gewoon toepassing te maken van de contractuele clausules. We 
moeten drie mogelijke clausules onderscheiden. Ten eerste de clausule die 
een bepaalde opzegtermijn vooropstelt bij een contractueel voorziene be-
eindiging van de overeenkomst. Ten tweede het opzegbeding in de strikte 
zin. dit is een clausule die een forfaitaire vergoeding voorziet voor het recht 
op te zeggen. Tenslotte het schadebeding wegens opzegging, dat forfaitair 
vastlegt wat de schade is bij een opzegging zonder (voldoende) opzegter-
mijn. Weliswaar past hier een drievoudig voorbehoud.

559. rechterlijke matiging voor clausules Die in werkelijkheiD schaDebeDingen 
uitmaken – een beding dat de schadevergoeding vaststelt in geval onvol-
doende opzegtermijn wordt gegeven is een schadebeding en is bijgevolg 
vatbaar is voor rechterlijke matiging.

(2002) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 40.
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560. mogelijkheiD DwingenDe toePassing wet 27 juli 1961 – Als het werkelijk 
een opzegbeding betreft, moet vervolgens worden nagegaan of de franchi-
seovereenkomst niet valt onder het toepassingsgebied van de wet 27 juli 
1961 omdat de rechter in dit geval de opzegtermijn bepaalt aan de hand van 
de criteria die in navolging van deze wet werden uitgewerkt. 

561. voorbehouD van rechtsmisbruik – Zelfs indien de overeenkomst niet 
valt onder de wet van 27 juli 1961, kan de rechter alsnog een grotere opzeg-
termijn toekennen dan conventioneel bedongen, voor zover de bedongen 
opzegtermijn zo kort is dat er sprake is van rechtsmisbruik. Ook een niet 
onmiddellijk zware contractuele fout is geen reden om een contractueel be-
paalde opzegtermijn niet toe te kennen en maakt dus een rechtsmisbruik 
uit (2003).

b.  franchiseovereenkomst zonder conventionele opzegtermijn

562. Distributieovereenkomsten betreffenDe motorvoertuigen: wettelijke ter-
mijn van 2 jaar – de verordening nr. 1475/95 van de commissie van 28 juni 
1995 betreffende de toepassing van artikel 85 lid 3 van het verdrag op 
groepen van afzet- en klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoer-
tuigen (2004) en haar opvolger Verordening nr. 1400/2002 van de com-
missie van 31 juli 2002 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van 
het Verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde 
feitelijke gedragingen in de motorvoertuigensector (2005) bepalen voor 
overeenkomsten van onbepaalde duur een opzegtermijn van 2 jaar. Voor 
andere distributieovereenkomsten met een lidstaten overschrijdend aspect 
is echter geen opzegtermijn bepaald.

563. vereiste van billijke oPzegtermijn (onafhankelijk van rechtsgronD) met 
analogische toePassing rechtsPraak alleenverkooPwetgeving – in het gemeen 
recht zijn geen criteria terug te vinden over de lengte van de opzegtermijn. 
Het uitgangspunt lijkt te zijn dat de termijn ‘redelijk’ moet zijn. Welke 
rechtsgrond men nu ook inroept ter motivering van de verplichting tot in-
achtname van een opzegtermijn; hetzij de toepasselijkheid van de Alleen-
verkoopwet, hetzij de goede trouw of verbod op rechtsmisbruik (2006), de 

(2003) Arbitrage icc Parijs, 1991, nr. 6302, onuitg. Vermeld in c. TrUOng, Les différends liés 
à la rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales, in Bibliothèque 
de droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 201.
(2004) Publicatieblad E.G. nr. l 145 van 29 juni 1995, p. 0025-0034.
(2005) Publicatieblad E.G. nr. l 203 van 1 augustus 2002, p. 0030-0041.
(2006) Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019; Bergen 20 december 1999, A.J.T. 2000-01, 
226 (geen opzegtermijn want geen rechtsmisbruik bij beëindiging); Kh. doornik 29 juni 1999, 
onuitg., A.r. 1098/90 (geen opzegtermijn want geen rechtsmisbruik bij beëindiging).
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bepaling van de duur ervan zal sterk gelijklopend gebeuren (2007). de op-
zegtermijn uit de Alleenverkoopwet dient immers ook ‘billijk’ te zijn. Het 
lijkt dus dat we voor het bepalen van de duur van de opzegtermijn, mutatis 
mutandis gebruik kunnen maken van de omvangrijke rechtspraak betref-
fende concessieovereenkomsten. We passen hierna dan ook de specifieke 
indiciën van de rechtspraak betreffende de beëindiging van een concessie 
toe op de franchiseovereenkomst.

564. een billijke oPzegging is niet een oPzegging Die De franchisenemer in staat 
stelt een gelijkwaarDige franchise te vinDen. oPzegtermijn Dient vooral te reme-
Diëren aan onmiDDellijke gevolgen beëinDiging – in vroegere rechtspraak werd 
soms geopperd dat de opzegtermijn moest toelaten een concessie (fran-
chise) te vinden met een uitwerking die gelijkwaardig was aan deze die 
hij verloor. dat bleek echter onhoudbaar (2008) omdat op die manier de 
rechter enkel rekening hield met de situatie van de concessiehouder (fran-
chisenemer), waar de billijkheid zou veronderstellen dat de belangen van 
beide partijen worden afgewogen. daarnaast zou dit ertoe leiden dat men 
uiteindelijk van de concessiegever/franchisegever verwacht alle gevolgen 
van de opzeg weg te werken, zodat men er leek van uit te gaan dat de opzeg 
eigenlijk een soort fout uitmaakt, quod non. Tenslotte zou dit de rechter er-
toe verplichten een soort sectorale marktstudie te maken om zo de kansen 
om een gelijkwaardige concessie/franchise goed in te kunnen schatten. 
Het Hof van cassatie (2009) stelt dat de opzegtermijn uit art. 2 van de wet 
van 27 juli 1961 de concessiehouder de nodige tijd moet geven om zijn ac-
tiviteit te heroriënteren, zodat de beëindiging hem niet ruïneert. de con-
cessiehouder moet dus door de opzegtermijn de mogelijkheid krijgen om 
een bron van netto inkomsten te verwerven gelijkwaardig aan deze die hij 
verloor, eventueel door middel van een gehele of gedeeltelijke omzetting 
van zijn activiteiten (2010). dit wordt goed geïllustreerd door het feit dat 
de rechtspraak de opzegtermijn meestal laat afhangen van de duur van de 

(2007) Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019 (erkent niet dat de wet van 27 juli 1961 
wordt toegepast op de franchiseovereenkomst en kent de opzegtermijn dus op basis van de 
goede trouw en het verbod op rechtsmisbruik toe, maar erkent expliciet dat de invulling van 
die opzegtermijn kan gebeuren aan de hand van de criteria uit de rechtspraak voor conces-
sieovereenkomsten).
(2008) cass. 10 januari 2005, T.B.H. 2005, 922, noot T. fAelli; «la notion de préavis raison-
nable dans la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente 
exclusive à durée indéterminée» Brussel 18 oktober 2007, D.A.O.R. 2008, afl. 86, 129, noot g. 
l. BAllOn; Brussel 22 mei 1995, Pas. 1995, ii; Brussel 1 april 1998, onuitg. A.r. 1846/1995; 
Brussel 24 oktober 2000, onuitg. A.r. 443/93; Brussel 14 april 2000, onuitg. A.r. 703/96; Brus-
sel 29 juni 2001, onuitg. A.r. 1998/Ar/3391; Brussel 22 november 2001, J.T. 2002, 242; Kh. 
Brussel 21 maart 2002, onuitg. A.r. 01584/01.
(2009) cass. 20 juni 2008, http://jure.juridat.just.fgov.be, 16. cass. 10 februari 2005, T.B.H. 
2005, 922.
(2010) Zie bvb ook Brussel 1 april 2003, T.B.H. 2004, 569; Brussel 27 februari 2003, T.B.H. 2005, 
929.
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voorgaande contractuele relatie (cf. infra randnr. 567) maar die opzegter-
mijn zeer erg inkort indien de activiteit van de concessiehouder verliesla-
tend was. Hij derft dan eigenlijk geen netto inkomsten en heeft dus ook niet 
echt nood aan een lange opzegtermijn.
Of het doel van de opzegtermijn nu is de concessiehouder/franchisenemer 
in staat te stellen eenzelfde concessie te vinden of eenzelfde netto inko-
men door een andere activiteit, de indruk blijft gewekt dat de opzegtermijn 
dient om de negatieve gevolgen van de opzeg volledig weg te werken. dus 
ook bij de nieuwe theorie lijkt de teneur dat de opzegging foutief is en dat 
dus de schade daardoor ontstaan dient te worden weggewerkt (2011). de 
concessiehouder/franchisenemer zou een volledige vervanging van zijn 
netto inkomen uit de concessie moeten krijgen. Het is echter onvermijdelijk 
dat er bij een opzegging nadelen zullen zijn. een redelijke opzegtermijn 
moet dan ook die nadelen zo klein mogelijk houden, maar ze daarom nog 
niet helemaal wegwerken (2012). Het gaat eerder om een schadebeper-
kingsplicht (2013). Bovendien moet de opzegtermijn de nadelige gevolgen 
van een onmiddellijke beëindiging wegwerken en niet van de beëindiging op 
zich (2014), maar enkel van het misbruik dat gemaakt werd van het princi-
piële recht de overeenkomst van onbepaalde duur op te zeggen. Het is dus 
niet nodig dat de begunstigde van de opzegtermijn door de opzegtermijn 
in staat moet zijn om een gelijkwaardige rechtstoestand te vinden (2015).

(2011) T. fAelli, “la notion de préavis raisonnable dans la loi du 27 juillet 1961, relative à la 
résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée” noot onder 
cass. 10 februari 2005, T.B.H. 2005, 924 ; P. J. nAeYAerT en e. dUrSin, « Handelstussenper-
sonen » in Themis Bijzondere overeenkomsten , 2008, 67.
(2012) Sommige auteurs (d. MerTenS, “de billijke vergoeding van de concessiehouder – de 
invloed van feiten na de feiten”, noot onder cass. 16 mei 2003 D.A.O.R., 2003, nr. 65, p. 37) 
menen daarom dat een concessieovereenkomst maar eenzijdig mag worden opgezegd wa-
neer het economisch voordeel voor de ene partij groter is dan het nadeel voor de andere (de 
zogenaamde “optimal Breach”. Juridisch gezien lijkt het echter moeilijk het principiële opze-
grecht van één partij te laten afhangen van theoretisch economische optimalisatieprincipes. 
de controle van de rechter op de duur van de opzegtermijn moet de marginale toetsing van 
de figuur van het rechtsmisbruik blijven.
(2013) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams pleitgenootschap – Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, nr. 18, p. 63; r. KrUiTHOf, “l’obligation de la partie lésée de restreindre 
le dommage”, noot onder cass. 22 maart 1985, R.C.J.B. 1989, 12-55.
(2014) Vergelijk c. cAUffMAn, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, intersentia, 
2005, nr. 1186, p. 771.
(2015) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams pleitgenootschap-Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, nr. 18, p. 63; contra: T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en 
droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, p. 133, nr. 110; Kh. Brussel 7 maart 1989, T.B.H. 
1990, 687, noot P. KileSTe; M. WilleMArT, De concessieovereenkomst in België, Antwerpen, 
Kluwer, 1996, nr. 68, p. 62-63; M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en 
Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 80; A. BenOiT-MAUrY en d. MATrAY, «les concessions 
exclusive de vente. Préavis et indemnités de rupture», Ann. dr. liège 1980, nr. 14 e.v. p. 139. 
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565. oPzegtermijn moet franchisenemer/franchisegever mogelijkheiD tot herori-
entatie/reorganisatie toelaten – een adequater criterium is daarom dat de op-
zegtermijn de franchisenemer in staat moet stellen zich te heroriënteren (2016). 
deze mogelijkheid tot heroriëntatie hangt ten eerste af van de aard van de 
onderneming: in bepaalde sectoren is een heroriëntatie quasi uitgesloten. Hij 
moet dus de kans krijgen eventuele voorraden te liquideren (2017), en zich 
om te vormen (2018) of eventueel een nieuwe franchisegever te zoeken. 

Omgekeerd wanneer de franchisenemer het contract opzegt dient hij een 
opzegtermijn in acht te nemen die de franchisegever nodig heeft voor het 
zoeken van een nieuwe franchisenemer. 

566. concretisering algemeen criterium: in acht genomen inDiciën – Teneinde 
de repercussies van het beëindigen van de contractuele verhouding precie-
zer te kunnen bepalen gebruikt de rechtspraak verschillende indiciën die 
hierna worden opgesomd. een redelijke termijn zou in elk geval veronder-
stellen dat men rekening houdt met de wil van de partijen, de aard van de 
zaak en de duur van de eerdere relaties tussen de partijen (2019). 

567. Duur van De samenwerking – een belangrijk criterium is de duur van 
de samenwerking. Traditioneel lijkt de rechtspraak in verband met conces-
sieovereenkomsten vooral de duur van de samenwerking in aanmerking te 
nemen (2020). Het gaat dan om de duur van de volledige samenwerking, 
eventueel onder verschillende vormen (2021). nochtans stelt bepaalde 
rechtspraak juist dat door de lange duur van de overeenkomst de gedane 
investeringen juist konden worden afgeschreven en dat dit juist een reden is 
voor een kortere opzegtermijn (2022). Zo kan om dezelfde reden een korte 

(2016) Parijs 22 december 1966, J.C.P. g. 1967, ii, 15085.
(2017) Trib. gr. inst. Parijs 27 september 1984, P.I.B.D. 1985, iii, 92.
(2018) Parijs 14 november 1976, D. 1977, informations rapides, 331; Parijs 14 april 1986, Gaz. 
Pal. 1986, 2, som., 457; cass. (fr.) 19 november 1973, Bull. Civ., iV, nr. 294.
(2019) r. deKKerS, “de la rupture des contrats à durée illimitée”, noot onder gent 16 januari 
1956, R.C.J.B. 1957, p. 322, nr. 16. 
(2020) P. KileSTe, «la concession de vente», in J.B.B. (eds.) La distribution commerciale dans tous 
ses états, Brussel, Jeune Barreau, 1997, 66; Brussel 12 februari 2008, D.A.O.R. afl. 86, 2008, 138.
(2021) M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, 
Kluwer, 2007, 86.
(2022) Brussel 9 mei 1995, R.W. 1985-86, col. 1210 (32 jaar samenwerking, opzeg van 42 maand); 
Antwerpen 28 juni 2004, T.B.H. 2007, 169 (samenwerking 44 jaar, opzeg 3 jaar); Kh. gent 25 januari 
1996, onuitg., A.r. 2554/93 (41 jaar samenwerking, opzeg van 3 jaar); Brussel 20 januari 1987, 
T.B.H. 1987, 639 (samenwerking 34 jaar, opzeg 3 jaar); Kh. Brussel 8 mei 1992, opgenomen in g. BO-
gAerT en P. MAeYAerT, Droit de la distribution, 87-92, Brussel, Kluwer, 1993, 232 (samenwerking 
34 jaar, opzeg 3 jaar); Antwerpen 13 februari 1996, T.B.H. 1997, 373, noot P. MAeYAerT en J. VAn 
eecKHAUTe, D.A.O.R. 1996, nr.39, p.57, noot Y. VAn cOUTer en g. BOgAerT (samenwerking 
33 jaar, opzeg 3 jaar); Brussel 14 juni 1988, onuitg. A.r. 3233/87; Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 
1989, 524, noot P. KileSTe; Kh. Brussel 22 mei 1995, onuitg. A.r. 4153/93; Antwerpen 2 februari 
1988, onuitg., A.r. nr. 1735/84 (samenwerking 20 jaar, opzeg 3 jaar); Kh. namen, 21 april 1997, on-
uitg. r.g. 1499/96 (samenwerking 16 jaar, opzeg 3 jaar, opgemerkt dient te worden dat de rechter 
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duur van de samenwerking juist aanleiding zijn voor een langere opzegter-
mijn (2023). de duur staat ook ingeschreven als criterium in art. l442-6, ° 5 
van de franse code de commerce.

enkel de door concessiegever gegeven opzeg bevestigt); luik 30 november 2004, T.B.H. 2005, 966 
(samenwerking 62 jaar, opzeg 30 maand); Brussel 27 februari 2003, T.B.H. 2005, 929 (samenwerking 
45 jaar, opzeg 30 maand); Bergen 16 januari 1997, onuitg. r.g. 1995/rg/493 (samenwerking 30 
jaar, opzeg 30 maanden); luik 23 november 1979, onuitg., r.g. 6985/76 (samenwerking 25 jaar, 
opzeg 30 maanden); Kh. Brussel 10 september 1979, Jur. Comm. Belg. 1980, 601 (samenwerking 20 
jaar, opzeg 30 maand); Brussel 28 oktober 1992, Liber amicorum Alfons Vandeurzen, gent, Mys en 
Breesch, 1995, 143, noot e. MOnArd, “Beperkt het snel vinden van een nieuwe concessie de rech-
ten op schadevergoeding van de opgezegde concessiehouder?”; Brussel 25 juni 1982, Jur. Comm. 
Belg. 1983, 66 (samenwerking 5 jaar, opzeg 30 maand, maar hier was het territorium vrij groot en 
het product in kwestie eerder zeldzaam); Brussel 7 maart 1991, J.L.M.B. 1991, 1392 (samenwerking 
26 jaar, opzeg 2 jaar); luik 7 februari 1992, onuitg. r.g. 22.387/88 (samenwerking 18 jaar, opzeg 2 
jaar); Kh. Brussel 29 maart 1990, D.A.O.R. 1991, nr. 18, p. 83 (samenwerking 18 jaar, opzeg 2 jaar); 
Kh. Brussel 15 november 1995, onuitg. r.g. 7597/89 (samenwerking 15 jaar, opzeg 2 jaar), Brus-
sel 20 december 1985, T.B.H. 1987, 106, noot KringS (samenwerking 13 jaar, opzeg 2 jaar); Kh. 
Brussel 7 juni 1989, D.A.O.R. 1991, nr. 18, p. 71 (samenwerking 4 jaar, opzeg 2 jaar); Brussel 1 april 
2003, T.B.H. 2004, 569 (samenwerking 10 jaar en 6 maand, opzeg 23 maand); Bergen 24 oktober 
1988, T.B.H. 1989, 524, noot P. KileSTe, (samenwerking 10 jaar, opzeg 21 maand); gent 27 juni 
1985, rev. dr. comm. 1986, 135 (samenwerking 10 jaar, opzeg 20 maand); Bergen 9 oktober 1989, 
T.B.H. 1990, 682, noot Kileste (samenwerking 30 jaar, opzeg 18 maand); Kh. Brussel 5 mei 1988, 
onuitg., A.r. 1634/87 (samenwerking 28 jaar, opzeg 18 maand); Kh. namen, 2 mei 1994, onuitg. 
A.r. 2299/92 (samenwerking 15 jaar, opzeg 18 maand); Kh. namen, 6 februari 1996, onuitg. A.r. 
1236/86 (samenwerking 5 jaar en 3 maand,, opzeg 18 maand); Kh. Brussel 26 juni 1989, onuitg. A.r. 
6821/88 (samenwerking 18 jaar, opzeg 15 maand); Brussel 24 september 1987, T.B.H. 1988, 622 (sa-
menwerking 11 jaar, opzeg 14 maand); Brussel 17 maart 1987, T.B.H. 1987, 643 (samenwerking 16 
jaar, opzeg 1 jaar ); luik 26 mei 1992, J.L.M.B. 1994, 920 (samenwerking 11 jaar, opzeg 1 jaar); Brus-
sel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 804 (samenwerking 8 jaar, opzeg 1 jaar); Kh. gent 31 oktober 1996, 
onuitg. A.r. 4569/90 (samenwerking 8 jaar, opzeg 1 jaar); Kh. Brussel 13 juni 1997, onuitg. A.r. 
10.299/92 (samenwerking 7 jaar, opzeg 1 jaar); Bergen 24 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1566 (samenwer-
king 6 jaar, opzeg 1 jaar); Kh. Brussel 9 december 1996, onuitg., A.r. 2.094/95 (samenwerking 4 jaar, 
opzeg 1 jaar); Kh. Brussel 5 oktober 1994, onuitg. A.r.3.503/90 (samenwerking 32 maand, opzeg 
1 jaar); Brussel 20 juni 1995, T.B.H. 1996, 235 (samenwerking 5 jaar en een half, opzeg 11 maand); 
Kh. Brussel 24 oktober 1977, Jur. Comm. Belg. 1978, 228 (samenwerking 7 maand en een half, opzeg 
9 maand); Brussel 28 juni 1991, onuitg. A.r. 3631/87 (samenwerking 3 jaar, opzeg 9 maand); Kh. 
Brussel 7 september 1990, onuitg., A.r. 6231/88, (samenwerking 8 jaar, opzeg 8 maand; Kh. Brus-
sel 29 april 1994, T.B.H. 1995, 515 (samenwerking 8 jaar, opzeg 8 maand); Brussel 30 januari 2004, 
T.B.H. 2005, 55 (samenwerking 7 jaar, opzeg 6 maand, maar gaat slechts over 30% van omzet van 
concessiehouder en was bovendien verlieslatend); Brussel 28 januari 2003, T.B.H. 2004 (samenwer-
king 27 maand, opzeg 6 maand), Brussel 22 juni 1978, Jur. Comm. Belg. 1978, 631 (samenwerking 23 
jaar, opzeg 6 maand, maar de onderneming van de concessiehouder was echter verlieslatend); Kh. 
Brussel 8 maart 1977, Jur. Comm. Belg. 1977, 409 (samenwerking 4 jaar, opzeg 3 maand); Kh. Brussel 
19 mei 1978, Jur. Comm. Belg. 1978, 485 (samenwerking 31 maand, opzeg 3 maand); Brussel 1 okto-
ber 1996, onuitg. A.r 1995/Ar/702 (samenwerking 27 maand, opzeg 3 maand); Brussel 4 oktober 
1989, J.L.M.B. 1990, 62, noot P. KileSTe (samenwerking 18 maand, opzeg 3 maand); Kh. Brussel 
1 april 1986, onuitg. A.r. 10.285/84 (samenwerking 17 maand, opzeg 3 maand)
(contra: Bergen 16 januari 1997, onuitg. A.r. 1995/rg/439.
Voor een overzicht van de uitspraken vóór 1972: g. BricMOnT, La résiliation unilatérale des con-
cessions de vente”, Brussel, larcier, 1972, 62-63; voor een overzicht bij de distributie in de auto-
mobielsector zie d. VAn BUnnen, “chronique de jurisprudence, la distribution automobile 
(1985-1997)”, J.T. 1989, 737
(2023) Kh. Antwerpen 24 februari 1988, D.A.O.R. 1991, nr. 18, p. 63, noot J. BillieT; Brussel 
20 juni 1995, T.B.H. 1996, 235.
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568. omvang van geDane investeringen –  Bij franchiseovereenkomsten zal 
de omvang van de investeringen en de complexiteit van de organisatie en 
verbintenissen van de franchisenemer niet onbelangrijk zijn (2024). Sommi-
ge rechtspraak houdt bij de investeringen gedaan door degenen ten nadele 
van wie de overeenkomst wordt beëindigd rekening met het feit dat de in-
vesteringen al dan niet uit eigen initiatief van deze laatste gebeurden (2025). 
Hier kunnen we een parallel trekken naar de rechtspraak betreffende con-
cessieovereenkomsten. indien een concessiehouder een bijkomende ver-
goeding wil bekomen voor buitengewone gemaakte kosten wordt daar ook 
vereist dat deze kosten opgelegd werden door de concessiehouder (cf. infra 
randnr. 746 bij vergoeding op basis van Alleenverkoopwet).

569. economische afhankelijkheiD van De oPgezegDe Partij – de rechtspraak 
bestudeert ook de economische afhankelijkheid van de opgezegde partij 
ten aanzien van de initiatiefnemer van de breuk. Hierbij kan men onder 
meer rekening houden met de specialiteit van de betrokken producten of 
diensten (2026)en de bekendheid van het merk (2027), het aandeel van de 
overeenkomst in de totale activiteit van de franchisenemer of concessiehou-
der zal ook een belangrijke rol kunnen spelen (2028). Ook het al dan niet 
exclusief karakter van de contractuele verhouding zal een rol spelen (2029) 
en de grootte van het territorium (2030).

(2024) Brussel 12 februari 2008, D.A.O.R. afl. 86, 2008, 138; Kh. luik 15 september 1995, T.B.H. 
1998, 446; Kh. Brugge, 29 juni 2004, onuitg. A/03/00019 (een franchiseovereenkomst met een 
duur van ongeveer 7 jaar geeft vooral door de gedane investeringen een opzegtermijn van 18 
maand); P. KileSTe en P. HOllAnder, “examen de jurisprudence. loi du 27 juillet 1961 
relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée 
(1997 à 2000), T.B.H. 2003, 427; Kh. Brussel 27 oktober 1962, T.C.B. 1963, 26. Kh. Brussel 20 de-
cember 1985, R.O.C. 1987, 107. 
(2025) cass. (fr.) 7 oktober 1997, D. 1998 somm. comm., 333.
(2026) g. BricMOnT, La résiliation unilatérale des concessions de vente”, Brussel, larcier, 1972, 
66; Arbitrage icc, Brussel, 1994, nr. 7146, onuitg. Vermeld in c. TrUOng, Les différends liés à 
la rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales, in Bibliothèque de 
droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 200; Vergelijk in dezelfde zin: com Parijs 2 april 1999, 
D. 1999, 980; T.com Avignon 25 juni 1999, D. 1999, 19.
(2027) Brussel 12 februari 2008, D.A.O.R. afl. 86, 2008, 138; M. WilleMArT en S. Wille-
MArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 89; c. SUnT, “Overzicht 
van de belangrijkste rechtspraak met betrekking tot de wet van 17 juli 1961 betreffende de 
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, 
zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1971”, J.C.B. 1981, nr. 25.
(2028) Brussel 12 februari 2008, D.A.O.R. afl. 86, 2008, 138; Kh. namen 2 mei 1994, onuitg. r.g. 
2299/92; Kh. luik 15 september 1995, T.B.H. 1998, 446.
(2029) A. SOneT, “Préavis de rupture d’un contrat d’approvisionnement”, J.C.P. g. 2004, ii, 10188.
(2030) M. WilleMArT en S. WilleMArT, “Les concessions de vente en Belgique, Waterloo, Klu-
wer, 2007, 87; c. SUnT, “Overzicht van de belangrijkste rechtspraak met betrekking tot de wet 
van 17 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende 
concessies van alleenverkoop, zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1971”, J.C.B. 1981, nr. 25; 
Brussel 12 februari 2008, D.A.O.R. afl. 86, 2008, 138; Brussel 25 juni 1982, onuitg. , A.r. 2614/80; 
Kh. luik 16 maart 1983, onuitg., A.r. 3272; Kh. Brussel 24 oktober 1977, j.t. 1978, 158.
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de hoger vernoemde indiciën worden zowel gebruikt bij de concessieover-
eenkomsten als bij franchiseovereenkomsten. de correcte toepassing van 
deze criteria resulteert in een grotere bescherming voor franchiseovereen-
komsten, onder andere omwille van de grotere investeringen die van de 
franchisenemer verwacht worden (2031).

c.  de opzegvergoeding, een vervangende schadevergoeding

570. een geDwongen uitvoering in natura van verPlichting tot inachtname oP-
zegtermijn is slechts uitzonDerlijk mogelijk – Het respecteren van een opzegter-
mijn kan niet als dusdanig worden afgedwongen, maar enkel via het toeken-
nen van een vervangende schadevergoeding (2032). dit is zelfs het geval bij 
een forfaitair door de wetgever bepaalde opzegtermijn en dit omwille van 
het absolute karakter van het opzegrecht bij overeenkomsten van onbepaalde 
duur. de opzegtermijn is immers commercieel vaak zeer onwenselijk. Partij-
en hebben vanaf de aankondiging van de opzeg door één van beide partijen 
immers geen gezamenlijke belangen meer. nochtans wordt door bepaalde 
rechtspraak (2033) aanvaard dat in uitzonderlijke gevallen de (kortgeding) 
rechter in geval van urgentie en wanneer prima facie kan worden aange-
nomen dat de beslissing tot beëindiging onterecht werd genomen, de voor-
lopige verderzetting van de relatie kan bevelen indien dit noodzakelijk is 
om onherstelbare schade te vermijden. Uiteraard kan bij deze betwiste recht-
spraak de vraag gesteld worden of het wel realistisch is partijen bij dergelijke 
complexe en op wederzijds vertrouwen gestoelde contractuele verhouding te 
verplichten verder samen te werken, terwijl tegelijkertijd voor de rechtbank 
een juridisch geschil over de beëindiging van de overeenkomst loopt (2034). 
de kortgedingrechter mag maatregelen tot bewaring nemen, maar indien een 
partij de overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst op te zeggen 
kan de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzegtermijn, in 

(2031) Kh. Brugge 29 juni 2004, onuitg., A/03/00019.
(2032) cass. 9 maart 1973, Pas. 1973, i, 640; luxemburg 11 juli 1972, Pas. 22, p. 194, luxem-
burg 12 juni 1996, onuitg. A.r. nr. 16812; luxemburg 10 maart 2005, D.A.O.R. 2007, nr. 84, 
461; O. POelMAnS, “la rupture du contrat de concession de vente au luxembourg”, noot 
onder luxemburg 10 maart 2005, D.A.O.R. 2007, nr. 84, p. 465, nr. 5; P. le TOUrneAU en 
M. ZOÏA, “concessions exclusives, effets, rupture”, Jurisclasseur Contrats-distribution, fasc. 
1035, nr. 175.
(2033) Brussel 6 oktober 1983, T.B.H. 1984, 365; J.T. 1984, 134, noot l. VAn BUnnen; Brus-
sel 14 januari 1993, J.T. 1993, 425; Brussel 9 januari 1990, T.B.H. 1990, 688, noot P. KileSTe 
“Quelques réflexions complémentaires concernant le caractère irrévocable de la résiliation 
unilatérale d’une concession de vente exclusive à durée indéterminée et le pouvoir du juge 
des référés d’ordonner le maintien provisoire des relations contractuelles”; Brussel 28 sep-
tember 1989, J.L.M.B. 1990, 11; Brussel 2 februari 1988, T.B.H. 1990, 671, noot P. KileSTe; cass. 
12 januari 2007, D.A.O.R. 2007, nr. 84, 459.
(2034) g. BOgAerT, “Het uitdrukkelijk ontbindend beding en het recht van partijen bij een 
automobielconcessieovereenkomst om elk geschil voor te leggen aan een onafhankelijke des-
kundige of scheidsrechter”, T.B.H. 2005, 976.
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de uitvoering van de overeenkomst ingrijpen. de kortgedingrechter kan wel 
beperkte maatregelen tot bewaring nemen om een ware schadeloosstelling 
mogelijk te maken of om de handhaving van de contractuele rechten van de 
tegenpartij niet louter theoretisch te maken (2035). de opzegging wordt hier 
dus geschorst indien hiervoor een urgentie bestaat (2036). dit komt echter 
niet neer op een opleggen van een opzegtermijn. 

eigenlijk is de opzegvergoeding hier dus een uitvoering bij wijze van equi-
valent van de opzegtermijn. in de praktijk zal die vergoeding vaak neerko-
men op voorzienbare gederfde winst tijdens deze periode. in principe moet 
deze schadevergoeding echter het verlies van een voldoende tijd om zich 
aan te passen aan de nieuwe situatie vergoeden. in feite zou het dus moeten 
gaan om een vergoeden van de kosten voor het te vroeg afwikkelen van de 
overeenkomst en eventuele andere aanpassingskosten.

in frankrijk heeft men geprobeerd de franchisenemer en de concessiehouder een 
bijkomende vergoeding toe te kennen op basis van het bestaan van een gemeen-
schappelijk cliënteel, dat bij beëindiging volledig aan de franchisegever of conces-
siegever zou toekomen. Andere rechtspraak baseert de vergoeding op een theorie 
van overeenkomsten aangegaan in het gemeenschappelijk belang of ‘samenlopen-
de’ (2037) belangen (namelijk het aan het merk of de keten binden van cliënteel). 
Aanwijzingen daartoe zouden onder andere een omzetproportionele vergoeding 
van de franchisenemer zijn (2038). Het Hof van cassatie wijst er echter terecht op 
dat het feit dat beide partijen voordeel hebben bij een uitvoering van de overeen-
komst de overeenkomst nog niet tot een overeenkomst met gemeenschappelijk 
belang maakt (2039). de gedane investeringen zouden dan investeringen in het 
gemeenschappelijk belang van beide partijen zijn. een vroegtijdige beëindiging 
van de overeenkomst belet dan een volledige boekhoudkundige afschrijving van 
die investeringen, waarvoor dan een vergoeding verschuldigd is door degene die 
de overeenkomst vroegtijdig afbreekt (2040). de theorie van het rechtsmisbruik is 
voorlopig niet in staat gebleken de volledige afschrijving van de investeringen van 
de franchisenemer of concessiehouder te garanderen (2041).

Het franse Hof van cassatie (2042) heeft de franchisenemer in elk geval geen 
recht op vergoeding toegekend op basis van het feit dat de concessieovereen-

(2035) cass. 12 januari 2007, D.A.O.R. 2007, nr. 84, 459. 
(2036) cass. 12 januari 2007, D.A.O.R. 2007, nr. 84, 459. 
(2037) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 625.
(2038) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 611.
(2039) cas. (fr.) 12 december 1967, J.C.P. 1968, ii, 15534, noot J. HeMArd.
(2040) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 587.
(2041) T. HASSler, “l’intérêt commun”, R.T.D. com 1984, 626. 
(2042) cass. (fr.) 7 oktober 1997, D. 1998, somm. 333, cass. (fr.) 8 januari 2002, Bull. Civ., iV, 
nr. 1; cass. (fr.) 30 november 1982, J.C.P. 1983, iV, 55; cass. (fr.) 10 februari 1970, D. 1970, 392; 
contra Amiens 13 december 1973, D. 1975, 452 noot A. rOllAnd.
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komst een overeenkomst in het gemeenschappelijk belang zou zijn. Het Hof lijkt 
de notie contracten aangegaan in het gemeenschappelijk belang te verwerpen 
behalve voor het specifieke regime van de lastgeving aangegaan in het gemeen-
schappelijk belang (2043). Het feit dat distributieovereenkomsten in de Wet 
doubin overeenkomsten met een gemeenschappelijk belang worden genoemd 
maakt deze overeenkomsten nog niet tot een lastgeving aangegaan in het belang 
van beide partijen (2044) zodat de theorie van de onherroepbaarheid van het 
mandaat aangegaan in het gemeenschappelijk belang niet van toepassing kan 
zijn (2045). Bovendien zijn de regels met betrekking tot de beëindiging van een 
mandaat aangegaan in het gemeenschappelijk belang suppletief zodat het idee 
om op die manier de franchisenemer of concessiehouder verder te beschermen 
illusoir is (2046). de rechtspraak staat dus over het algemeen weigerachtig tegen-
over dergelijke vergoeding (2047). 
een vergoeding bij de beëindiging op basis van een gemeenschappelijk opge-
bouwde cliënteel dat bij beëindiging volledig aan de concessiegever zou toeko-
men is ook betwist. in principe is de cliënteel een element van de handelszaak 
van de concessiehouder. Met betrekking tot de toepassing van de handelshuur-
wetgeving op pomphouders heeft het Hof van cassatie echter gesteld dat de 
cliënteel verbonden is aan het merk (2048). Uiteraard zal de concessie de belang-
rijkste aantrekkingskracht zijn van die cliënteel, maar het is niet duidelijk of dit 
dan ook tot gevolg zou moeten hebben dat de concessiegever bij beëindiging van 
de concessieovereenkomst een vergoeding zou moeten betalen aan de conces-
siehouder voor het aanbrengen van die cliënteel.

Of er naast de beëindigingsvergoeding als uitvoering bij wijze van equi-
valent van de opzegtermijn nog plaats is voor een bijkomende beëindi-
gingsvergoeding naast de opzegtermijn, zullen we verder onderzoeken bij 
de gevolgen van de beëindiging van de franchiseovereenkomst (cf. infra 
randnr. 742).

ii.  Beëindiging dOOr WederZiJdSe OVereenSTeMMing

571. de franchisegever en franchisenemer kunnen op basis van artikel 1134 
B.W. de overeenkomst ook bij onderlinge overeenstemming beëindigen, 

(2043) J. gHeSTin, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, Parijs, l.g.d.J., 1992, p. 287, 
nr. 259; J. gHeSTin, c. JAMin en M. BilliAU, Les effets du contrat, in Traité de droit civil, 
Parijs, l.g.d.J., 2001, nr. 282 , p. 344. 
(2044) cass. (fr.) 7 oktober 1997, D. 1998, somm. 333.
(2045) cass. (fr.) 9 mei 1970, D. 1970, 701, noot J.gUYenOT, J.C.P. 1971, ii, 18891, noot A. SAY-
Ag.
(2046) J.-P. cHAZAl, ‘concession exclusive, conditions de la rupture abusive” noot onder 
cass. (fr.) 7 oktober 1997, J.C.P. g. 1998, ii 10085.
(2047) Amiens 13 december 1973, D. 1975, 452.
(2048) cass. (fr.) 27 februari 1973, D. 1974, 283, noot J. derUPPe.
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waarbij partijen vrij de modaliteiten (opzegtermijn/vergoeding) kunnen 
regelen. een niet-uitvoering van de overeenkomst gedurende een bepaalde 
tijd kan onder omstandigheden gezien worden als een beëindiging door we-
derzijdse toestemming (2049). Wanneer een franchiseovereenkomst echter 
cumulatief valt onder de toepassingsvoorwaarden van de Alleenverkoop-
wet kan dat niet zonder enige vergoeding. Artikel 2 van de wet van 27 juli 
1961 bepaalt immers dat in dit geval in onderling overleg een passende op-
zegtermijn of een billijke vergoeding moeten worden bepaald. Wanneer de 
beëindiging van een concessieovereenkomst blijkt uit een jarenlange niet-
uitvoering wordt het bij gebrek aan omzet in de voorbije jaren moeilijk de 
opzegvergoedingen uit de Alleenverkoopwet te bepalen (2050).
een van de kwesties die in het akkoord over de beëindiging best geregeld 
worden, zijn de postcontractuele verplichtingen van de franchisenemer op 
het gebied van niet-concurrentie, discretie, gebruik van merk.

§ 2.  Gronden die van rechtswege resulteren in de beëindiging van de 
franchiseovereenkomst

i.  VerSTriJKen VAn de dUUr VAn de OVereenKOMST AAngegAAn 
VOOr BePAAlde dUUr

572. franchiseovereenkomsten worden meestal gesloten voor bepaalde 
duur. Klassiek wordt de termijn gedefinieerd als een toekomstige en zekere 
gebeurtenis die het einde van de overeenkomst bepaalt (2051). de tijdsbe-
paling is niet voorwaardelijk zolang de toekomstige gebeurtenis met zeker-
heid bestaat, het is niet nodig dat het tijdstip van verwezenlijking bij de 
contractsluiting is gekend (2052). deze overeenkomst eindigt van rechts-
wege, een ingebrekestelling of opzegging of verwittiging is in principe niet 
nodig (2053). contractueel kan dan worden voorzien dat bij het verstrijken 
van die bepaalde termijn de overeenkomst enkel eindigt na het geven van 
een bepaalde opzeg. Meestal bevat het contract dan een beding van stil-
zwijgende verlenging. Ook hier weer zal de discussie (cf. supra randnr. 119 
e.v.) over de toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende de een-
zijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 

(2049) Kh. Brussel 10 september 1991, T.B.H. 1994, 455.
(2050) Kh. Brussel 10 september 1991, T.B.H. 1994, 455.
(2051) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams pleitgenootschap-Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, 45.
(2052) cass. 17 april 1975, Arr. Cass. 1975, 914, Pas. 1975, i, 826.
(2053) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaamps pleitgenootschap-Belgische vereniging voor be-
drijfsjuristen, 1991, 52.
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alleenverkoop haar volle belang hebben (2054). Art. 3bis bepaalt immers 
dat een concessie van bepaalde duur omgezet wordt in een concessie van 
onbepaalde duur na de tweede vernieuwing. 

a.  minimale duur van de franchiseovereenkomst

1.  Minimumduur?

573. moet wilsautonomie bePerkt worDen Door oPleggen van wettelijke mini-
mumtermijn – is er geen tegenstrijdigheid tussen de stabiele samenwerking 
die de franchiseovereenkomst beoogt en het feit dat vele franchiseovereen-
komsten worden aangegaan voor een korte duur, met mogelijkheid op ver-
lenging? Misschien rechtvaardigt de kwalificatie van de overeenkomst als 
een ‘samenwerkingsovereenkomst’ (cf. supra randnr. 203 en 208), en dus een 
overeenkomst die een zekere solidariteit vooropstelt, het bepalen van een 
minimale duur voor de franchiseovereenkomst. economisch gezien zullen 
vooral de vaak zware investeringen (bij de aanvang van de overeenkomst) 
een minimale duur van de overeenkomst opportuun maken, om zo de fran-
chisenemer toe te staan de investeringen af te kunnen schrijven (2055). Het 
gaat niet enkel om investeringen in lokalen, voorraad etc., maar ook om de 
persoonlijke investering. de franchisenemer, maar ook de concessiehouder 
schoolt zich om, specialiseert zich. Al deze investeringen zijn in principe 
gemaakt vanuit langetermijn overwegingen.
Het bepalen van een minimale duur kan ook een wapen zijn in de strijd 
tegen de contractuele ongelijkheid tussen franchisenemer en franchisege-
ver. door het bepalen van een zeer korte duur kan de franchisegever de 
franchisenemer immers onderwerpen aan zijn gezag, kan hij de franchise-
nemer steeds dwingendere richtlijnen opleggen onder de dreiging van een 
weigering de overeenkomst te verlengen. de franchisenemer kan door zijn 
financiële verplichtingen, en dus door de investeringen in functie van de 
overeenkomst, moeilijk anders dan de vaak steeds zwaarder wordende 
nieuwe voorwaarden voor een verlenging aanvaarden. 

574. de europese verordening betreffende automobieldistributie, een lich-
tend voorbeeld? Voor wat de automobieldistributie betreft heeft de europe-
se commissie een verordening uitgevaardigd die de afhankelijkheid van de 
distributeur ten opzichte van de concessiegever moet compenseren (2056). 

(2054) contra: c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution 
commerciale, 1997, diegem, Kluwer, 217.
(2055) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 40.
(2056) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la 
fin du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 41; P. le 
TOUrneAU, Les contrat de concession, Parijs, litec, 2003, nr. 49 e.v. 
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de verordening nr. 1475/95 van de commissie van 28 juni 1995 betreffende 
de toepassing van artikel 85 lid 3 van het verdrag op groepen van afzet- en 
klantenserviceovereenkomsten inzake motorvoertuigen (2057) en haar op-
volger Verordening nr. 1400/2002 van de commissie van 31 juli 2002 betref-
fende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op groepen verti-
cale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de 
motorvoertuigensector (2058) wil een zekere stabiliteit teweegbrengen door 
in art. 5 te bepalen dat de minimale duur voor een dergelijke overeenkomst 
vijf jaar bedraagt. een overeenkomst van onbepaalde duur kan enkel indien 
er een opzegtermijn van twee jaar wordt gegeven. een niet-verlenging van 
de overeenkomst na die vijf jaar moet zes maanden voor het einde van de 
overeenkomst worden meegedeeld. Uiteraard moeten we voor ogen hou-
den dat dit enkel nodig is in functie van de vrijstelling van art. 81 van het 
e.g. Verdrag. de verordening is dus enkel relevant voor overeenkomsten 
met een grensoverschrijdend aspect. 

575. moeilijkheiD om een wettelijke minimumtermijn aDeQuaat te bePalen – de 
optimale duur van de overeenkomst moet uiteraard in de eerste plaats be-
paald worden aan de hand van economische criteria. elk van beide partijen 
zal immers gebaat zijn bij een zekere continuïteit in de contractuele rela-
ties. elk van beide partijen moet dus bij de contractsluiting de nodige duur 
bepalen voor het afschrijven van haar investeringen en kosten. Uiteinde-
lijk zal ook het voorwerp van de franchiseovereenkomst bepalend zijn. de 
economische levensduur van een bepaalde formule, van bepaalde diensten 
of producten moet door beide partijen op voorhand ingeschat worden. de 
duur zal dus verschillen van contract tot contract. er zijn geen wettelijke 
beperkingen behalve de verordening 2790/99 van de commissie van 22 de-
cember 1999 betreffende de toepassing van artikel 81 lid 3 van het Verdrag 
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke ge-
dragingen. in die verordening wordt een maximale duur van 5 jaar bepaald 
voor elk direct of indirect niet-concurrentiebeding. in de franse wet van 
14 oktober 1943 werd al een maximale duur van 10 jaar bepaald voor alle 
exclusiviteitclausules waarbij de aankoper of concessiehouder zich exclu-
sief verbindt aan een leverancier of concessiegever.

2.  Contractuele bepaling van de duur

576. vaste termijn worDt bij stilzwijgenDe verlenging onbePaalDe Duur: –  de 
eenvoudigste oplossing is het bepalen van een vaste termijn. de tijdsbepa-
ling kan ook impliciet zijn. indien partijen na het verstrijken van de vaste 

(2057) Publicatieblad nr. l 145 van 29 juni 1995, p. 0025-0034.
(2058) Publicatieblad nr. l 203 van 1 augustus2002, p. 0030-0041.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

470

duur de samenwerking feitelijk verlengen wordt de overeenkomst in prin-
cipe een overeenkomst van onbepaalde duur (2059). elk van de partijen kan 
ze naar eigen goeddunken en onder het hierboven gemaakte voorbehoud 
beëindigen. Het is dus aangewezen de overeenkomst ofwel te verlengen en 
bij schriftelijk akkoord een nieuwe termijn vast te leggen ofwel een nieuw 
contract te sluiten, waar alle contractbepalingen dus kunnen worden gewij-
zigd. een frans onderzoek voor Handel en distributie heeft aangetoond dat 
99% van de franchiseovereenkomsten worden aangegaan voor een duur 
van 9 jaar (2060). Uiteraard is de duur zeer afhankelijk van het product of 
de dienst die door de franchiseovereenkomst beoogd wordt, maar vooral 
van de omvang van de investeringen die deze activiteit vereist. een duur 
van 20 jaar in de hotelsector of in de restauratie is zeer normaal. gaat het 
echter om een activiteit met een kleine investering dan zal de duur vaak vijf 
jaar of minder bedragen (2061).

B.  recht op hernieuwing of verlenging van de overeenkomst

1.  Feitelijke of juridische verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur 
na afloop

577. onDerscheiD “feitelijke” en “contractuele” verlenging – naar gemeen 
recht kan een contract van bepaalde duur na afloop toch worden verderge-
zet, hetzij op grond van een “feitelijke” verderzetting van de contractuele 
samenwerking, hetzij op grond van de werking van een contractuele clau-
sule die de verderzetting van het contract ab initio voorziet. 

578. mogelijkheiD feitelijke verlenging bij contractueel verboD – Sommmige 
contracten sluiten uitdrukkelijk een stilzwijgende verlenging uit. de waarde 
van een dergelijk beding is weliswaar beperkt. de vraag is immers wat er 
zal gebeuren indien de samenwerking na afloop van de overeenkomst van 
bepaalde duur en ondanks een verbod op verlenging toch wordt verdergezet. 
Wellicht zal het resultaat zijn dat we dan met een nieuwe overeenkomst te ma-
ken hebben die voortvloeit uit een feitelijke samenwerking. de schriftelijk ge-
sloten overeenkomst was immers niet voor stilzwijgende verlenging vatbaar. 

579. duur en modaliteiten nieuwe overeenkomst ontstaan t.g.v. feitelijke 
verlenging -Wanneer het contract na afloop feitelijk wordt verdergezet, kan 

(2059) P. deMOlin, Le contrat de franchise, Chronique de jurisprudence français et belge, 1995-
2000, in Les dossiers du Journal des tribunaux, 2001, Brussel, larcier, 107.
(2060) A. lOMBArT, d. SerVAiS e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, 2006, Meerbeek-
Kortenberg, edipro, 216.
(2061) icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise internationale de distribution, Parijs, icc publi-
shing, 2000, 20.
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hieruit onder omstandigheden een nieuwe overeenkomst resulteren. een 
dergelijke overeenkomst is een overeenkomst van onbepaalde duur (2062). 
indien die nieuwe overeenkomst in de tijd gespreide prestaties inhoudt, 
kan zij conform het gemeen recht door beide partijen te allen tijde worden 
opgezegd, al dan niet mits inachtname van een opzegtermijn of vervangen-
de opzegvergoeding (2063). de overeenkomst zal dan alle elementen van 
de eerste overeenkomst bevatten behalve de bepaling over duur en opzeg-
ging, gelet op het feit dat de overeenkomst immers een overeenkomst van 
onbepaalde duur is geworden. Ook de accessoire verbintenissen die aan de 
originele overeenkomst waren verbonden zullen bij verlenging verdwijnen. 
We denken hierbij vooral aan borg en voorkooprechten.

580. wanneer is er een contractuele verlenging? – een contract van be-
paalde duur kan uitdrukkelijk zijn voortzetting na de vervaldag organise-
ren (2064). deze voortzetting kan (quasi)automatisch zijn doordat zij ingaat 
tenzij de contractpartijen uitdrukkelijk de wil te kennen hebben gegeven de 
overeenkomst niet te willen verderzetten (2065). 

(2062) Kh. Brussel 8 maart 1977, B.R.H. 1977, 409; Kh. Brussel 17 december 1979, B.R.H. 1980, 
135; cass. 14 mei 1982, Arr. Cass. 1982, 1143, Bull. 1983, 1090, J.T. 1983, 541, Pas. 1982, i, 1090 
(bij huur ontstaat er door stilzwijgende wederinhuring een nieuwe overeenkomst onder ge-
lijke modaliteiten als de vorige behalve wat duur, opzeg en borg betreft). door de wet van 
20 februari 1991 werd art. 1738 B.W. echter gewijzigd, bij huur blijft ook de duur behouden, 
een stilzwijgende verlenging verlengt de huurovereenkomst voor een gelijke duur. Zie l. 
HerVe, “la durée du bail” in g. BenOiT, i. dUrAnT, e.a. Le droit commun du bail, Brussel, 
die Keure, 2006, 379-409.
(2063) A. rOUAST, noot onder cass. (fr.) 10 februari en 5 november 1960, D. 1961, 249; P. 
glineUr, noot onder Bergen 17 januari 1977, R.G.A.R. 1983, nr. 10616; l. cOrneliS, “de 
duur van het contract met opeenvolgende prestaties” in Het contract met opeenvolgende presta-
ties, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap, 1991, 67; T. delAHAYe, Résiliation et résolution unila-
térales en droit commercial belge, Brussel, Bruylant, 1984, 25; P. deMOlin, Le contrat de franchise, 
Chronique de jurisprudence français et belge, 1995-2000, in Les dossiers du Journal des tribunaux, 
2001, Brussel, larcier, 107.
(2064) J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, 
nr. 915-922, p. 353-357.
(2065) Zie bijv. d. deScHriJVer, A. gUTerMAnn en M. TAeYMAnS, Standard Business 
contracts, Antwerpen, larcier, 2006, p. 117, art. 2, lid 2; icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise 
internationale de distribution, Parijs, icc publishing, 2000, p. 19, art. 7, 1 AA overeenkomst go-
diva, «Deze overeenkomst is aangegaan voor een duur van vijf jaar vanaf de datum van ondertekening. 
Elke partij kan deze overeenkomst beëindigen door tenminste zes maand voor het verstrijken van deze 
periode van vijf jaar de beslissing tot beëindiging van deze overeenkomst te betekenen aan de andere 
partij bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. Bij gebrek aan opzegging zal de overeenkomst 
voor een onbepaalde termijn verlengd worden en kan zij door elk van de partijen bij aangetekend schrij-
ven met ontvangstbewijs beëindigd worden mits in acht nemen van een opzegtermijn van zes maand»; 
gB retail: «Behoudens betekening van een opzegtermijn uiterlijk zes maanden voor het verstrijken 
van iedere periode van 5 jaar, zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor opeenvolgende 
periodes van 5 jaar»; Match: «Elke partij kan verzoeken om verlenging van de overeenkomst…niet 
eerder dan 22 maanden en niet later dan 19 maanden voor het aflopen van de contractuele termijn. 
… Afwezigheid van tijdige reactie wordt gelijkgesteld met stilzwijgend akkoord met de gevraagde 
verlenging».
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Artikel 7AA van icc (ed.), contrat modèle icc de franchise internationale de 
distribution bepaalt bv.: Le contrat sera automatiquement renouvelé, aux mêmes con-
ditions, pour des durées successives de….années (…) à moins que l’une des parties notifie 
à l’autre son intention de ne pas le renouveler à l’expiration de l’échéance initiale ou de 
l’échéance ultérieure au moins …mois avant sa survenance, par lettre recommandée avec 
avis de réception ou par tout autre mode d’écrit permettant la détermination précise de 
la date de réception de la notification (cette date étant celle à partir de laquelle le délai de 
notification commence à courir. 

een tweede type voortzettingsclausule voorziet een voorwaardelijk recht 
op verlenging in hoofde van de franchisenemer (2066). Vaak wordt gekozen 
voor een formule waarbij de franchisenemer binnen een bepaalde termijn de 
hernieuwing moet aanvragen en voor hernieuwing moet beantwoorden aan 
een aantal vooraf vastgelegde voorwaarden. Meestal gaat het om het halen 
van een bepaalde omzet. er wordt nagegaan of hij zich aan de uitbatingsnor-
men heeft gehouden van de keten, of hij alle contractbepalingen in de afgelo-
pen periode heeft nageleefd en of hij blijk heeft gegeven van een constructie-
ve houding binnen de keten (2067). dit is eventueel haalbaar voor contracten 
van korte duur, maar bij contracten van lange duur wordt het moeilijk op 
voorhand realistische voorwaarden voor een verlenging af te spreken.

Au moins …mois avant l’expiration de l’échéance initiale ou de toute échéance 
ultérieure, le franchiseur pourra examiner l’activité du franchise et lui notifier 
toutes les modifications qu’il devra faire pour satisfaire au cas de renouvellement 
des normes du franchiseur concernant la nature et la qualité des produits et des 
services offerts le système et les éléments de gestion, de promotion, de com-
mercialisation et de publicité. Si le franchisé souhaite poursuivre l’activité après 
l’échéance initiale pour une nouvelle durée de …années, il devra avoir réalisé 
toutes les modifications requises, au moins …mois avant l’échéance initiale.
Le franchisé qui devra notifier par écrit au franchiseur sa volonté de poursuivre l’activité, 
au moins…mois avant l’échéance initiale et qui n’aura commis aucune violation des sti-
pulations du contrat ou de ses modifications ultérieures pourra poursuivre le contrat aux 
conditions en vigueur lors du renouvellement; le nouveau contrat deviendra le contrat 
avec les éventuelles modifications concernant notamment la redevance et la dépense mi-
nimale de promotion ainsi que l’exigence de droits complémentaires. Étant convenu que le 
franchisé paiera un droit de poursuite du contrat égal a seulement….% du droit d’entrée 
initial ou de tout droit équivalent mis au charge des nouveaux franchises. art. 7 AB van 
icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise internationale de distribution, Parijs, icc 
publishing, 2000, 20.

(2066) J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, 
nr. 918, p. 355.
(2067) A. lOMBArT, d. SerVAiS, e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, in Praktische 
gids, Meerbeek-Kortenberg, edipro, 2006, 219.
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een derde type voortzettingclausules houdt geen automatische of voor-
waardelijke verlenging in, maar dwingt de partijen te onderhandelen over 
een verdere samenwerking, onder welke vorm dan ook. de vernieuwing of 
verlenging van de oude overeenkomst is dan niet quasi automatisch, maar 
integendeel het gevolg van een contractonderhandeling. 
Het kan hier dan gaan om een niet automatische verderzetting van de oude 
overeenkomst (2068), of om een beding dat partijen verplicht om na het 
einde van de eerste overeenkomst te onderhandelen over een nieuwe daar-
op aansluitende overeenkomst (2069). Partijen houden er echter meestal 
rekening mee dat de verhouding tussen hen beiden evolueert. er kunnen 
nieuwe producten of diensten bijkomen, de manier van commercialiseren 
kan wijzigen. de (onderneming van) de franchisenemer zal voor de verlen-
ging conform moeten zijn aan de normen van de franchise op het moment 
van de verlenging, en dus steeds aangepast aan de marktvoorwaarden van 
het moment. Wat die normen zijn, is echter op het moment van het sluiten 
van de initiële overeenkomst nog niet bekend. Vaak wordt bepaald dat de 
nieuwe overeenkomst conform zal zijn aan het contract dat op het moment 
van de verlenging wordt voorgesteld aan nieuwe franchisenemers of dat de 
franchisenemer maar een verlenging kan bekomen indien hij zijn verkoop-
punt binnen een bepaalde termijn renoveert volgens de normen die op het 
moment van de verlenging opgelegd worden als standaard in functie van 
het imago van de keten op dat moment (2070). 

581. is De overeenkomst Die worDt verDergezet een verlenging of een nieuwe 
overeenkomst – Partijen kunnen expliciet bepalen dat de stilzwijgende ver-
lenging in geen geval een nieuwe overeenkomst doet tot stand komen. in 
dit geval beschouwen zij de stilzwijgende verlenging als een verdagen van 

(2068) J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, 
nr. 922, p.357.
(2069) J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, 
nr. 914, p.353.
(2070) Au moins …mois avant l’expiration de l’échéance initiale ou de toute échéance ulté-
rieure, le franchiseur pourra examiner l’activité du franchise et lui notifier toutes les modifi-
cations qu’il devra faire pour satisfaire au cas de renouvellement des normes du franchiseur 
concernant la nature et la qualité des produits et des services offerts par le système et les élé-
ments de gestion, de promotion, de commercialisation et de publicité. Si le franchisé souhaite 
poursuivre l’activité après l’échéance initiale pour une nouvelle durée de …années, il devra 
avoir realisé toutes les modifications requises, au moins …mois avant léchéance initiale.
(le franchisé qui devra notifier par écrit au franchiseur sa volonté de poursuivre l’activité, au 
moins…mois avant l’échéance initiale et qui n’aura commis aucune violation des stipulations 
du contrat ou de ses modifications ultérieures pourra poursuivre le contrat aux conditions en 
vigueur lors du renouvellement; le nouveau contrat deviendra le contrat avec les éventuelles 
modifications concernant notamment le redevance et la dépense minimale de promotion ainsi 
que l’exigence de droits complémentaires. etant convenu que le franchise paiera un droit de 
poursuite du contrat égal a seulement….% du droit d’entrée initial ou de tout droit equivalent 
mis à la charge des nouveaux franchisés. Art. 7 AB van icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise 
internationale de distribution, Parijs, icc publishing, 2000, 20.
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de oorspronkelijke tijdsbepaling. Hier kunnen we dan eigenlijk echt spre-
ken van een ‘verlenging’ (prorogation) (2071). daarnaast kan men ook ex-
pliciet bepalen dat in geval van verderzetting na de afloop van de eerste 
contractuele termijn er een nieuwe overeenkomst tot stand komt (recon-
duction), al dan niet identiek aan de eerste overeenkomst. Hier spreken we 
dan van een ‘vernieuwing’. noch in de hypothese van een verlenging, noch 
in de hypothese van een vernieuwing kan een nieuwe toetredingsvergoe-
ding worden geëist. Wel kunnen bepaalde kosten worden aangerekend die 
eigen zijn aan de hernieuwing of verlenging. Ook wordt soms het betalen 
van alle vergoedingen uit de afgelopen periode als voorwaarde bedongen, 
of worden garanties gevraagd voor betalingen van vergoedingen in de toe-
komstige periode (2072). 

582. belang onDerscheiD verlenging nieuwe overeenkomst voor accessoire ver-
bintenissen en werking wet in De tijD – dit onderscheid heeft uiteraard zijn 
belang bijvoorbeeld in verband met accessoire verbintenissen en zekerhe-
den (2073). Bij de franchiseovereenkomst kan dit bijvoorbeeld een effect 
hebben op een met de franchiseovereenkomst verbonden handelshuur. de 
duur van de handelshuur is immers wettelijk geregeld en een verlenging 
van de franchiseovereenkomst kan ervoor zorgen dat de duur van beide 
overeenkomsten die initieel misschien gelijklopend was, uiteen gaat lopen, 
met alle gevolgen van dien. in principe zal bij een verlenging van de over-
eenkomst ook elke accessoire overeenkomst mee worden verlengd, al staat 
dit voor de borgtocht ter discussie (2074). Art. 2039 B.W. stelt nochtans dui-
delijk dat de eenvoudige termijnverlenging de borg niet ontslaat van zijn 
verbintenis. Wel kan de borg de hoofdschuldenaar dan tot betaling dwin-
gen.
daarnaast kan dit ook een invloed hebben op de toepassing van eventuele 
nieuwe wetgeving (2075). Bij vernieuwing moet gekeken worden welke 
wetgeving op het moment van de vernieuwing in werking is getreden, bij 
verlenging zal de suppletieve wetgeving die op het moment van de ver-

(2071) f. VerMAndere, «Bedingen over de duur van het contract, zijn voortzetting en zijn 
opzegging” in S. STiJnS en K. VAnderScHOT (eds.) Contractuele clausules rond de (niet-) 
uitvoering en beëindiging van de overeenkomst, Antwerpen, intersentia, 2006, 238, J.-M. MOUS-
SerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, nr. 915, p. 353.
(2072) Arbitrage Parijs 1987, nr. 5506, onuitg, vermeld in c. TrUOng, Les différends liés à la 
rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales, in Bibliothèque de 
droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 192.
(2073) l. cOrneliS, “de duur van het contract met opeenvolgende prestaties”, in Het contract 
met opeenvolgende prestaties, Vlaams pleitgenootschap-Belgische Vereniging voor Bedrijfsjuris-
ten, Brussel, 1991, 67: zekerheden bij de eerste overeenkomst gelden niet automatisch in het 
geval van een vernieuwing van de overeenkomst: J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, 
levallois, editions francis lefebvre, 1999, nr. 925, p. 357. 
(2074) c. MOUlY, Les clauses d’extinction du cautionnement, in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 
Parijs, litec, 1980, nr. 236.
(2075) P. glineUr, noot onder Bergen 17 januari 1977, R.G.A.R. 1983, nr. 10616.5.
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lenging in werking getreden is nog steeds niet van toepassing zijn op de 
overeenkomst (2076). 

583. belang voor toePassing wet Precontractuele informatie: – Zo kunnen we 
de vraag stellen of de precontractuele informatieverplichtingen in het geval 
van een verlenging opnieuw moeten volbracht worden (2077). Wat er moet 
gebeuren bij contractverlenging, stilzwijgende verlenging of wijzigen van 
de bestaande overeenkomst is in de wet 19 december 2005 met betrekking 
tot de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereen-
komsten niet opgenomen. Twee problemen moeten onderscheiden worden. 
Ten eerste is er een probleem van overgangsrecht. Moet er een precontractu-
eel document worden opgesteld voor overeenkomsten van vóór de nieuwe 
wet die verlengd of vernieuwd worden na de nieuwe wet? Ten tweede kan 
men zich afvragen of er bij elke contractvernieuwing of –verlenging een 
nieuw precontractueel document moet worden opgemaakt. Het antwoord 
op de eerste vraag hangt af van het antwoord op de tweede vraag. Uitein-
delijk is het opzet van de wet vooral het onevenwicht in de toegang tot 
informatie te herstellen, zodat er misschien mag van uitgegaan worden dat 
deze ratio legis niet meer aanwezig zal zijn bij contractverlengingen, en dus 
ook niet bij contractverlenging van een overeenkomst van vóór de wet, aan-
gezien het kennisonevenwicht dat bestond vóór de overeenkomst tijdens 
de duur van de overeenkomst in principe zal opgeheven zijn. 
Het zou echter zeker bij contractvernieuwing, maar ook bij (stilzwijgende) 
contractverlenging, interessant kunnen zijn om bijvoorbeeld informatie te 
krijgen over de vooruitzichten van het marktaandeel (art. 4, 2°, g) en de 
eventueel voor de volgende termijn te voorziene investeringen (art 4, 2°, k); 
maar ook over alle elementen uit art. 4 § 1, 1° die zijn gewijzigd en over alle 
relevante elementen uit art. 4 § 1, 2° (bijv. e, f, g, h, i, j, k). de cooling-off pe-
riode van 1 maand, waarbinnen geen enkele verbintenis mag worden aan-
gegaan en geen enkele vergoeding mag worden uitbetaald, kan dan echter 
enkel mits aanpassingen worden toegepast. de vorige overeenkomst zal 
dan uiteraard tijdens deze maand wel blijven uitgevoerd worden. in de 
parlementaire voorbereiding bij de wet stelt de minister dat bij vernieu-

(2076) W. VAn gerVen, Beginselen van het Belgisch privaat recht, I, Brussel, Story-Scientia, 
1987, 70, voor de verlenging van de huurovereenkomst door stilzwijgende wederinhuring 
geldt dat de oude huurovereenkomst wordt verlengd, behalve wat de duur, de opzegtermijn 
en de borgtocht geldt. een wetswijziging is dus niet van toepassing op stilzwijgende we-
derinhuring na de inwerkingtreding van de nieuwe wet van huurovereenkomsten gesloten 
vóór de nieuwe wet: cass. 14 mei 1982, Arr. Cass. 1982, 1143, Bull. 1983, 1090, J.T. 1983, 541, 
Pas. 1982, i, 1090. nochtans blijft deze rechtspraak in het licht van de wijziging van art 1738 
B.W. wellicht niet overeind. de huurovereenkomst moet wellicht gezien worden als een ver-
derzetting van de oude overeenkomst. Vgl. l. HerVe, “la durée du bail” in g. BenOiT, i. 
dUrAnT e.a., Le droit commun du bail”, Brussel, die Keure, 2006, 404-409.
(2077) Zie S. clAeYS, “Precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereen-
komsten, de wet van 19 december 2005”, N.J.W. 2006, 290.
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wing van de overeenkomst de wet wel toepassing zou kennen (2078). Moet 
dit enkel als overgangsbepaling gezien worden of zou elke contractver-
nieuwing aanleiding geven tot het opstellen en overmaken van een nieuw 
precontractueel informatiedocument? Voorts rijst de vraag of vernieuwing 
eng of ruim zou moeten worden geïnterpreteerd. Valt een stilzwijgende 
verlenging, dus zonder wijzigingen in de contractuele bepalingen onder de 
vernieuwing en moet bijgevolg ook dan een precontractueel informatiedo-
cument worden bezorgd? 
Ook de franse loi doubin zwijgt hierover. Het franse Hof van cassatie 
meent dat ook in geval van stilzwijgende verlenging een precontractueel 
informatiedocument moet worden afgegeven. Belangrijk is echter op te 
merken dat het hier ging om een contract dat is gesloten vóór de inwer-
kingtreding van de loi doubin, dat stilzwijgend werd verlengd na de in-
werkingtreding van de loi doubin (2079). Het valt af te wachten of het Hof 
ook bij stilzwijgende verlenging van een overeenkomst die al aanleiding 
gaf tot een precontractueel informatiedocument tot hetzelfde oordeel zou 
komen.
Artikel 9 van de Unidroit modelwet schrijft expliciet voor dat de wet van 
toepassing is op alle contractvernieuwingen na de inwerkingtreding van de 
wet. in de artikelsgewijze commentaar wordt gesteld dat dit ook opgaat in 
het geval van (stilzwijgende) verlenging.

584. Duur van De overeenkomst ontstaan uit De juriDische verDerzetting van De 
overeenkomst – indien een overeenkomst wordt verdergezet na een beding 
van stilzwijgende verlenging rijst de vraag naar de duur van deze nieuwe 
overeenkomst of van de verlenging. is de duur gelijk aan deze van de oor-
spronkelijke overeenkomst of wordt de overeenkomst verlengd dan wel 
vernieuwd voor een onbepaalde duur? Wat betreft franchiseovereenkom-
sten die vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 27 juli 1961 ligt 
het antwoord wettelijk vast. Artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 betref-
fende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende con-
cessies van alleenverkoop stelt dat een tweede verlenging de overeenkomst 
verlengt voor onbepaalde duur. naar gemeen recht heerst echter grote on-
duidelijkheid. een clausule van stilzwijgende verlenging levert juist daar-
om vaak problemen op in de praktijk (2080). in elk geval zal de duur van 
de verlenging vaak in de clausule die de (stilzwijgende) verlenging inlast, 
vastgelegd worden. indien dit niet het geval is mogen we er eigenlijk van 
uitgaan dat de overeenkomst dan een overeenkomst van onbepaalde duur 

(2078) “Vervolgens preciseert de Minister dat, ingeval een overeenkomst moet worden vernieuwd, de 
nieuwe overeenkomst uiteraard onder het toepassingsgebied van de in uitzicht gestelde wet zal vallen”, 
Parl. St, Kamer, doc 51, 1687, 005.
(2079) cass. (fr) 14 januari 2003, Revue de Contrats 2003, nr. 1, p. 158, noot M. BeHAr-TOU-
cHAiS, d., 2003, 2304 gevolgd door Parijs, 12 januari 2005, Petites Affiches 2005, nr. 244, p. 9.
(2080) J.M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, 338.
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wordt (2081). de vraag stelt zich uiteraard of een systematische stilzwij-
gende verlenging of vernieuwing van de overeenkomst niet tot gevolg kan 
hebben dat die keten van overeenkomsten wordt gezien als een overeen-
komst van onbepaalde duur. Wat te denken van clausules die een overeen-
komst met een duur van 1 jaar stilzwijgend verlengen, tenzij opzegging met 
een bepaalde opzegtermijn, en dit ad infinitum (2082)? noch rechtspraak 
noch rechtsleer geven echter een eenduidig antwoord op deze vraag. Vol-
gens sommigen gaat het dan om een overeenkomst van onbepaalde duur 
wanneer geen maximaal aantal verlengingen is opgegeven (2083). Anderen 
stellen dat het zogenaamde Amerikaanse contract, waar de contractuele re-
latie van jaar tot jaar verlengd wordt, zelfs zonder maximaal aantal verlen-
gingen nog steeds een contract van bepaalde duur is (2084). de verorde-
ning 2790/1999 van de commissie van 22 december 1999 betreffende de 
toepassing van artikel 81, lid 3 van het Verdrag op groepen verticale over-
eenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen stelt in art. 5 
in elk geval dat de stilzwijgende verlenging van niet-concurrentiebedingen 
leidt tot een verlenging voor onbepaalde duur. Het belang van deze discus-
sie ligt uiteraard in de vraag hoe en wanneer de overeenkomst kan wor-
den opgezegd. is het een overeenkomst van onbepaalde duur dan kunnen 
beide partijen immers te allen tijde opzeggen (cf. supra randnr. 539). Hier 
kan het onderscheid tussen de verlenging en de vernieuwing eventueel een 
oplossing bieden. indien twee dezelfde partijen telkens nieuwe overeen-
komsten sluiten die niet stilzwijgend vernieuwd kunnen worden, lopen 
partijen veel minder het gevaar dat hun overeenkomst gezien zal worden 
als een overeenkomst van onbepaalde duur (2085). de vraag stelt zich of 
een uitbreiding van de wettelijke regeling van art. 32, 17 WHPc betreffende 
dienstenovereenkomsten met consumenten zich hier opdringt. Wij menen 
persoonlijk dat dat niet het geval is omdat de vergelijking tussen een zelf-
standig ondernemer-franchisenemer en een consument mank loopt en ten 
tweede de franchisenemer vaak evenveel zoniet een groter belang heeft bij 
een lange duur van de overeenkomst.

(2081) J.-M. MOUSSerOn, Technique contractuelle, levallois, editions francis lefebvre, 1999, 
nr. 926, p. 357.
(2082) Zie bijvoorbeeld de formulering in het modelcontract van de icc, art. 7, icc (ed.) Con-
trat modèle ICC de franchise internationale de distribution, Parijs, icc publishing, 2000, 19.
(2083) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 26; c. VerBrAeKen, A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribu-
tion commerciale, diegem, Kluwer, 1997, 27.
(2084) Brussel 28 september 1989, J.L.M.B. 1990, 11, noot M. WilleMArT, T.B.H. 1990, 675, 
noot P. KileSTe; Brussel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 804; cass. (fr.) 13 november 2003, Bull. 
Civ. iV, nr. 166, verbreekt een arrest dat de verlenging door een beding van stilzwijgende 
verlenging van een overeenkomst van bepaalde duur kwalificeert als een verlenging in een 
overeenkomst van onbepaalde duur, ondanks de contractuele clausule dat de overeenkomst 
verlengd wordt voor dezelfde duur als de duur van de originele overeenkomst.
(2085) cass. 23 september 1977, Arr. Cass. 1978, 119.
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585. de postcontractuele niet-concurrentiebedingen die de franchiseover-
eenkomsten meestal bevatten, kunnen de franchisenemer in een precaire 
positie duwen bij afloop van de overeenkomst. daarom kan het soms billijk 
lijken de franchisenemer, die zijn tijd, energie en geld stak in de samenwer-
king en die door de specificiteit van de verhouding (samenlopen van zijn 
toekomst met die van de franchisegever) moeilijk zomaar kan veranderen 
van activiteit, een recht op verlenging toe te kennen. de europese deonto-
logische code stelt dat de voorwaarden voor verlenging in de overeenkomst 
moeten worden opgenomen. Ook de wet van 19 december 2005 verplicht 
de franchisegever in het precontractuele informatiedocument de kandidaat-
franchisenemer in te lichten over “de duurtijd van de commerciële samen-
werkingsovereenkomst en de voorwaarden voor hernieuwing”.

2.  Rechtsmisbruik

586. PrinciPe: niet-verlenging van contract van bePaalDe Duur is een recht 
Doch kan rechtsmisbruik uitmaken – conform het gemeen recht verstrijkt de 
franchiseovereenkomst van rechtswege bij het verstrijken van haar termijn. 
geen enkle contractpartij heeft een recht op hernieuwing. Het is een re-
sultante van de contractvrijheid die ook het recht omvat om niet te con-
tracteren. Uiteraard kan het recht een franchiseovereenkomst te beëindigen 
misbruikt worden (2086), net zoals elk niet-discretionair recht kan worden 
misbruikt (2087). 
Met betrekking tot de franchiseovereenkomst is ons geen rechtspraak be-
kend, wel betreffende concessieovereenkomsten. Volgens deze franse en 
Belgische rechtspraak is de weigering tot verlenging van de overeenkomst 
niet ipso facto een grond tot aansprakelijkheid (2088), aangezien men bij 
niet-verlenging enkel een recht uitoefent (2089). een dergelijke beslissing 

(2086) cass. (fr.) 21 oktober 1970, J.C.P. 1971, ii, 16789, noot J. HeMArd; cass. (fr.) 3 mei 
1979, Bull. Civ., iV, nr.140; cass. (fr.) 4 juni 1980, Bull. Civ., iV, nr. 240; cass. (fr.) 9 februari 
1981, D. 1982, 4, noot ScHMidT; cass. (fr.) 17 november 1992, Bull. Civ., iV, nr. 356; J. BeAU-
cHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat”, 
in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 42; B. fAgeS, “l’abus de 
droit dans les contrats de distribution”, Cah. Dr. Entr. 1999, 6.
(2087) Zo kan ook een niet verlengen van een vennootschap een misbruik (van minderheid 
) uitmaken: B. TilleMAn, Ontbinding van vennootschappen, in Reeks rechtspersonen-  en ven-
nootschapsrecht Jan Ronse instituut, 1997, Kalmthout, Biblo, 114.
(2088) cass. (fr.) 12 november 1996, R.J.D.A. 1997, nr. 343; c. TrUOng, Les différends liés à la 
rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales, in Bibliothèque de 
droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 191; Parijs 28 juni 1958, Gaz. Pal. 1958, 2, 253; cass. (fr.) 
5 december 1989, Bull. Civ.  V, nr. 304, cass. ( fr) 9 maart 1970, Bull. Civ.  iV, nr. 89.
(2089) frankrijk: cass. (fr.) 9 juli 1952, R.T.D.com. 1953, 720, noot J. HeMArd; Parijs 28 juni 
1958, Gaz.Pal. 1958, 2, p. 253; Parijs 14 juni 1961, R.T.D.com 1961, 905, noot J. HeMArd, Parijs 
14 februari 1962, D. 1962, 514, noot J. HeMArd; specifiek voor franchiseovereenkomst: cass. 
(fr.) 23 mei 200, Petites Affiches 8 maart 2001, 18, noot M.-r. gArciA.
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tot niet-verlenging moet niet gemotiveerd worden (2090). Onder omstan-
digheden kan die weigering tot verlenging wel rechtsmisbruik uitma-
ken (2091). Hierna volgt een analyse van de situaties die volgens de recht-
spraak en/of rechtsleer rechtsmisbruik kunnen uitmaken.
Het recht op verlenging kan ook niet bekomen worden op basis van de 
Handelshuurwet (cf. infra randnr. 705). (2092).

587. toePassing klassieke rechtsmisbruikcriteria – Om te toetsen of een niet-
verlenging een rechtsmisbruik uitmaakt kan men eerst en vooral de klas-
sieke rechtsmisbruikcriteria toepassen. rechtsmisbruik is aanwezig tel-
kens wanneer een recht zonder redelijk voldoende belang wordt uigeoe-
fend (2093). dus telkens wanneer de enige bedoeling van het uitoefenen 
van het recht het benadelen van de tegenpartij is, of wanneer het uitoefenen 
van een recht op een voor de rechthebbende nuttige maar voor de andere 
nadelige wijze gebeurde terwijl de rechthebbende een andere voor hem 
even nuttige, maar voor de andere minder nadelige wijze had kunnen kie-
zen (2094). Tenslotte maakt ook rechtsmisbruik uit, het gebruiken van een 
recht op een wijze die voor de rechthebbende meer voordeel dan een andere 
uitoefeningswijze inhoudt, maar voor de ander een disproportioneel groter 
nadeel inhoudt (2095). Wanneer het om een misbruik van een contractueel 
recht (2096) gaat kan zulks gesanctioneerd worden op basis van de mati-
gende werking van de goede trouw (2097). Bij de beslissing tot niet-ver-
lenging zal dus rechtsmisbruik aanwezig zijn telkens wanneer de wil werd 
vastgesteld om de tegenpartij schade te berokkenen (2098)of wanneer de 
niet-verlenging een fout uitmaakt in de zin van een onbehoorlijke rechtsuit-
oefening (2099), of de schending van het evenredigheidscriterium. Wanneer 

(2090) cass. (fr.) 6 januari 1978, Bull. Civ., iV, nr. 7; cass. (fr.) 9 juni 1992, Contr. Conc. Consomm. 
1992, nr. 223, noot l. leVeneUr.
(2091) frankrijk: cass. (fr.) 18 januari 1966, Bull. Civ. iii, nr. 37; cass. (fr.) 23 mei 200, Petites 
Affiches 8 maart 2001, 18, noot M.-r. gArciA.
(2092) Brussel 19 mei 1998, D.A.O.R. 1999, nr. 48, p. 93, noot J. BillieT, contra Vred. gent 
19 december 1997.
(2093) cass. 30 januari 2003, R.W. 2005-06, 1219.
(2094) Brussel 19 december 2001, J.T. 2002, 736.
(2095) cass. 25 november 2005, J.T. 2006, 9; cass. 15 maart 2002, R.W. 2003-04, 1261.
(2096) cass. 19 september 1983, R.W. 1983-84, 1480; cass. 18 juni 1987, R.W. 1987-88, 503.
(2097) A. de BerSAQUeS, “l’abus de droit en matière contractuelle”, R.C.J.B. 1969, 497; W. 
VAn gerVen en S. cOVeMAeKer, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 2005, 100.
(2098) W. VAn gerVen en S. cOVeMAeKer, Verbintenissenrecht, leuven, Acco, 2005, 100; 
Parijs 13 mei 1991, Gaz. Pal. 1992, 1, sommaire, 58.
(2099) Parijs 30 september 1977, D. 1978, 690, noot H. SOUleAU; Parijs 8 december 1978, Rev. 
Jur. Com. 1980, 180 noot P. le TOUrneAU. in de franse rechtspraak is een evolutie merkbaar 
om het rechtsmisbruik niet enkel aan te nemen wanneer er sprake is van een wil om de te-
genpartij schade te berokkenen, maar integendeel het rechtsmisbruik ook uit te breiden naar 
gevallen van kwade trouw: c. JAMin, «l’évolution de droit français de la concession com-
merciale» in B. PincHArT, J.-P. TriAille (ed.) les contrats de distribution commerciale en droit 
belge et français, Brussel, larcier, 1996, 213 e.v. (223).
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één partij een verlenging voorstelt en de andere die zonder reden weigert waar-
door er meer schade ontstaat voor de tegenpartij, zonder eigen aanwijsbaar 
voordeel, maakt de weigering van dit aanbod rechtsmisbruik uit  (2100). Op die 
manier zou elk opportunistisch gedrag kunnen gesanctioneerd worden (2101). 
Bij franchiseovereenkomsten zal nochtans moeilijk aan te tonen zijn dat het niet-
verlengen zonder eigen voordeel gebeurde. de situatie van bijvoorbeeld (2102) 
een leasingmaatschappij die een auto ofwel verder leaset aan een persoon ofwel 
gewoon in de onderneming laat staan is moeilijk te vergelijken met de situatie 
van een franchiseovereenkomst. de in de rechtspraak voorkomende gevallen 
waar een niet-verlenging het evenredigheidsbeginsel schendt, betreffen meer 
de situatie waar één partij een theoretisch keuzerecht heeft tussen de ontbin-
ding van de overeenkomst en de verderzetting, en niet om de situatie waar de 
overeenkomst een einde neemt door het aflopen van de duur. in die situatie is 
het voor de franchisegever zeker geen verplichting de niet-verlenging van de 
overeenkomst te motiveren (2103) (cf. supra randnr.533).

588. niet-motiveren van De niet-verlenging maakt niet iPso facto rechtsmisbruik 
uit – in de mate dat de niet-verlenging een recht is, hoeft de uitoefening van 
dit recht in principe niet gemotiveerd te worden (2104). de franchisegever 
moet dan ook niet meedelen op basis van welke criteria hij zich baseert om 
de overeenkomst al dan niet te verlengen (2105). de loutere afwezigheid van 
noemenswaardige klachten bij de beslissing tot niet-verlengen van de overeen-
komst maakt dan ook op zich geen rechtsmisbruik uit (2106). Toch kan de mo-
tivering van een weigeringsbeslissing in zekere mate nuttig zijn om bij betwis-
ting aan te tonen dat er geen sprake is van rechtsmisbruik (2107). Weliswaar 

(2100) cass. 16 november 1961, Pas. 1962, i, 332; cass. 19 september 1983, Arr. Cass. 1983-84, 52, Pas. 
1984, i, 55, J.T 1985, 56, noot S. dUfrene, R.C.J.B. 1986, 282, noot J.l. fAgnArT; H. BOcKen, 
“de goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen”, R.W. 1989-90, 1044; cass. 16 januari 1986, 
R.C.J.B. 1991, 5, noot M. fOnTAine; Brussel 19 december 2001, J.T.. 2002, 736, J.L.M.B. 2002, 632.
(2101) c. TrUOng, Les différends liés à la rupture des contrats internationaux de distribution dans 
les sentences arbitrales, in Bibliothèque de droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 195. 
(2102) Brussel 19 december 2001, J.T.. 2002, 736, J.L.M.B. 2002, 632.
(2103) Het gaat immers tweemaal om eenzelfde vrijheid om de overeenkomst te beëindi-
gen, als deel van de contractvrijheid, telkens begrensd door het verbod op rechtsmisbruik, 
P. STOffelS-MUncK, “la rupture du contrat et le droit de la distribution”, in J.-c. HAl-
lOUin en H. cAUSSe (eds.) Le contrat électronique au coeur du commerce électronique; Le droit 
de la distribution, Droit commun ou droit spécial, in Collection de la Faculté de droit et des sciences 
Sociales de l’université de Poitiers, Poitiers, l.g.d.J. , 2005, 182.
(2104) cass. (fr.) 25 april 2001, D. 2001, Somm. 3237, noot d. MAZeAUd, R.T.D. Civ. 2002, 99, 
noot J. MeSTre en B. fAgeS; cass. (fr.) 5 oktober 1993, onuitg., nr. 91-10.408; cass.  5 april 
1994, D. 1995, somm. 69, noot d. ferrier, J.C.P. 1994. ii., 22224, noot c. JAMin; Versailles 
17 juni 1999, Cah.dr. entr. 4/2000, p.20, noot. d. MAingUY en J.-l.reSPAUd; M. fABre-MA-
gnAn, “l’obligation de motivation en droit des contrats”, in Le contrat au début du XXI

e
siècle 

(Mélanges ghestin), Parijs, l.g.d.J., 2001, 301 e.v.
(2105) cass. (fr.) 7 april 1998, Bull. Civ. iV, 161, R.T.D. com. 1999, 79, noot J. MeSTre.
(2106) cass. (fr.) 16 januari 1987, D., informations rapides, 1987, 13.
(2107) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essai sur les activités professionnelles exercées 
dans une dépendance économique, Parijs, l.g.d.J., 1986, nr. 285.
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biedt een foute motivering geen afdoende bescherming. de rechter zal zijn 
marginale toetsingsrecht geboden door het principe van het verbod op rechts-
misbruik gebruiken om in ieder geval de werkelijke reden te toetsen (2108). 
indien de motieven niet stroken met de werkelijkheid zal de rechter logischer-
wijs concluderen dat er sprake is van rechtsmisbruik (2109). Bepaalde rechts-
leer argumenteert dat franchiseovereenkomsten op dit laatste vlak een uit-
zonderingspositie innemen. Op basis van de economische afhankelijkheid die 
resulteert uit de franchiseovereenkomst en de door ons verworpen (cf. supra 
randnr. 217 en 220-221) kwalificatie van franchiseovereenkomsten als overeen-
komsten aangegaan in het gemeenschappelijk belang betoogt zij dat de weige-
ring tot verlenging bij franchiseovereenkomsten steeds moet gemotiveerd zijn, 
zodat elke ongemotiveerde weigering van een verlenging van een franchise-
overeenkomst een rechtsmisbruik uitmaakt (2110). Ook pogingen hetzelfde te 
verkrijgen door een parallel te trekken tussen de franchiseovereenkomst en 
een mandaat aangegaan in het gemeenschappelijk belang van beide partijen 
moeten we afwijzen (2111). en kwalificatie als mandaat in het gemeenschap-
pelijk belang zou met zich meebrengen dat de overeenkomst niet kan worden 
opgezegd maar enkel gerechtelijk kan worden ontbonden, waarvoor dus een 
wanprestatie zal moeten worden bewezen. de franchisenemer treedt echter 
duidelijk niet op in naam en voor rekening van de franchisegever.
er moeten dus bijkomende omstandigheden zijn die van de beslissing tot 
niet-verlenging een rechtsmisbruik maken. Zo kan de lange duur van de 
contractuele verhouding (2112), of de mondelinge garanties op verlen-
ging (2113) in aanmerking worden genomen.

589. niet-verlenging na zware investeringen maken niet iPso facto rechtsmis-
bruik uit – Sommigen leiden het rechtsmisbruik bij niet-verlenging van een 
franchisecontract af uit het loutere feit dat de franchisegever in het fran-
chisecontract zware verplichtingen oplegt aan de franchisenemer, zodat 
deze maar redelijkerwijze kunnen worden aanvaard door de franchise-
nemer indien er een impliciete garantie was op verlenging (2114). in feite 
komt dit argument erop neer dat men uit de zwaarte van de opgelegde 

(2108) T. delAHAYe, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Brussel, 
Bruylant, 1984, 131, 166; r. VAnrAnSBeecK, “de opzegging”, R.W. 1995-96, 355.
(2109) cass. (fr.) 21 oktober 1970, Bull. Civ., iV, nr. 279; cass. (fr.) 15 februari 1982, Bull. Civ , 
iV, nr. 30.
(2110) A. KHAYAT-de cYWinSKA en A. VicenT-fiTOUSSi, Le franchisé, onuitg. thesis voor 
het doctoraat, Université Paris i Pantheon-Sorbonne, 1996, 297-298.
(2111) cass. (fr.) 7 oktober 1997, Cont. conc. Cons., 1998, nr. 20, noot l. leVAndeUr; D. 1998, 
413, noot c. JAMin; Les petites affiches, 14 en 16 september 1998, 9, noot A. cOnSTAnTin. 
(2112) Voor een concessieovereenkomst: Parijs 12 november 1962, D. 1963, sommaire 25; cass 
(fr.) 3 juli 1972, Bull. Civ. iV, 205, R.T.D. com 1974, nr. 148, p. 575, noot, J. HeMArd.
(2113) cass. (fr.) 9 juli 1952, R.T.D. com. 1953, 720, noot J. HeMArd.
(2114) Parijs 28 juni 1958, Gaz. Pal. 1958, 2, p. 253; cass. (fr.) 5 juli 1962, Gaz. Pal. 1962, 2, p. 161; 
Parijs 13 mei 1991, Gaz. Pal. 1992, 1, somm. p. 58, Parijs 26 maart 1999, r.J.d.A. 1999 nr. 778.
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verbintenissen een recht op een bepaalde minimumtermijn afleidt (cf. supra 
randnr. 573). een criterium om de zwaarte van de opgelegde verbintenis-
sen te relateren aan de duur, is de vraag of de al toegestane termijn (zon-
der verlenging) de franchisenemer in staat stelt om zijn investeringen af te 
schrijven. is dit niet geval dan zou een niet-verlenging volgens bepaalde 
rechtspraak rechtsmisbruik uitmaken (2115). deze argumentatie werd met 
betrekking tot concessieovereenkomsten door het franse Hof van cassatie 
uitdrukkelijk verworpen. Het Hof stelt dat de omvang van de gedane in-
vesteringen door de concessienemer het recht van de concessiegever om de 
overeenkomst niet te verlengen niet kan verminderen (2116). Wij sluiten 
ons aan bij het standpunt van het franse Hof van cassatie, dat conform is 
met het principe van de contractvrijheid en de onafhankelijkheid van beide 
partijen. de franchisenemer dient bij het sluiten van het contract zijn risico 
in te schatten en een kosten/batenanalyse te maken voor de vereiste inves-
teringen op basis van de initiële contractuele minimumduur. 

590. niet-verlenging na verlangen bijkomenDe investeringen maakt rechtsmis-
bruik uit: – daarentegen kan het niet-verlengen van een franchiseovereen-
komst korte tijd na het eisen van zware bijkomende investeringen in hoofde 
van de franchisenemer wel een rechtsmisbruik uitmaken. 
dit is zeker het geval wanneer nog bijkomende omstandigheden aanwezig 
zijn zoals een misleiding van de contractpartij, bv. een franchisegever die de 
franchisenemer ten onrechte in de waan liet dat er een verlenging komt en 
hem bepaalde investeringen liet doen (2117). indien de onderhandelingen 
tot verlenging al werden aangevat of a fortiori wanneer er al een principeak-
koord was tot verlenging en deze onderhandelingen of principeakkoorden 
tot verlenging onrechtmatig worden afgebroken, kan de franchisenemer 
hier bovendien ageren op basis van culpa in contrahendo (2118). een prin-

(2115) Voor een concessieovereenkomst: Parijs 23 oktober 1998, Lettre. Distr. februari 1999; 
Versailles 3 mei 1990, D, Sommaire 367; Parijs 10 juli 1972, aangehaald door J. gUYenOT, 
Rep dr. Com. Dalloz, concession exclusive nr. 202; Parijs 13 mei 1991, R.J.D.A. 1991, nr. 911, 
p 776; Gaz. Pal. 26-28 januari 1992, p. 12; Parijs 27 september 1977, D. 1978, p. 690, noot H. 
SOUleAU.
(2116) cass. (fr.) 4 januari 1994, D. 1994, informations rapides, 37.
(2117) cass. (fr.) 23 mei 2000, Petites Affiches 8 maart 2001, 18, noot M.-r. gArciA; Arbitrage 
Zurich, toepassing van frans recht, 1994, nr. 7514, vermeld in c. TrUOng, Les différends liés à 
la rupture des contrats internationaux de distribution dans les sentences arbitrales, in Bibliothèque de 
droit de l’entreprise, Parijs, litec, 2002, 193-194. (de franchisegever herhaalde in briefwisseling 
zijn intentie het contract te verlengen, hij bevestigde zijn akkoord met bepaalde voorgestelde 
wijzigingen in de overeenkomst wat de publiciteit en het systeem van bestellingen betrof, 
maar ook wat een verlaging van de vergoedingen betrof, hij aanvaardde bovendien juist voor 
het begin van de opzegtermijn nog een belangrijke bestelling); cass. (fr.) 11 juli 1978, Bull. civ. 
1978, iV, nr.199, r.J. com. 1979, p. 171, noot le gUidec; cass. (fr.) 23 mei 2000, r.J.d.A. 2001, 
nr. 973, r.T.d. civ. 2001, p.137, noot J. MeSTre en B. fAgeS. Hier is al meer sprake van een 
meer economische beoordeling van de situatie: f.X. licAri, la protection du distributeur 
intégré en droit français et allemand, Straatsburg, litec, 2002, 520.
(2118) Brussel 9 februari 2007, onuitg., A.r. 2004/Ar/1647. 
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cipeakkoord houdt een verbintenis om iets te doen in, die te goeder trouw 
moet worden uitgevoerd (2119).

Persoonlijk kunnen wij ons vinden in deze rechtspraak. in tegenstelling 
tot de rechtspraak die de franchisenemer in ieder geval de tijd wil geven 
zijn investeringen af te schrijven, gaat het hier dan enkel om bijkomende 
investeringen, die dus niet van bij het sluiten van de overeenkomst vast 
stonden en die de franchisenemer tijdens de duur van de overeenkomst 
door zijn afhankelijkheid en zijn contractuele verplichtingen ten opzichte 
van de franchisegever niet zo gemakkelijk kon weigeren. Op die manier 
kan de franchisenemer die bepaalde investeringen heeft gedaan om zijn 
contractuele verplichtingen uit te voeren vergoed worden. Zo wordt een 
evenwicht gezocht tussen het respecteren van de vrije wil van partijen bij 
het begin van de overeenkomst en het beschermen van de franchisenemer 
tegen bepaalde schadelijke gevolgen van zijn economische afhankelijkheid 
op het moment van het beëindigen van de overeenkomst.

591. niet-verlengen mag geen sanctie zijn: – de concessiegever/franchise-
gever kan een niet verlenging niet gebruiken als sanctie voor een conces-
siehouder/franchisenemer die parallelle import toeliet (2120).

592. ontijDig: – Ook een ontijdige medeling van de beslissing om de over-
eenkomst niet te verlengen kan een rechtsmisbruik uitmaken (2121). dit 
zal meestal samenvallen met een gewekte schijn dat de verlenging van de 
overeenkomst zou worden aangeboden (2122). 
Meestal gaat het dus om gevallen waar de franchisegever/concessiegever 
incoherent gedrag vertoont en de niet-verlenging dus absoluut niet te ver-
wachten was (2123).

593. naar een erkenning van Puur economische motieven?: – in de franse 
rechtspraak is een tendens waar te nemen die puur economische motieven 
in aanmerking neemt om een niet- verlengingen van een overeenkomst, of 
een al te bruuske opzegging als rechtsmisbruik te kwalificeren (2124). 

(2119) luik 16 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 589.
(2120) cass. (fr.) 10 oktober 2000, contrats, conc. consom. 2001, comm. 13, noot S. POUil-
lOT-PerUZZeTTO.
(2121) cass. (fr.) 23 mei 2000, r.J.d.A. 2001, nr. 973, r.T.d. civ. 2001, p.137, noot J.MeSTre 
en B. fAgeS.
(2122) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 43.
(2123) P.le TOUrneAU en M. ZOÏA, “concessions exclusives, effets, rupture”, Jurisclasseur 
Contrats-distribution, fasc. 1035, nr. 178; d. HOUTcieff, le principe de cohérence en matière 
contractuelle: onuitg., Thèse Paris Xi, 2000; d. MAZeAUd, «loyauté, solidarité, fraternité: la nou-
velle devise contractuelle?», in  Mélanges f.Terré, Parijs, dalloz-PUf-litec, 1999, p. 603, nr. 12.
(2124) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 44-45.
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Het franse Hof van cassatie stelt impliciet dat de rechter moet nagaan of de 
economische voorwaarden van het contract er niet op wijzen dat partijen een 
contractuele relatie van langere duur voor ogen hadden. Hier was sprake van 
belangrijke investeringen door de concessiehouder, op verzoek van de conces-
siegever (2125). 

594. aarD van De sanctie bij rechtsmisbruik: schaDevergoeDing – Wanneer 
rechtsmisbruik wordt aangenomen bestaat de gepaste sanctie in principe 
uit een geldelijke schadevergoeding. een rechterlijk gebod tot gedwongen 
voortzetting van een contract dat gebaseerd is op een wederzijdse samen-
werkingsplicht lijkt immers weinig zinvol (2126).

ii.  ingeVOlge INTUITU PERSONAEKArAKTer VAn frAncHiSeOVereen-
KOMST 

a.  Inleiding

1.  Intuitu personaeovereenkomst

595. Definitie intuitu Personaeovereenkomst – Sommigen kwalificeren de 
franchiseovereenkomst als een overeenkomst met een intuitu personaeka-
rakter (2127). dit impliceert dat de persoon van de medecontractant een 
doorslaggevend element is bij het sluiten van de overeenkomst (2128). Het 
feit dat de medecontractant met zijn specifieke bekwaamheden en capaci-
teiten de overeenkomst zal uitvoeren is meer bepalend dan de inhoud van 
de overeenkomst op zich (2129). de persoon van de franchisenemer is de 
hoofdoorzaak van de overeenkomst. 

(2125) cass. (fr.) 20 januari 1998, Bull. Civ. 1998, iV, nr. 40, Lettre Distrib. mei 1998, Contr. Conc. 
Cons.1998, 56, noot l. leVeneUr, D. 1998, Jur. 413, noot c. JAMin, D. somm. 333, noot d. 
ferrier, R.T.D. Civ. 1998, 675, noot J. MeSTre, D. 2000, somm. 362, noot d. MAZeAUd. 
(2126) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisesvertrages, Basel, Helbing&lichtenhann, 
1999, 108.
(2127) Kh. Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1993, 963. Voor het begrip intuitu personae zie: 
H. de PAge en r. deKKerS, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, 422; M. MAlAUrie-Vi-
gnAl, “intuitu Personae et liberté de la concurrence dans les contrats de distribution”, La 
semaine Juridique Entreprise et Affaires, 1998, nr. 7, 260; P. le TOUrneAU, “intuitu personae”, 
J.Cl. Contrat de distribution, fasc. 420.
(2128) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, 231; P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles 
par disparation d’un élément essentiel à leur formation, in Collection de la Faculté de Droit Université 
Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 1998, 32; W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeen-
rechtelijk dienstencontract, Brugge, die Keure, 2003, 1134.
(2129) K. de BOcK, “de franchiseovereenkomst” in Bestendig handboek distributierecht, Ant-
werpen, Kluwer, losbladig, 2004, afl. 4, deel Vi.3-2, nr. 16800.
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a.  Voorwaarden voor bestaan van intuitu personaeovereenkomst

in feite is het niet de overeenkomst als geheel die een intuitu personaekarak-
ter kent, maar één of meerdere verbintenissen uit die overeenkomst waar-
voor het een rol speelt wie ze uitvoert (2130). dit kan zo zijn om een grote 
verscheidenheid aan redenen. 

596. intuitu Personaekarakter is Deel van het voorwerP of De oorzaak van De 
overeenkomst – Het intuitu personaekarakter kan ten eerste deel uitmaken 
van het voorwerp van de overeenkomst. de persoon zelf kan het voorwerp 
van de overeenkomst uitmaken, indien een persoonsgebonden element het 
voorwerp uitmaakt van een commerciële transactie (2131). Het gaat dan om 
contracten over rechten verbonden aan de persoon van de medecontractant 
zoals het afbeeldingsrecht of contracten met als voorwerp een bepaald ta-
lent van de medecontractant, of een creatieve of een intellectuele prestatie 
(het architectencontract, het contract met een advocaat). Wanneer het con-
tract de zakenrechtelijke gevolgen van persoonlijkheidsrechten betreft, is de 
medewerking van desbetreffende persoon onmisbaar (2132). in de meeste 
gevallen echter houdt een overeenkomst rekening met de persoon van de 
contractant indien er niet enkel gekeken wordt naar het voorwerp, de te 
leveren prestatie, maar ook naar de persoon die de prestatie moet leveren 
of de persoon aan wie de prestatie geleverd wordt. de persoon van de me-
decontractant kan op twee niveaus in rekening worden gebracht.
de persoon van de medecontractant kan ten eerste de oorzaak van de over-
eenkomst zijn. Het zijn overeenkomsten die eigenlijk geen economische maar 
een affectieve oorzaak hebben (schenkingen, vriendendiensten). er zou niet 
gecontracteerd zijn indien het niet om die bepaalde medecontractant ging. 
de contracten om niet zijn vaak intuitu personae aangegaan (2133).

(2130) f. VAlleUr, L’intuitus personae dans les contrats, Parijs, librairie de jurisprudence an-
cienne et moderne, 1938, 29.
(2131) M. cOnTAMine, L’intuitus personae dans les contrats, onuitg. Thesis, Paris ii, 1974, 33; 
l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection Droit 
Civil, Parijs, economica, 1984, 32.
(2132) Persoonlijkheidsrechten worden geacht onverhandelbaar en extrapatrimoniaal te zijn. 
nochtans worden diverse elementen van de persoonlijke levenssfeer dagelijks en zonder 
veel weerstand van het objectief recht te gelde gemaakt. Alleen het persoonlijkheidsrecht 
begrepen als “la maîtrise préjuridique exercée par l’individu sur son corps et sur sa faculté 
de production spirituelle” of als het recht op privacy zou buiten de commerciële sfeer blijven: 
e. gUldiX, “de positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch pri-
vaatrecht”, T.P.R. 1999, 1599-1600.
(2133) Met uitzondering van de borgtocht en de verbruiklening, die slechts door een contrac-
tueel beding een intuitu personaeovereenkomst wordt: P. WerY, “les contrats de services 
gratuits”, in B. TilleMAn en A. VerBeKe (eds.) Knelpunten Dienstencontracten, in Knelpun-
ten contractenrecht, Antwerpen, intersentia, 2006, 63 en 82.
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dwaling omtrent de persoon zal hier uiteraard een reden tot nietigheid van 
de overeenkomst zijn (art. 1110 B.W.).

597. intuitu Personaekarakter ligt buiten het voorwerP van De overeenkomst – 
Het intuitu personaekarakter kan echter ook buiten het voorwerp of de 
oorzaak van de overeenkomst liggen. de kwaliteiten van de persoon zijn 
bij een overeenkomst onder bezwarende titel eerder een garantie voor een 
correcte uitvoering. Waar op het eerste niveau de medecontractant omwille 
van een affectieve band de oorzaak van de overeenkomst is, speelt hier eer-
der een vertrouwensband. Voorwerp en oorzaak van de overeenkomst zijn 
dan eigenlijk vreemd aan de persoon van de medecontractant. de persoon 
van de medecontractant wordt dan ook enkel op basis van objectieve crite-
ria geëvalueerd. er zou hoe dan ook gecontracteerd worden maar er wordt 
enkel voor de meest geschikte persoon gekozen. de prestatie is dan meestal 
een verbintenis om iets te doen. de capaciteiten van de schuldenaar bij het 
uitvoeren van die verbintenis om iets te doen zijn dan voor de schuldeiser 
van de verbintenis doorslaggevend (2134).
Afhankelijk van de kwaliteiten van de medecontractant is de uitvoering 
meer of min waarschijnlijk. indien het gaat om een verbintenis om iets te 
doen, kan de cessie van de verbintenis de zekerheid van de schuldeiser 
schaden. 
indien het gaat om een verbintenis die louter financieel is, volstaan over-
wegingen met betrekking tot de solvabiliteit van de schuldenaar niet om 
een overeenkomst als een intuitu personaecontract te kwalificeren. de over-
eenkomst is dan maar intuitu personae gesloten indien de overeenkomst 
gesloten is omwille van bepaalde kwaliteiten (2135) van de persoon van 
de medecontractant, los van zijn vermogen. deze kwaliteiten zijn echter 
objectief.
Uiteindelijk zou men daarom kunnen besluiten tot een zekere vervangbaar-
heid van de persoon van de schuldenaar door een persoon met gelijkaardi-
ge kwaliteiten. Hier speelt immers niet de persoon zelf van de schuldenaar 
maar zijn objectiveerbare kwaliteiten (2136).

2.  Conclusie: Intuitu personae in hoofde van de franchisenemer,…

598. in feite aangegaan met inachtname Persoon van De franchisenemer: – in 
hoofde van de franchisenemer is de franchiseovereenkomst vaak feitelijk 
intuitu personae aangegaan zeker aangezien de franchisegever maar in zee 

(2134) P. MArcHAndiSe, «le changement de cocontractant dans les contrats à prestations 
successives», in Le contrat à prestations successives, Brussel, ABJe, 150.
(2135) cass. (fr.) 13 december 2005, J.C.P., e., 2006, p. 782, nr. 1669.
(2136) l. cHATAlAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, Montpellier, litec, 2006, 285.
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gaat met de franchisenemer indien hij aan een aantal voorwaarden beant-
woordt (2137). door de nauwe samenwerking en de invloed die een be-
paalde franchisenemer kan hebben op het imago van de franchisegever is 
de keuze voor de juiste franchisenemer belangrijk. Het intuitu personaeka-
rakter kan zelfs expliciet gelinkt worden en dus voortvloeien uit de samen-
werkingsverplichting, die een wezenlijke verbintenis van de franchiseover-
eenkomst uitmaakt. 
de overweging nr. 20 van het Pronuptia arrest van het europese Hof van 
Justitie erkent expliciet dat de franchisegever zelf zijn partners moet kun-
nen kiezen om zo te waken over de vakbekwaamheid van zijn franchise-
nemer om op die manier het imago van het franchisesysteem te vrijwaren 
en om te kunnen vermijden dat derden die geen band hebben met de keten 
kennis zouden kunnen nemen van de geheime knowhow (2138). 

599. contractueel herhalen intuitu Personaekarakter: – Het intuitu perso-
naekarakter wordt echter vaak uitdrukkelijk in een contractuele clausule 
vastgelegd, vaak in een uitdrukkelijk ontbindend beding (cf. supra deel 
ontbinding 476) (2139). Men zal vaak de discussie over het al dan niet intui-
tu personaekarakter van de overeenkomst vermijden of irrelevant maken 
door het voornaamste gevolg van dergelijke kwalificatie contractueel vast 
te leggen door een verbod voor de franchisenemer om de overeenkomst 
over te dragen op een derde zonder het voorafgaandelijk akkoord van de 
franchisegever. 
Wanneer de franchisenemer een vennootschap is, wordt vaak ook de wer-
kelijke bestuurder door een dergelijke clausule beoogd en wordt voorzien 
dat elke wijziging in samenstelling van de aandeelhouders of van de be-
stuursorganen afhankelijk is van de goedkeuring van de franchisegever. in 

(2137) K. de BOcK, “de franchiseovereenkomst” in Bestendig handboek disributierecht, afl. 1, 
2001, nr. 20000; c. VerBrAeKen, A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution 
commerciale, diegem, Kluwer, 1997, 171; J. de lAT en B. MAeS, Franchising, schets van een suc-
cesformule, in Prolegomena, Brussel, Swinnen, 1985, 22; d. ferrier, “la rupture du contrat de 
franchise”, J.C.P. 1977, 278.
(2138) H.v.J. 28 januari 1986, nr. 161/84, Jur. H.v.J. 1986, 353, concl. P. VerlOren VAn THe-
MAAT.
(2139) rb. Brussel 12 november 2002, onuitg., A.r. 1999/8391/A; rb. Antwerpen 1 februari 
1996, D.A.O.R. 1996, afl. 38, p. 93; zie ook art. 25 van icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise 
internationale de distribution, Parijs, icc publishing, 2000, 35: “ce contrat est conclu en consi-
dération de la personne du franchisé qui, par voie de conséquence, ne pourra, sans l’accord 
préalable du franchiseur, transférer, sous-licencier ou conclure un sous-contrat avec un tiers, 
à titre gratuit ou onéreux, pour tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat. 
est également considérée comme un tiers toute personne ou société qui contrôle le franchisé 
ou est sous le contrôle du franchisé. est ainsi interdit tout transfert, y compris celui qui ré-
sulterait du décès, de l’incapacité ou de la défaillance du franchisé ou d’un actionnaire si le 
franchisé est une société. dès  lors qu’un tel transfert n’est pas approuvé par le franchiseur, 
le liquidateur, l’administrateur ou le représentant du franchisé doit transférer les droits et 
obligations du franchisé à un tiers agrée par le franchiseur dans les six mois suivant la mort, 
l’incapacité ou la défaillance du franchisé…..”.
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verband met de toepassing van een niet-concurrentiebeding werd door de 
rechtspraak al aanvaard dat ook de bestuurder van de vennootschap fran-
chisenemer erdoor gebonden werd (2140). Het zijn de persoon en zijn per-
soonlijke competenties die doorslaggevend waren voor het sluiten van de 
overeenkomst. de franchisegever sluit dus niet een overeenkomst met een 
vennootschap, maar met een vennootschap in een bepaalde samenstelling 
en met bepaalde in zijn ogen bekwame, bestuurders (2141). nochtans gaat 
het om twee verschillende personen en kan de persoon van de bestuurder 
niet gehouden zijn tot de verbintenissen van de vennootschap. Best moet 
dus, zelfs in het geval van een niet-concurrentiebeding, expliciet worden 
bepaald dat ook de bestuurders erdoor gehouden zijn.

a.  franchisenemer is vennootschap 

600. intuitu firmae: – Ook indien de franchisenemer een vennootschap 
is, zal de overeenkomst intuitu personae aangegaan worden. in dit geval 
spreekt men van een overeenkomst intuitu firmae (2142). een overeenkomst 
zal intuitu firmae aangegaan zijn indien de hoedanigheid van de rechts-
persoon doorslaggevend is geweest voor het sluiten van de overeenkomst. 
dit kan ook contractueel bepaald worden (2143). Hier staat dan de con-
crete ondernemingsactiviteit van de rechtspersoon centraal. Wat dan voor 
de medecontractant speelt zijn vooral de ervaring, de vaardigheden van 
werknemers of bestuurders, specifieke knowhow, een bepaald imago, de 
financiële situatie, marktaandeel, vergunningen en erkenningen… (2144) 
in de praktijk zijn er meestal eerst contacten met een natuurlijke persoon 
die in de franchiseketen wil stappen. daarna wordt in de precontractuele 
fase bekeken welke personenvennootschap kan opgericht worden voor het 
sluiten en uitvoeren van de overeenkomst. de vennootschap wordt opge-
richt om aansprakelijkheden te beperken voor de persoon in kwestie of 
om zijn persoonlijk vermogen af te schermen. Soms wordt in werkelijk-
heid het vermogen van de vennootschap en van de vennoten echter toch 
vermengd (2145). in het franchisecontract kan dan worden voorzien dat 
de samenwerking afloopt indien de persoon die het contract aanging, niet 

(2140) Kh. Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1993, 963.
(2141) d. MAingUY, “cession de contrôle et sort des contrats de la société cédée”, Rev. so-
ciétés, 1996, 17; X. JASPAr en n. MeTAiS, “les limites à la transmission universelle du pa-
trimoine: les contrats intuitu personae et les contraintes afférents à certains biens”, Bull. Joly, 
soc. 1998, nr. 5, p. 477.
(2142) H. lAgA, “enige bedenkingen omtrent de fusie en de overgang van intuitu personae-
overeenkomsten”, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story Scientia, 1986, 250.
(2143) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, 1135.
(2144) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, 1136. 
(2145) Kh. Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1993, 963.
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meer achter het bedrijf staat, doordat hij bijvoorbeeld de meerderheid van 
de aandelen niet meer in handen heeft, of omdat hij het dagelijkse bestuur 
ervan niet meer uitoefent (2146). de franchisegever kan bovendien als extra 
voorwaarde in de overeenkomst laten opnemen dat de persoon met wie hij 
het contract onderhandelde effectief deze is die de dagelijkse leiding van de 
franchisevestiging op zich neemt. Het contract kan dan ook als afgelopen 
beschouwd worden wanneer die persoon daartoe niet meer in staat is ten 
gevolge van andere activiteiten, ongeval, ziekte, …

Het intuitu personaekarakter kan maar verankerd worden aan concrete 
kwaliteiten van de persoon (2147). Bij een vennootschap zal het dan nood-
zakelijkerwijs moeten gaan over kwaliteiten van bepaalde bestuurders of 
bepaalde vennoten.

3. …niet in hoofde van de franchisegever?

601. Persoon franchisegever minDer belangrijk: – de PAge stelt dat het in-
tuitu personaekarakter van een overeenkomst slechts speelt ten aanzien 
van de persoon uit hoofde van wie het intuitu personaekarakter zich recht-
vaardigt en niet ten aanzien van de andere partij (2148). Sommigen bewe-
ren dat ook de franchisenemer een bepaalde overeenkomst sluit omwille 
van de capaciteiten van de franchisegever (2149). Vooral de overdracht van 
knowhow van de franchisegever op de franchisenemer wijst op het belang 
van de persoon van de franchisegever (2150). Anderen menen dan weer dat 
voor de franchisenemer vooral het merk, de producten van de franchise-
gever, de knowhow en het imago van de keten een rol spelen (2151). de 
franchisenemer treedt toe tot een bepaalde keten, los van de persoonlijke 
kwaliteiten van de eigenaar van die keten (2152). Voor hem speelt vooral 
het voorwerp een rol. de franchisenemer verbindt zich omwille van het 

(2146) A. lOMBArT, d. SerVAiS e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, 2006, Meerbeek-
Kortenberg, edipro, 222.
(2147) cass. (fr.) 13 december 2005, J.C.P. , e., 2006, p. 782, nr. 1669.
(2148) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, ii, 422.
(2149) Voorz. Kh. Brussel 9 december 1982, J.T. 1983, 399; c. MATrAY, Le contract de franchise, 
in Les dossiers du Journal de Tribunaux, Brussel, larcier, 1992, nr. 10, J.-M. lelOUP, La franchise, 
droit et pratique, Parijs, delmas, 2000, 270; cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data 
nr. 044205 en 044216 (twee arresten), besproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les 
règles”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au 
franchiseur”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 18.
(2150) c. JAMin, noot onder Parijs 15 december 1992, J.C.P. g, 1994, ii, 22205; contra M. 
MAlAUrie-VignAl, “intuitu personae et liberté de la concurrence dans les contrats de 
distribution”, J.C.P. e. 1998, 260.
(2151) A. lOMBArT, d. SerVAiS e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, 2006, Meerbeek-
Kortenberg, edipro, 223.
(2152) c. SUnT, “franchising”, in Lexicon voor Privaatrecht, losbladig, Vii 1989, p. 14, nr. 31.
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beoogde doel en het verwachte resultaat, namelijk het delen in de reputatie, 
het uithangbord en het daardoor aangetrokken cliënteel, de aard van het 
franchiseproject en zijn rentabiliteit (2153). dit wordt duidelijk wanneer de 
franchisegever zijn concept helemaal wijzigt. dit kan bijvoorbeeld het geval 
zijn wanneer een franchisegever zijn keten onderbrengt in een grotere keten 
en bijgevolg het merk van de eerste franchiseketen ophoudt te bestaan. Of 
wanneer na een tijd het merk en concept van de franchisegever zijn aantrek-
king verliest en de franchisegever door de markt genoodzaakt wordt zijn 
keten te heroriënteren. een klassiek geval hier was het overgaan van nOP-
ri in gB carrefour (2154). Mogelijk zouden we dit ook kunnen zien als een 
schending van het intuitu personaekarakter (2155). in feite verandert hier 
de franchisegever. Het aanbod om met de nieuwe keten een franchiseover-
eenkomst aan te gaan wordt dan afgedwongen doordat het oude merk, en 
de producten van het merk ophouden te bestaan. nochtans gaat men in de 
praktijk niet zo ver en lijkt men te aanvaarden dat een franchisegever zijn 
concept en merk binnen de grenzen van het redelijke en volgens de noden 
van de markt kan wijzigen. dit houdt geen schending in van het intuitu 
personaekarakter (2156). in feite levert deze rechtspraak het bewijs dat de 
overeenkomst in dit geval niet intuitu personae is aangegaan in hoofde van 
de franchisegever.

602. geval Per geval bekijken: – Uiteindelijk is het intuitu personae begrip een 
feitelijk begrip en moet men niet a priori een bepaald type overeenkomst als 
intuitu personae kwalificeren (2157). Het intuitu personaekarakter van de 
overeenkomst ten opzichte van de persoon van de franchisegever moet mis-
schien geval per geval worden beoordeeld en zal nauw samenhangen met 
de verbintenis tot bijstand van de franchisegever. is deze bijstandsverbinte-
nis zeer uitgebreid en speelt de bekwaamheid van de persoon van de fran-
chisegever daarbij een grote rol, dan is de overeenkomst ook ten opzichte 

(2153) P. clAeS, «franchising, analyse van het begrip en enkele kenmerken» in De samenwer-
king tussen ondernemingen, Brussel, Bruylant, 1993, 159.
(2154) Zie Kh. Brussel 26 september 2001, onuitg., A.r. 9.892/99 enVoorz. Kh. Brussel 16 juni 
1998, D.A.O.R. nr. 48, p. 73 waar een deelprobleem, het verplicht reclame maken voor produc-
ten van de nieuwe keten in oude nOPri vestigingen, wordt behandeld. in feite kadert dit in 
een ruimer probleem van wegvallen (of eenzijdig wijzigen) van essentiële elementen van de 
franchiseovereenkomst, met name het merk en het uithangbord.
(2155) Het franse Hof van cassatie loste recent twee gelijkaardige gevallen op via het intuitu 
personaekarakter. Het betrof echter een volledige overdracht van onderneming in het ene ge-
val, een fusie in het andere geval: cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data nr. 044205 en 
044216 (twee arresten), besproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Fran-
chise Magazine, 2008, nr. 208, 17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, 
Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 18.
(2156) Kh. Brussel 26 september 2001, onuitg., A.r. 9.892/99.
(2157) B. TilleMAn, Bruikleen, bewaargeving en sekwester, in Beginselen Belgisch privaatrecht, X, 
deel 2, c, Brussel, Kluwer, 2000, nr. 42, p. 26.
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van de persoon van de franchisegever intuitu personae aangegaan (2158). 
daarnaast zal ook de persoonlijke bijdrage van de franchisegever bij de 
creatie van het product een invloed kunnen hebben. Wanneer het gaat om 
modeartikelen die door een bepaalde ontwerper worden getekend, kan de 
persoonlijke relatie met de franchisegever boven de contractuele relatie met 
het bedrijf geplaatst worden (2159).
eigenlijk is er langs beide kanten wellicht een intuitu personae aspect waar 
te nemen, maar spelen telkens andere redenen. de franchisegever zoekt 
in de franchisenemer betrouwbaarheid en solvabiliteit, de franchisenemer 
zoekt betrouwbaarheid en bekwaamheid, in de vorm van knowhow (2160). 
de franse rechtspraak lijkt in ieder geval geen onderscheid te maken tus-
sen de franchisenemer en franchisegever wat het intuitu personaekarakter 
betreft (2161).

a.  franchisegever is een vennootschap

603. indien de franchisegever, zoals meestal, een rechtspersoon is, dan stelt 
zich de vraag welk persoonlijk element dan in aanmerking moet worden ge-
nomen. Heeft de franchisenemer dan doorslaggevend belang gehecht aan 
de meerderheidsaandeelhouder, de raad van bestuur, het leidinggevend 
personeel van de onderneming of enig ander personeelslid dat instaat voor 
de uitvoering van de overeenkomst? Het vragen van een voorafgaande toe-
stemming van de franchisenemer indien één van deze personen binnen de 
onderneming vervangen wordt, lijkt in de praktijk niet realistisch. in dit 
geval lijkt het erop dat de persoon van de franchisegever onmogelijk het 
voorwerp of de oorzaak van de overeenkomst kan uitmaken. de overeen-
komst zal dan eerder een intuitu pecuniaecontract zijn. Het is het contract 
op zich dat de franchisenemer interesseert en niet wie de overeenkomst 
precies uitvoert. niet de eigenaar van de keten, maar de keten en het recht 
aan die keten te mogen deelnemen, interesseert de franchisenemer.

(2158) c. VerBrAeKen, A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution commerci-
ale, diegem, Kluwer, 1997, 171; P. MArcHAndiSe, «le changement de cocontractant dans 
les contrats à prestations successives», in Le contrat à prestations successives, Brussel, ABJe, 152; 
P. clAeS, «franchising, analyse van het begrip en enkele kenmerken» in De samenwerking 
tussen ondernemingen, Brussel, Bruylant, 1993, 158. 
(2159) A. lOMBArT, d. SerVAiS e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, 2006, Meerbeek-
Kortenberg, edipro, 223.
(2160) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 218.
(2161) cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data nr. 044205 en 044216 (twee arresten), be-
sproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 
17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, Franchise Magazine, 2008, 
nr. 208, 18; cass. 7 maart 2000, opgenomen in Juris data nr. 2000-001032; rennes 22 februari 
2000, J.C.P. e, 2004, 1191, noot c. VilMArT; M. MAlAUrie-VignAl, “intuitu personae et 
liberté de la concurrence dans les contrats de distribution”, J.C.P., e., 1998, nr. 7, p. 262.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

492

de meeste franchiseovereenkomsten bevatten echter een clausule die de 
franchisegever te allen tijde toestaat zijn rechten en plichten over te dragen 
op een derde zonder toestemming van de franchisenemer (2162). Sommi-
gen zien in deze asymmetrie een verder bewijs van de ongelijke positie van 
de franchisenemer (2163).

B. gevolgen van het intuitu personaekarakter

de gevolgen van een kwalificatie als intuitu personaecontract bij de beëindi-
ging van het contract zijn ten eerste een verbod de overeenkomst aan een 
derde over te dragen. daarnaast zou het contract als intuitu personaecon-
tract eindigen bij overlijden of onbekwaamverklaring van de natuurlijke 
persoon of faillissement of ontbinding van de rechtspersoon (2164). 

1. Verbod van overdracht

604. intuitu Personaekarakter moet rusten oP ceDent – de notie intuitu perso-
nae kan unilateraal of wederkerig zijn. Het volstaat niet meer een contract 
globaal als intuitu personae te kwalificeren. We moeten nagaan waar het 
intuitu personaekarkater precies ligt, bij uitvoering van welke verbintenis-
sen de persoon van de uitvoerder precies speelt. indien het intuitu perso-
naekarakter niet op de cedent rust maar op de tegenpartij is er geen reden 
waarom dit de overdracht zou beperken (2165). 

605. De overeenkomst kan niet worDen overgeDragen zonDer instemming van 
De franchisegever: – Wanneer de franchisenemer de overeenkomst over-
draagt op een derde zonder toestemming van de franchisegever, kan de 
overeenkomst ontbonden worden (2166). Uiteraard kan de tegenpartij de 
overdracht stilzwijgend aanvaarden (2167). Het is evident dat een overeen-
komst die intuitu personae is gesloten onoverdraagbaar is (2168). Het doel 

(2162) Art. 24 icc model contract: icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise internationale de 
distribution, Parijs, icc publishing, 2000, art. 25, p. 35: Le Franchiseur pourra transférer tout ou 
partie des droits et obligations découlant du contrat, sous reserve que les droits de propriété intellec-
tuelle soient également transmis, étant convenu que le Franchiseur devra informer le Franchisé par 
écrit de ce transfert au plus tard….. jours après la date à laquelle il sera devenu effectif.
(2163) gUJe, boek 77, editie 2, 15 november 2004, p. 48.
(2164) K. de BOcK, “de franchiseovereenkomst” in Bestendig handboek disributierecht, afl. 1, 
2001, nr. 20600.
(2165) M.e. Andre, “l’intuitus personae dans les contrats entre professionnels”, in Mélanges 
M. Cabrillac, Parijs, litec, 1999, 30.
(2166) rb. Antwerpen 1 februari 1996, D.A.O.R. nr. 38, p. 93.
(2167) cass. (fr) 7 januari 1992, D. 1992, somm. 278, noot l. AYneS.
(2168) cass. (fr.) 7 januari 1992, Bull. Civ. 1992, iV, nr. 3, p. 3; J.C.P. 1992, i, 3591, nr. 17, noot c. 
JAMin; Parijs 6 februari 1992, D. 1992, somm. 389.
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van de cessie, namelijk de verbindende kracht van de overeenkomst over 
dragen op een derde kan niet bereikt worden. 

606. verboD overDracht vloeit voort uit aarD verbintenis of uit wet of wil van 
De Partijen: – de onmogelijkheid de overeenkomst over te dragen kan struc-
tureel zijn omdat het voorwerp van de overeenkomst nauw verbonden is 
met de persoon van de medecontractant die de overeenkomst wenst over 
te dragen (in ons geval dus de franchisenemer-cedant). de overeenkomst 
kan daarnaast ook onoverdraagbaar zijn door de wil van de wetgever of 
van de partijen om het bestaan van de overeenkomst te beperken tot de 
verhouding tussen de twee originele partijen (2169). 

in ieder geval kan het voorwerp van deze overeenkomsten perfect worden 
overgedragen, zo lang de eerste schuldenaar maar garant blijft staan voor 
de verdere uitvoering door een derde van de verbintenissen uit de over-
eenkomst. Het is de zekerheid die de medecontractant interesseert en niet 
zozeer de uitvoering door een bepaalde persoon.

607. contractuele bevestiging onoverDraagbaarheiD: – Bij franchiseovereen-
komsten wordt de onoverdraagbaarheid in hoofde van de franchisenemer 
vaak nog eens contractueel bevestigd. 

   Ce contrat est conclu en considération de la personne du Franchisé qui, 
par voie de conséquence, ne pourra pas, sans l’accord préalable écrit du 
Franchiseur, transférer, sous-licencier ou conclure un sous-contrat avec un 
tiers, à titre gratuit ou onéreux, pour tout ou partie des droits et obligations 
découlant du contrat. Est également considérée comme un tiers toute per-
sonne ou société qui contrôle le Franchisé ou est sous le contrôle du Fran-
chisé (2170). 

Het verschil tussen dergelijk conventioneel verbod de overeenkomst over 
te dragen en een intuitu personaeovereenkomst ligt in het feit dat bij de eer-
ste soort overeenkomsten het verbod de overeenkomst over te dragen niet 
voortvloeit uit het voorwerp van de overeenkomst, maar een beperking 
inhoudt op de contractuele rechten van een contractpartij. indien men dan 
toch dergelijke overeenkomst overdraagt, is de overdracht nietig. gaat het 
echter om een intuitu personaeovereenkomst dan is de intuitu personaeover-
eenkomst zelf van rechtswege ontbonden indien ze wordt overgedragen 
aan een andere partij (2171). eventueel kan de nietige overdracht dan een 

(2169) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, 229-230.
(2170) icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise internationale de distribution, Parijs, icc publi-
shing, 2000, art. 25, p. 35.
(2171) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, 236.
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contractuele fout uitmaken met een ontbinding ex tunc van de overeen-
komst zelf als gevolg.

Het resultaat van beide constructies blijft echter dat het vervangen van één 
van de contractspartijen het einde van de eerste overeenkomst en het slui-
ten van een nieuwe overeenkomst veronderstelt (2172). 

608. contractueel vastleggen toestemming overDracht: – dergelijk omslach-
tige procedure kan vermeden worden door een clausule in de overeenkomst 
te lassen die de instemming van de tegenpartij vraagt voor elke vorm van 
overdracht van de contractuele verbintenissen. in de praktijk geschiedt dit 
door de opname van zogenaamde change of control-clausule, ook “grand 
father clause, of “change of ownershipclause” of “commercieel beding 
betreffende controlewijziging (2173) genoemd. Het betreft een clausule 
waarin een vennootschap bepaalde verbintenissen opneemt die uitwerking 
moeten krijgen ingeval de op haar uitgeoefende controle wijzigt (2174).
dergelijke clausules komen ook bij franchiseovereenkomsten vaak voor. 

   Est ainsi interdit tout transfert, y compris celui qui résulterait du décès, 
de l’incapacité ou de la défaillance du Franchisé ou d’un actionnaire si le 
Franchisé est une société. Dès lors qu’un tel transfert n’est pas approuvé 
par le Franchiseur, le liquidateur, l’administrateur ou le représentant du 
Franchisé doit transférer les droits et obligations du Franchisé à un tiers 
agréé par le Franchiseur dans les six mois suivant la mort, l’incapacité ou la 
défaillance du Franchisé (2175). 

Om elke discussie over het intuitu personaekarakter van de overeenkomst 
in hoofde van de franchisenemer te vermijden, kan de toestemming van de 
franchisenemer met de overdracht van de overeenkomst door de franchise-
gever ook ab initio in de overeenkomst worden vastgelegd (2176).

609. misbruik van recht om niet in te stemmen met overDracht – Opnieuw 
kan echter de franchisegever in een dergelijk geval misbruik maken van 

(2172) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, 250.
(2173) P. MArcHAndiSe, “le changement de cocontractant dans les contrats à prestations 
successives”, in: Het Contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Vlaams Pleitgenootschap 
bij de balie te Brussel, ABJe en cJB, 1991, 156; zie ook: P. BlAncHArd, ‘les clauses de 
changement de contrôle, instruments de stabilisation et de sauvegarde’, R.D.A.I. 2006, 192; A. 
cOUreT, ‘les clauses de changement de contrôle dans les SA’, (noot onder Hof van Beroep 
van Parijs 25 januari 1995), Bull. Joly 1995, 414; H. dUBOUT, les clauses de changement de 
contrôle’ in X. (ed.), les grandes clauses des contrats internationaux, Brussel, Bruylant, 2001, 341.
(2174) M. dAlle, “Artikel 556 van het W.Venn. is toepasselijk op elk beding inzake contro-
lewijziging (change of control clause) ten laste van een naamloze vennootschap’, T.R.V. 2004, 
90.
(2175) icc (ed.) Contrat modèle ICC de franchise internationale de distribution, Parijs, icc publi-
shing, 2000, art. 25, p. 35.
(2176) Angers 26 september 2006, onuitg., r.g. 05-02269.
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zijn recht om de overdracht te weigeren. dit zal het geval zijn wanneer 
de franchisegever geen enkel eigen belang heeft bij de weigering van de 
kandidaat-overnemer. een franchisegever die een kandidaat-overnemer 
weigert “omdat de investering die van de kandidaat franchisenemer werd 
gevraagd ondraaglijk zou zijn gezien de actuele en voorziene omzet van 
het schoonheidscentrum” getuigt volgens de voorzitter van de rechtbank 
van Koophandel te Hasselt niet van een voldoende belang en zorgt door de 
weigering voor een overdreven benadeling van de belangen van de oud-
franchisenemer (2177). Uiteraard heeft de franchisegever wel een belang 
bij de financiële gezondheid van de onderneming van de franchisenemer, 
maar in casu was het argument eerder uit de lucht gegrepen. 
Aangezien bij een franchiseovereenkomst het intuitu personaekarakter niet 
in het voorwerp zelf van de overeenkomst gelegen is maar eerder een ga-
rantie moet bieden voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, kan 
bij een beoordeling van het rechtsmisbruik misschien rekening gehouden 
worden met de vraag of de overdracht inderdaad de zekerheid van de fran-
chisegever schendt of niet. indien dit klaarblijkelijk niet het geval is, zou tot 
een misbruik van recht besloten kunnen worden. in feite hebben we een 
onderscheid gemaakt tussen intuitu personaeovereenkomst waar de per-
soon van de schuldenaar het voorwerp van de prestatie uitmaakt en de in-
tuitu personaeovereenkomsten waar de kwaliteiten van de schuldenaar een 
zekerheid vormen voor de goede uitvoering van de overeenkomst. in dit 
laatste geval wordt het intuitu personaekarakter dus eigenlijk geobjectiveerd 
tot door iedereen analyseerbare kwaliteiten en wordt de persoon van de 
uitvoerder in feite vervangbaar door een persoon met dezelfde kwaliteiten. 
Sommige leiden hieruit af dat dergelijke intuitu personaeovereenkomsten 
dan ook overdraagbaar zouden zijn (2178). de cedent zou dan zonder de 
gecedeerde kunnen beslissen of de overnemer de nodige kwaliteiten heeft 
om de verbintenis correct uit te voeren. Bovendien kunnen dergelijke ob-
jectieve kwaliteiten perfect gewaardeerd worden door de rechter in een a 
posteriori controle.
dit gaat een brug te ver omdat dergelijke redenering precies afbreuk doet 
aan het zekerheidskarakter dat een kwalificatie als intuitu personaeovereen-
komst heeft verkregen. een mildering van de vaak al te absolute kwalificatie 
als intuitu personaeovereenkomst kan mijns inziens beter bekomen worden 
onder een gelijkaardige argumentatie via de figuur van het rechtsmisbruik. 
Het principe van de onoverdraagbaarheid blijft gewaarborgd, maar een 
weigering van een geschikte kandidaat-overnemer, die klaarblijkelijk de 

(2177) Voorz. Kh. Hasselt 1997, D.A.O.R. nr. 47, p. 95, noot J. BillieT ‘overdracht van een 
franchisezaak door een franchisenemer’; H. lAgA, “enige bedenkingen omtrent de fusie en 
de overgang van intuitu personaeovereenkomsten”, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story 
Scientia, 1986, 244.
(2178) l. cHATAlAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, Montpellier, litec, 2006, 283.
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objectieve kwaliteiten die aan de basis lagen van de kwalificatie als intuitu 
personaeovereenkomst bezit, kan rechtsmisbruik uitmaken. de controle van 
de rechter zal op die manier slechts een marginaal toetsingsrecht blijven en 
niet gebeuren na maar vóór de feiten, niet nadat de overdracht al is over-
eengekomen maar voordien.
Sommige franse rechtsleer (2179) maakt verder een onderscheid of de 
franchisenemer titularis is van een territoriale exclusiviteit of niet. in het 
eerste geval is de franchisegever totaal vrij in de keuze van een franchisene-
mer, en kan hij dus elke door de franchisenemer voorgedragen overnemer 
weigeren, tenzij rechtsmisbruik. in het tweede geval is de keuze van de 
franchisenemer beperkt en moet een weigering aan objectieve en niet dis-
criminerende criteria beantwoorden (2180).

610. contractueel uitsluiten van onoverDraagbaarheiD in hoofDe van De fran-
chisegever: – Om elk probleem te vermijden in het geval van een eventuele 
kwalificatie van de overeenkomst als intuitu personae aangegaan in hoofde 
van de franchisegever, worden vaak ook clausules ingelast die de toestem-
ming van de franchisenemer bij een overdracht door de franchisegever van 
bij het sluiten van de overeenkomst vooronderstellen. 

2.  Uitzondering op de rechtsopvolging onder algemene titel

a.  Overlijden een van de partijen

611. geen rechtsoPvolging onDer algemene titel: – de intuitu personaeover-
eenkomsten worden klassiek gezien als een uitzondering op de rechtsop-
volging onder algemene titel (2181). dit blijkt ook uit art. 1122 B.W.: men 
bedingt voor zichzelf en voor zijn erfgenamen, tenzij de aard van de over-
eenkomst daaraan in de weg staat. 

612. overlijDen natuurlijke Persoon is einDe van De overeenkomst – indien de 
franchisenemer een natuurlijke persoon is, eindigt de intuitu personaeover-
eenkomst in principe bij het overlijden van de franchisenemer of zijn on-
bekwaamverklaring (2182). Het gaat hier dan eigenlijk om een ontbinding 
van rechtswege. de overeenkomst kan immers niet meer in natura worden 
uitgevoerd omdat dit een uitvoering veronderstelt door een bepaalde per-
soon (2183). Maar dezelfde oplossing zou hier uiteraard kunnen worden 

(2179) M. MAlAUrY-VignAl, “intuitu personae et liberté de la concurrence dans les con-
trats de distribution”, J.C.P. e., 1998, 261.
(2180) Aix 16 september 1993, Bull. Aix 1993, nr. 2, p. 133.
(2181) H. HOVASSe, noot onder cass. (fr.) 13 december 2005, J.C.P., e., 2006, p. 782, 
nr. 1669.
(2182) l. cOrneliS, Algemene theorie van de verbintenis, Antwerpen, intersentia, 2000, 827.
(2183) cass. 28 november 1980, R.C.J.B. 1987, 70.
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bekomen door de regel dat elke huur van werk eindigt bij het overlijden 
van de werkman (art. 1795 B.W.).

b.  einde van de vennootschap

613. overname of fusie van De vennootschaP, inbreng/overDracht van alge-
meenheiD of beDrijfstak, niet nooDzakelijk einDe van De franchiseovereenkomst: – 
indien de vennootschap, partij bij een in haar hoofde intuitu firmae aan-
gegane overeenkomst, ophoudt te bestaan, of dusdanig van structuur 
verandert, houdt ook de intuitu personaeovereenkomst in principe op te 
bestaan (2184). nochtans is het begrip intuitu personae zoals hierboven 
uiteengezet, niet zo eenduidig. Bovendien moeten we de vraag stellen of 
elke verandering in de rechtspersoon van de franchisenemer zomaar gelijk 
te schakelen is met de situatie van het overlijden van een natuurlijke per-
soon. 
Wanneer de overeenkomst gesloten wordt met een rechtspersoon, kan ook 
de overname van de aandelen van de vennootschap of een wijziging in 
aandelenstructuur of bestuur de facto neerkomen op een verboden over-
dracht van de overeenkomst, die dan van rechtswege de ontbinding van de 
intuitu personaeovereenkomst met zich meebrengt (2185). nochtans zal een 
overname van (een deel van) de aandelen vaak een nieuwe financiële im-
puls betekenen voor de keten. Het spreekt voor zich dat uiteindelijk beide 
partijen daarbij gebaat zijn (2186). 
in het vennootschapsrecht is de overdracht van contracten wettelijk gere-
geld bij fusie of splitsing van de vennootschap en bij overname of inbreng 
van een algemeenheid of bedrijfstak.

614. fusie en sPlitsing: – Krachtens art. 671 W.Venn. wordt de overgenomen 
vennootschap ontbonden, zonder vereffening. de aandeelhouders van de 
overgenomen vennootschap worden aandeelhouders in de nieuw opge-
richte vennootschap. Het gehele vermogen van de overgenomen vennoot-
schap, zowel rechten als plichten, gaat over op de overnemende of nieuw 
opgerichte vennootschap (2187). Bij splitsing geldt hetzelfde wanneer de 
gesplitste vennootschap wordt overgenomen of deel gaat uitmaken van 

(2184) P. VAn OMMeSlAgHe, “la transmission des obligations en droit positif belge”, in 
La transmission des obligations, Brussel, Bruylant, 1980, 184; J. VAn rYn, Principes de droit com-
mercial, i, 511.
(2185) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, 236 en 249.
(2186) A. lOMBArT, d. SerVAiS e.a., Franchising in 60 vragen en antwoorden, 2006, Meerbeek-
Kortenberg, edipro, 225.
(2187) H. lAgA, “Het rechtsgevolg van de fusie en splitsing. Overgang van rechten en 
plichten” in De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, 
Kalmthout, Biblo, 1994, p. 91, nr. 1; S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 
659.
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nieuw opgerichte vennootschappen (artt. 673 en 674 W.Venn.). Het gaat om 
een overgang ten algemenenen titel (2188). Het geheel van rechten wordt 
overgedragen, krachtens één enkele titel zodat afstand kan gemaakt wor-
den van de overdracht en de vormvereisten ervoor, van de verschillende 
bestanddelen. dit in tegenstelling tot wat gezegd over de overdracht van de 
handelszaak (cf. infra randnr. 735). dit brengt dus een echte overdracht van 
contracten met zich mee zonder dat de instemming van de medecontractan-
ten nodig is (2189) en met bevrijding van de oorspronkelijke contractant (de 
overgenomen of gesplitste vennootschap). in tegenstelling tot een algeme-
ne overdracht door overlijden gaan ook intuitu personaeovereenkomsten 
over (2190). conventioneel kan hier echter van worden afgeweken (2191). 
de vraag blijft echter of een beding dat elke overdracht van de overeen-
komst verbiedt hiertoe volstaat. in principe gaat het immers niet om een 
overdracht van de overeenkomst maar om een algemene rechtsopvolging. 
Het valt dus aan te raden expliciet te bedingen dat de overeenkomst naar 
aanleiding van fusie of splitsing niet automatisch onderdeel vormt van de 
algehele vermogensoverdracht (2192).
Terecht wordt gepleit voor een zekere nuancering van deze algemene re-
gel (2193). de eigenlijke persoonsgebonden overeenkomsten zouden moe-

(2188) H. lAgA, “enige bedenkingen omtrent fusie en overgang van intuitu personaeover-
eenkomsten”, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1996, 239. 
(2189) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 659.
(2190) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 663; H. lAgA, “enige beden-
kingen omtrent de fusie en de overgang van intuitu personaeovereenkomsten”, Liber amico-
rum Jan Ronse, Brussel, Story Scientia, 1986, 256; A. AlBOrTcHire, Le sort des contrats dans 
les opérations de fusion et scission de sociétés commerciales, lille, A.n.r.T. 2005, 164; K. geenS, 
“de nieuwe wet inzake fusies en splitsingen”, T.R.V. 1993, 58; T. TilQUin, Traité des fusions 
et scissions, Brussel, Kluwer, 1993, p. 292, nr. 430; H. lAgA, “Het rechtsgevolg van de fusie 
en splitsing. Overgang van rechten en plichten” in De nieuwe fusiewetgeving 1993: vennoot-
schapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, Kalmthout, Biblo, 1994, p. 114, nr. 49; H. lAgA, 
“enige bedenkingen omtrent fusie en overgang van intuitu personaeovereenkomsten”, Liber 
amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1996, 256 e.v.; J. VAn BAel, Fusies en splitsingen, 
in R.N.P.S., Antwerpen, Kluwer 1993, 24 e. v.; l. liefSOenS, noot onder Brussel 5 oktober 
1988, T.B.H. 1989, 882; f. T’KinT en i. cOrBiSier, “la transmission des contrats et la pro-
tection des créanciers” in Le nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés, in Droits des 
sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 173; contra cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data 
nr. 044205 en 044216 (twee arresten), besproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les 
règles”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au 
franchiseur”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 18.
(2191) P. fOrierS, La caducité des obligations contractuelles par disparation d’un élément essentiel à 
leur formation, in Collection de la Faculté de Droit Université Libre de Bruxelles, Brussel, Bruylant, 
1998, 126.
(2192) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 663.
(2193) r. HOUin, noot onder Amiens 5 oktober 1974, R.T.D.com 1975, 136; X. JASPAr en 
n. MeTAiS, “les limites à la transmission universelle de patrimoine: “les contrats intuitu 
personae et les contraintes afférentes à certains biens” Bull. Joly 1998, 447; contra A. AlBOrT-
cHire, Le sort des contrats dans les opérations de fusion et scission de sociétés commerciales, lille, 
A.n.r.T. 2005, 188.
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ten worden uitgezonderd (2194). Het franse Hof van cassatie (2195) stelt 
dat een intuitu personaeovereenkomst niet zal overgaan in geval van fusie 
indien de persoon van de uitvoerder werkelijk een essentieel bestanddeel 
uitmaakt van het voorwerp van de overeenkomst. Het is afwachten in hoe-
verre twee recente franse cassatiearresten van 3 juni 2008 deze tendens 
uitbreiden naar alle franchiseovereenkomsten. Volgens sommigen stelt het 
Hof met deze twee arresten dat alle franchiseovereenkomsten intuitu per-
sonae zijn aangegaan in hoofde van de franchisegever en dat alle intuitu 
personae overeenkomsten bij algemene overdracht van rechten en plichten 
uitgezonderd zijn en dus pas overgaan op de universele rechtsopvolger 
mits toestemming van de franchsienemer (2196). 
de “eigenlijke persoonsgebonden” overeenkomsten zouden niet overgaan, 
de “oneigenlijke persoonsgebonden” overeenkomsten, dus deze waar het 
intuitu personaekarakter eerder ondergeschikt bestaat, of eerder een zakelijk 
aspect vertoont, zouden wel overgaan in geval van fusie (2197). dit on-
derscheid tussen (on)eigenlijke intuitu personaeovereenkomsten kunnen we 
terugkoppelen aan het eerder gemaakte onderscheid (cf. supra randnr. 596 
en 597). de oneigenlijke intuitu personaeovereenkomsten, of de overeen-
komsten waar het intuitu personaekarakter eerder een garantie is voor de 
uitvoering, zouden dan in geval van fusie wel overgaan. in elk geval zou 
de principiële overdracht van dergelijke overeenkomsten gematigd moeten 
worden door de goede trouw. effectieve uitvoering van dergelijke verbin-
tenis eisen na overdracht in het kader van een fusie of splitsing zou een 
rechtsmisbruik kunnen uitmaken (2198).

615. inbreng/overDracht van algemeenheiD of beDrijfstak: – Wanneer een 
vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als passiva, zonder 
ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe vennootschap-
pen, tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de ver-
krijgende vennootschap(pen) gaan alle schulden en schuldvorderingen 
over op de verkrijgende vennootschap, dus ook de lopende overeenkom-
sten (2199), zonder instemming van de medecontractant. Het verschil met 

(2194) J. VAn BAel, Fusies en splitsingen, in R.N.P.S., Antwerpen, Kluwer 1993, 103.
(2195) cass. (fr.) 29 oktober 2002, Dr. & patr. 2003, april, nr. 114, noot d. POrAccHiA.
(2196) cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data nr. 044205 en 044216 (twee arresten), bespro-
ken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 17 en l. 
gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 18.
(2197) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 663.
(2198) H. lAgA“enige bedenkingen omtrent fusie en overgang van intuitu personaeover-
eenkomsten”, Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1996, 260 e.v.; f. T’KinT en 
i. cOrBiSier, “la transmission des contrats et la protection des créanciers” in Le nouveau 
droit des fusions et des scissions de sociétés, in Droits des sociétés, Brussel, Bruylant, 1994, 195; S. 
BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 663.
(2199) Ook de handelshuurovereenkomsten, in afwijking van art. 10 handelshuurwet; A. gOe-
Minne en n. VerBiST, “Overdracht van algemeenheid of bedrijfstak”, T.R.V. 1998, 373.
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de fusie of splitsing is hier dat het geen overdracht ten algemene titel is 
omdat de overdragende vennootschap niet wordt ontbonden en dus blijft 
verder bestaan (2200).

616. algemene overDracht onDerneming franchisegever: – een algemene 
overdracht door de franchisegever levert minder problemen op omdat de 
overeenkomst in hoofde van de franchisegever in principe niet intuitu per-
sonae is aangegaan (2201). in twee recent franse cassatiearresten is het Hof 
van mening dat indien de franchiseovereenkomst intuitu personae gesloten 
is in hoofde van de franchisegever, en het Hof is volgens sommige van me-
ning dat dit altijd zo is (2202), dit een algehele overdracht van de overeen-
komst zonder instemming van de franchisenemer belet (2203).

617. algemene overDracht onDerneming franchisenemer: – een algemene 
overdracht door franchisenemer is in elk geval problematischer. Ten eerste 
blijft de vraag wat er gebeurt indien de franchisegever de overeenkomst 
expliciet heeft gesloten met het oog op de kwaliteiten van een bepaalde be-
stuurder van de vennootschap-franchisenemer. Het intuitu personaekarak-
ter is dan eerder gelinkt aan de persoon van de bestuurder dan aan de ven-
nootschap. indien de fusie dan een afstand van controle door die persoon 
inhoudt, zou de overeenkomst door de fusie wel beëindigd worden (2204), 
of zou in elk geval een verdere uitvoering eisen van de overeenkomst, een 
rechtsmisbruik kunnen uitmaken. 

618. tenzij onuitvoerbaar Door oPslorPenDe vennootschaP: – daarnaast blijft na-
tuurlijk het probleem dat zelfs indien de intuitu personaeovereenkomst effec-
tief overgaat, ze soms onmogelijk kan uitgevoerd worden door de opslorpende 
vennootschap. Bijvoorbeeld indien er bepaalde onverenigbaarheden zouden 
zijn tussen de verplichtingen van de opslorpende en de opgeslorpte vennoot-
schap. We denken bijvoorbeeld aan het geval dat een franchiseketen opge-
slorpt wordt door een andere keten. de onderling overlappende exclusivitei-

(2200) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, nr. 23, p. 664.
(2201) contra cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data, nr. 044215 en 044216, (twee 
arresten), besproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Franchise Magazine, 
2008, nr. 208, 17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, Franchise Ma-
gazine, 2008, nr. 208, 18.
(2202) f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 17; l. 
gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, Franchise Magazine, 2008, nr. 208, 18.
(2203) contra cass. (fr.) 3 juni 2008, opgenomen in Juris Data, nr. 044215 en 044216, (twee 
arresten), besproken door f.-l. SiMOn, “cession du contrat: les règles”, Franchise Magazine, 
2008, nr. 208, 17 en l. gUiSeriX, “l’intuitu personae imposé au franchiseur”, Franchise Ma-
gazine, 2008, nr. 208, 18.
(2204) K. TOrBeY, Les contrats de franchise et de management à l’épreuve du droit des sociétés, in 
Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 2002, 231. 
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ten of niet-concurrentieverplichtingen kunnen dan onmogelijk allen worden 
gerespecteerd.

iii.  ingeVOlge fAilliSSeMenT 

619. Het contractenrecht gaat uit van de vrije wil van contractspartijen in 
bonis. Het insolventierecht zal echter dat contract proberen te herleiden tot 
een stuk van het patrimonium. 

a.  Insolventie van franchisenemer

620. de hypothese waarbij de franchisenemer failliet gaat of op enige an-
dere wijze insolvent wordt, valt eigenlijk onder het vorige hoofdstuk. de 
overeenkomst die intuitu personae gesloten is in hoofde van een partij die 
failliet gaat wordt van rechtswege beëindigd. de overeenkomst kan immers 
onmogelijk uitgevoerd worden door de persoon die de verbintenis in het 
contract op zich heeft genomen. 

1.  Gerechtelijk akkoord

a.  Verderzetten van lopende overeenkomsten

621. overeenkomsten loPen Door tijDens gerechtelijk akkoorD: – Tijdens de pro-
cedure van een gerechtelijk akkoord lijkt de voorlopige verderzetting van 
de overeenkomst bijna een evidentie (2205), gelet op het doel van een der-
gelijke procedure (art. 28 Wet ger. Akk.). Voor de collectieve schuldenrege-
ling zegt de wet dit niet expliciet maar wordt hetzelfde aangenomen (2206). 
de continuïteit van de contractuele verhoudingen staat dus voorop. 
clausules die de tegenpartij de mogelijkheid bieden de overeenkomst te 
ontbinden enkel en alleen omdat een insolventieprocedure wordt geopend, 
lijken het handhaven van de overeenkomst tijdens dergelijke procedure 
of door de commissaris inzake de opschorting in geval van gerechtelijk 
akkoord niet uit te sluiten (crf. infra randnr. 623) (2207). Uiteraard zal de 

(2205) c. leUnen; «lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming 
in moeilijkheden», T.P.R. 1998, 478; e. diriX, “faillissement en de lopende overeenkomsten”, 
R.W. 2003, 202.
(2206) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 202; e. diriX en A. 
deWilde, “Materieelrechtelijke aspecten van de collectieve schuldenregeling” in Collectieve 
schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, intersentia, 1999, p. 45, nr. 50.
(2207) e. cHViKA, Droit privé et procédures collectives, in Collection de theses, Paris, défrenois, 
2003, 26.
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ontbinding echter meestal verbonden zijn aan een contractuele wanpres-
tatie. clausules die de insolventieprocedure als ontbindende voorwaarde 
formuleren hebben dus geen invloed, uitdrukkelijk ontbindende bedingen 
ten gevolge van contractuele wanprestatie kunnen dan weer wel (2208). 
Het gemeen recht blijft gelden, met inbegrip van de exceptio non adimpleti 
contractus of het stilzwijgend ontbindend beding (2209). Het zou niet kun-
nen dat de schuldenaar, met machtiging van de commissaris inzake op-
schorting, eenzijdig de uitvoering van een lopende overeenkomst kan op-
schorten of beëindigen of de voorwaarden ervan kan wijzigen zonder dat 
de schuldeiser het recht zou hebben om de exceptie van niet-uitvoering toe 
te passen, de gerechtelijke ontbinding te vragen, of zelfs de overeenkomst 
te ontbinden, onder voorbehoud van rechterlijke controle achteraf.

622. onDuiDelijkheiD lot intuitu Personaeovereenkomsten – Over het lot van 
de intuitu personaeovereenkomsten bestaat weinig duidelijkheid. Aange-
zien de wettekst geen onderscheid maakt tussen overeenkomsten die wel of 
niet intuitu personae zijn aangegaan, lijken ze aan hetzelfde regime onder-
worpen te worden (2210). de meeste rechtsleer lijkt dus uit te gaan van een 
mogelijke verderzetting, ook van intuitu personaeovereenkomsten (2211). 

(2208) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 202.
(2209) Verslag, Parl. St. Kamer, 1996-97, 329/17, p. 78; Y. dUMOn en H. STrAnArT, “le 
concordat judiciaire – loi du 17 juillet 1997”, J.T. 1997, 862; l. HerVe, “Aperçu général du 
sort des contrats en cours avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles lois sur les fail-
lites et sur le concordat judiciaire (réforme de 1997)”, Act. du Droit, 1997, 454; c. VAn BUg-
genHOUT, “Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en het fail-
lissement”, R.W. 1997, 455; J. Verlinden, “Overzicht van de nieuwe wetten betreffende 
het faillissement en het gerechtelijk akkoord”, T.R.V. 1997, 536; P. VAndePiTTe en M. de 
rOecK, “gerechtelijk akkoord. de commissaris inzake opschorting; Opdracht, einde van 
de opdracht, erelonen en aansprakelijkheid” in Gerechtelijk akkoord en faillissement, Mechelen, 
Kluwer, 2000, losbladig, e.
(2210) J. BOnQUeT, “gerechtelijk akkoord, het lot van de overeenkomsten”, in Gerechtelijk 
akkoord en faillissement, Mechelen, Kluwer, 2000, losbladig, g.
(2211) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, 1171; J. BOncQUeT, “gerechtelijk akkoord, het lot van de overeenkomsten” in 
Gerechtelijk akkoord en faillissement Kluwer, Mechelen, losbladig, 2000;, c.A. leUnen, “lo-
pende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de ondernemingen in moeilijkheden”, 
T.P.R. 1998, 477; P. cOlle, “de nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”  in K. 
BYTTeBier en r. felTKAMP (ed.), Faillissement en Gerechtelijk Akkoord, (Vakgroep Economisch 
Recht V.U.B.), Antwerpen, Maklu, 1998, p. 231, nr. 60; P. cOlle, Het juridisch kader van de fail-
lissementsvoorkoming. Kritische analyse met rechtsvergelijkende aantekeningen, Antwerpen, Maklu, 
1989, p. 138, nr. 114; A. cUYPerS, “Kredieten en zekerheden bij faillissement en gerechtelijk 
akkoord”, in Voorrechten en Hypotheken, Grondige Studies, 4, Antwerpen, Kluwer rechtswe-
tenschappen, 1998, 17; e. diriX, “Posities van schuldeisers en hun zekerheidsrechten”, in H. 
BrAecKMAnS, e. diriX en e. WYMeerScH (ed.), Faillissement & Gerechtelijk Akkoord: het 
nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, p. 377, nr. 15: P. cOlle, “de nieuwe 
wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”  in K. BYTTeBier en r. felTKAMP (ed.), 
Faillissement en Gerechtelijk Akkoord, (Vakgroep Economisch Recht V.U.B.), Antwerpen, Maklu, 
1998,  p. 233, nr. 64; K. de MeeSTer, “de wet op het gerechtelijk Akkoord en haar implica-
ties op de zekerheden”, V&F 1998, p. 404, nr. 4.4; J. Verlinden, “Overzicht van de nieuwe 
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nochtans staat de schuldenaar van de verbintenis minstens onder toezicht 
van de commissaris, uit welk feit zou kunnen afgeleid worden dat de over-
eenkomst van rechtswege beëindigd is (2212). Wel is hij niet meer hande-
lingsonbekwaam (2213). Vermits het gerechtelijk akkoord enkel kan worden 
toegestaan als er een redelijke kans is op herstel, kan het gerechtelijk akkoord 
op zichzelf normaliter niet leiden tot een onomkeerbare vertrouwensbreuk 
die de beëindiging van alle overeenkomsten intuitu personae zou verant-
woorden (2214). Weliswaar werd in de voorbereidende werken een voorbe-
houd gemaakt wanneer door de toekenning van de voorlopige opschorting 
het vertrouwen dermate zou geschokt zijn dat de overeenkomst in redelijk-
heid niet kan worden voortgezet (2215). dit moet wellicht geïnterpreteerd 
worden als een uitzondering op de algemene regel: er kunnen inderdaad 
omstandigheden zijn die een beëindiging van de intuitu personae-overeen-
komst verantwoorden (2216). de contractspartij die zich hierop beroept, zal 
dit evenwel moeten kunnen motiveren. een louter verwijzen naar de toe-
kenning van de voorlopige opschorting zal onvoldoende zijn (2217). 

wetten betreffende het faillissement en het gerechtelijk akkoord”, T.R.V. 1997, p. 535, nr. 50; 
TH. BOSlY, “la situation des créanciers dans le concordat judiciaire”, in Le nouveau droit du 
concordat et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 août 1997, in Collection du Centre d’Etudes Jean 
Renauld, 7, Brussel, Bruylant, 1997, 110-111; H. cOUSY en e. diriX, “continuïteit van de 
onderneming in moeilijkheden”, T.P.R. 1998, 1226; c. VAn HeUVerSWYn, “de rechten van 
de schuldeisers en hun zekerheidsrechten in de nieuwe wetten op het gerechtelijk akkoord 
en het faillissement”, dAOr 1998, 14.
(2212) K. cHriSTiAenS, “de nieuwe wet gerechtelijk akkoord in kort bestek”, A.J.T. 1998-99, 
p. 161; zeker voor de wet van 1997 ging men ervan uit dat intuitu personaeovereenkomsten 
niet werden voortgezet in geval van een gerechtelijk akkoord (A. clOQUeT, “les concor-
dats et la faillite”, in Les Novelles, IV, Droit commercial, Brussel, larcier, 1985, p. 210, nr. 670; P. 
cOlle, Het juridisch kader van de faillissementsvoorkoming. Kritische analyse met rechtsvergelij-
kende aantekeningen, Antwerpen, Maklu, 1989, p. 138, nr. 114; l. HerVe, “Aperçu général du 
sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles lois sur les faillites et sur le concordat 
judiciaire”, in commission droit et vie des affaires (ed.), La faillite et le concordat en droit positif 
belge après la réforme de 1997, luik, ed. Scientifique de la faculté de droit de liège, 1998, p. 
504, nr. 39.
(2213) M. TiSOn, “Verloop en afwikkeling van het gerechtelijk akkoord en het faillissement”, 
in H. BrAecKMAnS, e. diriX en e. WYMeerScH, Faillissement en Gerechtelijk Akkoord: het 
nieuwe recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1998, 38-39.
(2214) c.-A. leUnen, “lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onder-
nemingen in moeilijkheden”, T.P.R. 1998, 486-488; e. BAllOn, “rechtspositie van schulde-
naar”, in e. BAllOn, J. de leenHeer, M. denef en M.d. deSiMPelAere, De nieuwe wet 
op het Gerechtelijk Akkoord, diegem, ced.Samsom, 1997, p. 222, nr. 308.
(2215) Parl. St. Kamer 1993-94, nr. 1406/1, 25.
(2216) l. HerVe, “Aperçu général du sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles 
lois sur les faillites et sur le concordat judiciaire”, in commission droit et vie des affaires (ed.), 
La faillite et le concordat en droit positif belge après la réforme de 1997, luik, ed. Scientifique de la 
faculté de droit de liège, 1998, p. 508-509, nr. 45.
(2217) i. VerOUgSTrAeTe, O. BerTin, B. ingHelS, M. deWOlf en l. BiHAin, Manuel 
de la faillite et du concordat, diegem, Kluwer editions Juridiques Belgique, 1998, p. 97, nr. 143; 
M. TiSOn, “depistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997”, R.W. 1997-98, p. 
423, nr. 94.
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naast de schending van het intuitu personaekarakter van de overeenkomst 
zal het gerechtelijk akkoord vaak maatregelen bevatten die de relatie met 
de franchisegever wijzigen. denken we bijvoorbeeld aan het inkrimpen 
van het personeelsbestand, voorraadbeheer, enz. Wijzigingen daarin kun-
nen ook de uniformiteit van de keten schaden (2218). de overeenkomst zou 
ontbonden kunnen worden op basis van die contractuele wanprestaties.
Het verderzetten van een overeenkomst kan voor een onderneming in 
moeilijkheden de enige overlevingskans zijn. echter zal het voor de fran-
chisegever van belang zijn de uniformiteit van zijn keten te bewaren. een af-
zonderlijk statuut voor één franchisenemer in moeilijkheden, bijvoorbeeld 
in het kader van een gerechtelijk akkoord, kan daarom moeilijk liggen.

623. ontbinDenDe voorwaarDe of uitDrukkelijk ontbinDenD beDing blijven zon-
Der gevolg: – de wet vermeldt uitdrukkelijk dat ontbindende voorwaarde 
zonder gevolg blijft. We mogen er van uit gaan dat ook andere bedingen 
met hetzelfde effect worden beoogd. Terwijl een ontbindende voorwaarde 
van rechtswege leidt tot de ontbinding van de overeenkomst zodra het be-
trokken feit zich voordoet – in casu de aanvraag of het verkrijgen van een 
gerechtelijk akkoord –, zonder dat nog enige tussenkomst van de schuld-
eiser vereist is, onderstelt het eenzijdig opzeggingsrecht nog steeds een 
beslissing van de schuldeiser om de overeenkomst op te zeggen om die 
reden (2219). dit recht zal de schuldeiser dus niet kunnen uitoefenen voor-
zover het aangehaalde motief de aanvraag of het verkrijgen van een ge-
rechtelijk akkoord zou zijn. indien andere wanprestaties de reden zijn kan 
een beroep op een uitdrukkelijk ontbindend beding wel nog, zolang dit te 
goeder trouw gebeurt en de ware reden niet het ongeloof in het slagen van 
het gerechtelijk akkoord is (2220).

b.  Overdracht van (een deel van) onderneming

624. Volgens de wet gerechtelijk akkoord kan (een deel van) de onderne-
ming worden overgedragen ter uitvoering van het herstelplan, maar ook 
buiten het herstelplan wanneer dit de tewerkstelling dient, de economische 
activiteit behoudt en gunstig is voor de terugbetaling van de schuldeisers 
(art. 41-42 Akkoordwet) (2221). deze situatie is gelijklopend met de moge-

(2218) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 174.
(2219) S. STiJnS, “de beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht van de 
(kortgeding)rechter”, T.B.H. 1996, 117-137.
(2220) Voorz. Kh. luik 4 mei 1998, BankFin. 1998, 331, noot M. TiSOn, hervormd door luik 15 sep-
tember 1998, BankFin. 1998, 525, noot M. TiSOn; Voorz. Kh. Brussel 16 april 1999, T.B.H. 1999, 647.
(2221) Zie i. VerOUgSTrAeTe, “Overdracht van onderneming in insolventieprocedures” 
in H. BrAecKMAnS, H. cOUSY e.a. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, 
Antwerpen, intersentia, 2006,145-153.
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lijkheid tot overdracht binnen de faillissementswet en wordt daar bespro-
ken (cf. infra randnr. 630).

2.  Faillissement

a.  Verderzetten van overeenkomst door curator

625. curator beslist over lot loPenDe overeenkomsten: – Art. 46 faillisse-
mentswet bepaalt ook dat de curator in geval van faillissement beslist of 
overeenkomsten aangegaan vóór het faillissement al dan niet worden ver-
dergezet (2222). de contractvrijheid van de tegenpartij moet daarvoor soms 
wel eens wijken (2223). Bij een beslissing tot verderzetting van de overeen-
komst gaat het om een boedelschuld die bij voorrang wordt voldaan (art. 46 
derde lid faill.W.) (2224). deze bepaling lijkt zeer algemeen en eenvoudig. 
de situatie van lopende overeenkomsten bij een faillissement is in praktijk 
echter niet zo eenvoudig. de duitse insolvenzordnung en de Amerikaanse 
Bankruptcy code zijn op dat vlak veel gedetailleerder. Zo zal de het princi-
piële keuzerecht van de curator beperkt worden door contractuele en wette-
lijke bepalingen. de handelshuurovereenkomst kan bij faillissement van de 
huurder probleemloos worden verdergezet, bvb. in het kader van de voort-
zetting van de handelsactiviteit. Bij faillissement van de verhuurder is ook 
de verderzetting mogelijk, maar opent de stopzetting van de handelshuur 
voor de curator in feite meer perspectieven op te gelde making van de ac-
tiva. nochtans aanvaardt de rechtsleer (2225) en rechtspraak (2226) dat het 
optierecht niet zal kunnen gebruikt worden om de huurder ad nutum uit het 
goed te zetten omdat het faillissement de contractuele positie van de gefail-

(2222) f. T’KinT en W. derYcKe, “Dessaisissement et situation des créanciers en cas de faillite”, 
in Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite: les lois des 17 juillet et 8 août 1997, Brussel, 
Bruylant, 1997, nr. 19, p. 189; A. de Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, 
intersentia, 2005, nr.179.
(2223)A. de Wilde, «Beheer van het insolventievermogen», in Insolventierecht 2004-2005, 
XXXiste Postuniversitaire cyclus Willy delva, Mechelen, Kluwer, 2006, 152 en 145-155; A. de 
Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, intersentia, 2005, nr. 175, e. cH-
ViKA, Droit privé et procédures collectives, in Collection de thèses, Paris, défrenois, 2003, 21.
(2224) S. BriJS, “Artikel 46 faill.W.; is de curator van de failliete verhuurder een tovenaar”, 
noot onder cass. 24 juni 2004, R.W. 2005-06, nr. 12, p.57.
(2225) A. Zenner, Dépistage, Faillites&Concordats, Brussel, larcier, 1998, nr. 679, p. 497; S. BriJS, 
“Artikel 46 faill.W.; is de curator van de failliete verhuurder een tovenaar”, noot onder cass. 
24 juni 2004, R.W. 2005-06, 55; A. Zenner en i. PeeTerS, “Tegenwerpelijkheid van samen-
loopvermijdende contractuele waarborgmechanismen”, R.W. 2004-05, nr. 6, p. 484; A. Zenner 
en c. AlTer, “faillite et contrats en cours,: faculté de ne pas poursuivre l’exécution ou droit de 
résiliation dans le chef du curateur?”, noot onder cass. 24 juni 2004, T.B.H. 2005, nr. 4, p. 246. 
(2226) Vred. Antwerpen, 27 juli 1994, R.W. 1996-97, 508, noot; in hoger beroep bevestigd door 
rb. Antwerpen 19 april 1995; Brussel 26 februari 2002, R.W. 2003-04, 388, cass. 24 juni 2004, 
R.W. 2005-06, afl. 2, 53, noot S. BriJS, T.B.H. 2005, 243, noten A. Zenner, c. AlTer, c. VAn 
BUggenHOUT en i. VAn de MierOP.
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leerde niet mag verbeteren (2227). een recent cassatiearrest sprak zich echter 
uit voor de beëindiging van een huurovereenkomst door de curator (2228). 
Het onroerend goed kan immers ook bezwaard met het huurrecht worden 
verkocht (2229). Het optierecht van de curator wordt dus beperkt tot wat 
noodzakelijk is voor een goed beheer als bonus pater familias van de failliete 
boedel. Als de voortzetting van de overeenkomst in overeenstemming is met 
een “normale” vereffening van de boedel kan de curator ze bijgevolg niet 
zonder meer beëindigen (2230). de contractuele stabiliteit kan niet zomaar 
opzij geschoven worden bij een faillissement (2231).

626. uitDrukkelijk ontbinDenD beDing of ontbinDenDe voorwaarDe blijft overeinD 
tenzij rechtsmisbruik: – in principe worden overeenkomsten in geval van fail-
lissement voortgezet (2232). clausules die een ontbinding van de overeen-
komst voorzien in geval van een faillissementsprocedure zijn naar Belgisch 
recht wel geoorloofd (2233), in tegenstelling tot het franse recht (2234), ten-
zij dit in strijd zou zijn met de goede trouw, en dus een misbruik van recht 
zou uitmaken (2235) (cf. supra randnr. 122). de ontbindende voorwaarde 
treedt in principe van rechtswege in.

627. intuitu Personaeovereenkomsten: – Intuitu personaeovereenkomsten 
vormen wel een uitzondering op art. 46 W.Venn. (2236). naar Belgisch recht 
neemt de overeenkomst die intuitu personae is aangegaan in hoofde van 

(2227) A. de Wilde, «Beheer van het insolventievermogen», in Insolventierecht 2004-2005, 
XXXiste Postuniversitaire cyclus Willy delva, Mechelen, Kluwer, 2006, 158.
(2228) cass. 10 april 2008, J.T. 2008, (uittreksel), 349, noot T. HÜrner, N.J.W. 2008, cf. 184, 
494, noot. P. cOUSSeMenT.
(2229) Brussel 26 februari 2002, R.W. 2003-04, 388.
(2230) cass. 24 juni 2004, R.W. 2005-06, afl. 2, 53, noot S. BriJS, T.B.H. 2005, 243, noten A. Zen-
ner, c. AlTer, c. VAn BUggenHOUT en i. VAn de MierOP.
(2231) e. diriX, “recente arresten faillissement, gerechtelijk akkoord en zekerheden”, Themis 
Insolventierecht, Brugge, die Keure, 2006-07, 55.
(2232) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003-04, 202.
(2233) Bij wederkerige overeenkomsten is er sowieso altijd het stilzwijgend ontbindend beding 
van 1184 B.W. van toepassing: A. de Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, 
intersentia, 2005, nr. 176; c. leUnen; «lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht 
van de onderneming in moeilijkheden», T.P.R. 1998, 502; P. cOlle, Het juridisch kader van de 
faillissementsvoorkoming, Antwerpen, Maklu, 1989, 136; A. clOQUeT, “les concordats et la 
faillite”, in Les Novelles. Droit commercial, iV, Brussel, larcier, 1985, 417; A. Zenner, “des frais 
et dépenses de l’administration de la faillite aux dettes de masse”, in Les créanciers et le droit de 
la faillite, Brussel, Bruylant, 1983, 692; e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, 
R.W. 2003, 202; e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 202.
(2234) Art. l 621-28, lid 6, code de commerce.
(2235) Kh. ieper 29 juni 1998, R.W. 1999-2000, 21.
(2236) cass. 24 juni 2004, T.B.H. 2005, 241; A. de Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, 
Antwerpen, intersentia, 2005, nr. 176; e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, 
R.W. 2003, 202; i. VerOUgSTrAeTe, Manuel de la faillite et du concordat, Brussel, Kluwer, 
1998, p. 336, nr. 551; c. VAn BUggenHOUT en J. de VOS, “De voortzetting van de overeen-
komst door de curator”, in H. BrAecKMAnS, H. cOUSY e.a. (eds.) Curatoren en vereffenaars: 
actuele ontwikkelingen, Antwerpen, intersentia, 2006, 627; A. deWilde, “Art. 46 en 99. faillis-
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de partij die verwikkeld is in een insolventieprocedure louter door het feit 
van die procedure een einde (2237). een overeenkomst die werd gesloten 
omwille van de persoonlijke hoedanigheid of kwaliteiten van de weder-
partij, kan eindigen wanneer deze wederpartij failliet wordt verklaard. dit 
is immers een reden die verband houdt met de persoon van de medecon-
tractant (2238). Zo zal een lastgevings- (art. 2003 B.W.), commissie-, kre-
diet-, franchise- (2239) en een concessieovereenkomst (2240) in principe 
niet worden verdergezet lopende het faillissement. Uiteraard kan de mede-
contractant de verderzetting na faillissement wel aanvaarden (2241), door 
afstand te doen van het intuitu personaekarakter (2242). Technisch gezien 
kan dit niet door de ontbinding van rechtswege bij de faillietverklaring. 
Partijen zouden echter in hun overeenkomst kunnen bepalen dat niettegen-
staande het intuitu personaekarakter de overeenkomst toch wordt voort-
gezet bij faillissement. een bijkomend voordeel van het wegbedingen van 
het intuitu personaekarakter is bovendien dat potentiële overnemers van 
de gefailleerde onderneming kunnen onderhandelen met de medecontrac-
tant van de gefailleerde over een overname of een sluiting van een nieuwe 
overeenkomst onder andere voorwaarden (2243). Opgemerkt dient verder 
te worden dat het niet-concurrentiebeding en eventuele andere verbintenis-

sementswet 1997” in H. SWennen (ed.) Handels- en economisch recht. Commentaar met over-
zicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000. 
(2237) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 202; i. VerOUgSTrAe-
Te, Manuel de la faillite et du concordat, Brussel, Kluwer, 1998, p. 336, nr. 551; c. VAn BUggen-
HOUT en J. de VOS, “De voortzetting van de overeenkomst door de curator”, in H. BrAecKMAnS, 
H. cOUSY e.a. (eds.) Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, intersentia, 
2006, 627; P. fOrierS, “le droit commun des intermediaires commerciaux, courtiers, commis-
sionaires, agents” in Les intermédiaires commerciaux, Brussel, ed. Jeune Barreau, 1990, 117; A. Zen-
ner en i. VerOUgSTrAeTe, «Voortzetting van lopende overeenkomsten door de curators, 
verbrekingsvergoedingen en boedelschulden», T.B.H. 2004, 517. de voortzetting van arbeids-
overeenkomsten is echter wettelijk geregeld in art. 26 Wet 3 juli 1978.
(2238)A. clOQUeT, “les concordats et la faillite”, in Les Novelles. Droit commercial, iV, Brus-
sel, larcier, 1985, 419; c. leUnen, “lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van 
de onderneming in moeilijkheden”, T.P.R. 1998, 499. 
(2239) Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1993, 963; Voorz. Kh. Brussel 9 december 1982, J.T. 
1983, 399; A. de Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, intersentia, 2005, 
nr. 176; r. KrUiTHOf, f. de lY, H. BOcKen en B. de TeMMerMAn, “Verbintenissen – over-
zicht van rechtspraak (1981-1992)”, T.P.R. 1994, 243, nr. 47; P. MArcHAndiSe, “le changement 
de cocontractant dans les contrats à prestations successives” in Vlaams pleitgenootschap bij de 
Balie te Brussel (ed.), Het contract met opeenvolgende prestaties, Brussel, Bruylant, 1991, 151.
(2240) Het intuitu personaekarakter geldt hier echter enkel in hoofde van de concessiehouder: 
A. clOQUeT, Les concordats et la faillite, in Les Novelles. Droit commercial iV, Brussel, larcier, 
1985, p. 433, nr. 1470; J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, Brussel, Bruy-
lant, p. 323, nr. 2780; e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 202.
(2241) W. gOOSSenS, Aanneming van werk: het gemeenrechtelijk dienstencontract, Brugge, die 
Keure, 2003, 1168.
(2242) A. de Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, intersentia, 2005, nr. 176; 
J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, p. 323, nr. 2780.
(2243) l. HerVe, “Aperçu général du sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles lois 
sur les faillites et sur le concordat judiciaire” in La faillite et le concordat en droit positif belge après la 
réforme de 1997, luik, coll. Scientifque de la faculté de droit de liège (ed.), 1998, p. 489, nr. 16.
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sen om iets niet te doen, zoals confidentialiteitclausules uiteraard wel hun 
werking blijven behouden (2244). dit niet alleen in het nadeel van de gefail-
leerde maar ook in diens voordeel.

nochtans kunnen deze contracten een belangrijke invloed hebben op de 
leefbaarheid van de onderneming na een collectieve procedure. Het in 
stand houden van deze overeenkomsten zou dan ook beter passen in de 
finaliteit van collectieve procedures om zoveel mogelijk van de onderne-
ming in stand te houden (2245). 

628. geen uitzonDeringen oP oPtierecht curator in frans en Duits recht: – de 
franse wet verbiedt uitdrukkelijk ontbindende bedingen gelieerd aan het 
faillissement van de tegenpartij (Art. l 621-28, zesde lid, code de com-
merce). Het franse Hof van cassatie heeft daarom, in geval van gerechtelijk 
akkoord beslist dat tijdens de observatieprocedure gevraagd kan worden 
alle, en dus ook de intuitu personae aangegane, overeenkomsten verder 
uit te voeren (2246). dit gaat ook op in geval van faillissement. nochtans 
ziet het Hof de belangen van de tegenpartij (i.c. een kredietmaatschappij) 
niet over het hoofd door toe te laten de overeenkomst toch weer dadelijk te 
ontbinden indien zij anders onherstelbare schade oploopt. de kredietver-
schaffer kan dus de kredietovereenkomst toch weer ontbinden indien de 
verderzetting nieuwe risico’s voor hem zou opleveren die niet waren voor-
zien. de wet van 25 januari 1985 bevestigt deze positie. de beheerder van 
een collectieve procedure kan dus de verderzetting van elke overeenkomst 
eisen zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen overeenkom-
sten die wel en niet intuitu personae zijn gesloten (2247). de economische 
waarde van de overeenkomst voor de failliete onderneming primeert hier 
op de affectieve waarde. de overeenkomst wordt op het moment van de 
collectieve procedure geobjectiveerd, men hecht geen belang meer aan de 
subjectieve band met de medecontractant maar ziet de overeenkomst louter 
als vermogensbestanddeel (2248). de duitse insolvenzordnung bepaalt in 
§ 119 dat contractueel het keuzerecht van de bewindvoerder in geval van 
faillissement niet kan worden beperkt. 

(2244) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 211.
(2245) e. cHViKA, Droit privé et procédures collectives, in Collection de thèses, Paris, défrenois, 
2003, 36: dit zal bij uitstek opgaan voor bepaalde intuitu personae aangegane financierings-
instrumenten zoals kredietopeningen.
(2246) cass. (fr.) 9 januari 1979, D. 1979, inf. rap. 353, noot derridA; cass. (fr.) 8 december 
1987, Rev. Jurisprudence Commerciale 1989, 394, noot J. cAlendini. D. 1988, 60, noot f. der-
ridA, J.C.P. 1988, ii, 20927, noot M. JeAnTin.
(2247) cass. (fr.) 8 december 1987, Rev. Jurisprudence Commerciale 1989, 394, noot J. cAlen-
dini. D. 1988, 60, noot f. derridA, J.C.P. 1988, ii, 20927, noot M. JeAnTin.
(2248) S. gJidArA, L’endettement et le droit privé, Parijs, l.g.d.J., 1999, 848, nr. 519; Y. gUYOn, 
“le droit des contrats à l’épreuve du droit des procédures collectives”, in Etudes offertes à 
Jacques Ghestin, Le contrat au début du XXIième siècle, Parijs, l.g.d.J., 2001, 408, nr. 5; A. de 
Wilde, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, intersentia, 2005, nr.188.
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629. wanneer is overeenkomst intuitu Personae, rol van De solvabiliteit van De 
schulDenaar: – de vraag wanneer een overeenkomst intuitu personae aan-
gegaan wordt, werd al behandeld (cf. supra randnr. 595 e.v.). Toch zal de 
vraag of de solvabiliteit een eigenschap is die in aanmerking kan genomen 
worden als eigenschap van de tegenpartij die een intuitu personaekarakter 
moet verantwoorden, hier nog meer van belang zijn. Meestal wordt de sol-
vabiliteit niet in aanmerking genomen (2249). We kunnen dus geen patri-
moniale dimensie toekennen aan het begrip intuitu personae.
Misschien kan ook hier weer het eerder aangehaalde onderscheid tussen de 
contracten die intuitu personae zijn in de strikte zin van het woord en de con-
tracten waarbij het intuitu personaekarakter een extra zekerheid biedt voor de 
correcte uitvoering van de verbintenissen uit de overeenkomst opheldering 
bieden. dit onderscheid werd door de rechtsleer ook gemaakt bij de proble-
matiek van intuitu personaecontracten als uitzondering op de algemene rechts-
opvolging bij fusies van vennootschappen (2250). Hetzelfde onderscheid zou 
nuttig kunnen zijn in het kader van art. 46 faillissementswet (2251).

b.  cessie van de overeenkomst in kader van vereffening

630. geDwongen overname mogelijk: – de faillissementswet voorziet uitdruk-
kelijk in de mogelijkheid tot overname van de onderneming. Kan de fran-
chiseovereenkomst als een deel van het patrimonium van de onderneming 
van de franchisenemer worden gecedeerd aan een derde? in principe sluit 
het intuitu personae karakter elke overdracht van de overeenkomst zonder 
de toestemming van de tegenpartij uit (cf. supra randnr. 604 e.v.) (2252). We 
hebben echter reeds gewezen op de overname van vennootschappen die 
een algemene rechtsopvolging met zich meebrengt (cf. supra randnr. 613 
en 614). Uiteraard zou een overname door de franchisegever zelf geen pro-
bleem mogen zijn omdat de problemen bij een overdracht met het intuitu 
personaekarakter van de overeenkomst hier niet spelen (2253). 

een meerderheid van de franse rechtspraak en rechtsleer (2254) is van mening 
dat de gedwongen overdracht van een intuitu personaeovereenkomst (2255), 

(2249) l. AYneS, La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, in Collection 
Droit Civil, Parijs, economica, 1984, nr. 350.
(2250) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, T.B.B.R. 2003, 663. Zie ook supra rand-
nr. 613en 614.
(2251) K. cHriSTiAenS, “de nieuwe faillissementswet in kort bestek”, A.J.T. 1998-99, p. 6. 
(2252) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 162.
(2253) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 178.
(2254) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 205; M.e. Andre, “l’intuitus personae dans les contrats entre 
professionels”, in Mélanges M. Cabrillac, litec, 1999, 40; l. cHATAlAin-AUTAJOn, La notion 
de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de l’entreprise, Montpellier, litec, 2006, 403.
(2255) cass. (fr.) 6 juni 2000, R.T.D. civ, 2000, 571; douai 8 maart 1990, D. 1990, inf. rap. 87.
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en dus ook van een franchiseovereenkomst (2256) in het kader van een in-
solventieprocedure moet kunnen. Art. l 621-88 van de code de commerce 
wordt door deze rechtspraak ruim geïnterpreteerd en de franchiseovereen-
komst wordt gezien als een contract van levering van goederen of diensten in 
de zin van het art. l 621-88 code de commerce (2257). Als uitzondering op 
de algemene regel moet bij dergelijk uitzonderlijke door de rechter bevolen 
cessie geen instemming van de medecontractant worden gevraagd (2258). 
contracten scheppen naast de persoonlijke band immers onmiskenbaar ook 
een patrimoniale waarde (2259). de rechtsleer is echter verdeeld over de in-
terpretatie van het art. l 621-88 (2260). de meesten zien de franchiseovereen-
komst niet als een contract van levering van goederen of diensten omdat de 
franchiseovereenkomst finaal een kaderovereenkomst is die inderdaad als 
finaliteit de levering van goederen en diensten heeft maar daarom nog niet 
te beperken valt tot een overeenkomst tot levering van goederen en diensten. 
Om die reden zou de overdracht van franchiseovereenkomsten zelfs in het 
geval van een faillissement uitgesloten blijven (2261).

631. uitzonDering wanneer overname onmogelijk is wegens aarD van verbinte-
nis – nochtans moet een belangrijke nuance worden aangebracht, indien het 
intuitu personaekarakter strikt gelieerd is aan het voorwerp zelf van de over-
eenkomst (cf. supra randnr. 614). indien het intuitu personaekarakter niet 
voortvloeit uit de sluiting van de overeenkomst maar uit de uitvoering van 
die overeenkomst (2262), kan ze niet zomaar worden overgedragen, ook niet 
in het kader van een insolventieprocedure (2263). de kwaliteit van de presta-
tie moet dus in het gevaar komen. indien we teruggrijpen naar het eerder ge-
maakt onderscheid tussen intuitu personaeovereenkomsten waar het intuitu 
personaekarakter van de overeenkomst voortvloeit uit het voorwerp of de 
oorzaak van de overeenkomst en intuitu personaeovereenkomsten waar het 
intuitu personaekarakter eerder als garantie geldt voor de uitvoering zijn de 
eerste soort intuitu personaeovereenkomsten dus niet overdraagbaar, en moet 
voor de tweede categorie dus geëvalueerd worden in welke mate de kwaliteit 
van de prestatie in gevaar wordt gebracht door een eventuele cessie. 

(2256) Versailles 23 juni 1988, Gaz. Pal. 1989, 1, somm. 112 en doctr. 110, J.C.P. e., 1989, 15591, 
nr. 12, noot M. cABrillAc; Versailles 13 mei 1993, Rev. Proc. Coll. 1995, 127, noot B. SOinne.
(2257) Versailles 23 juni 1988, Gaz. Pal 1989, 1, somm. 112 en doctr. 110, J.C.P. e., 1989, 15591, 
nr. 12, noot M. cABrillAc; Versailles 13 mei 1993, Rev. Proc. Coll. 1995, 172, noot B. SOinne.
(2258) c. JAMin, “cession de contrat et consentement du cédé”, D. 1995, chron. 131.
(2259) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 206.
(2260) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, nr. 353.
(2261) Parijs 15 december 1992, J.C.P. 1994, ii, 22205, noot c. JAMin (hier gaat het echter over 
het faillissement van de franchisegever); Versailles 28 maart 1996, R.J.D.A.1996, nr. 973.
(2262) A. lienHArd, “le pacte de préférence résiste aux procédures collectives”, noot onder 
cass. (fr.) 13 februari 2007 (2 arresten), Dalloz Actualités, 16 februari 2007.
(2263) f. derridA, P. gOde en J. SOrTAiS, Redressement et liquidation judiciaires des entrepri-
ses, dalloz, 1991, 341.
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fabiani is van mening dat telkens dient geëvalueerd te worden welke kwa-
liteiten voor de tegenpartij relevant waren voor het aangaan van de intuitu 
personaeovereenkomst. in het geval van een gedwongen cessie zou deze 
dan enkel geldig zijn indien de garantie, en dus die specifieke kwaliteiten 
ook bestaan in hoofde van de overnemer (2264). deze redenering wordt 
ook meestal gevolgd in het geval van een faillissement van de franchisege-
ver. in een arrest van 15 december 1992 oordeelt het Hof van Beroep van Pa-
rijs dat de weigering van een aantal franchisenemers om in te stemmen met 
de cessie van hun overeenkomst bevolen in het kader van het gerechtelijk 
akkoord van hun franchisegever, terecht was. de franchiseovereenkomst 
is meer dan het leveren van bepaalde diensten zoals limitatief opgesomd 
in art. 86 van de wet van 25 januari 1985, dat volgens het Hof strikt dient 
te worden geïnterpreteerd. Het Hof beroept zich echter niet op het intuitu 
personaekarakter maar op de samenwerkingsplicht. niemand kan tegen 
zijn wil verplicht worden om samen te werken met een derde (2265). Op 
die manier wordt het arrest geïnterpreteerd als een argument contra de 
principiële overdraagbaarheid, ook van intuitu personaeovereenkomsten bij 
insolventieprocedures (2266). Ook het arrest van het Hof van Beroep van 
Orleans van 10 september 2000 gaat over de overdracht van de franchise-
overeenkomst bij faillissement van de franchisegever. nochtans is de fran-
chiseovereenkomst niet automatisch intuitu personae aangegaan in hoofde 
van de franchisegever. Moeten we daaruit besluiten dat indien de overeen-
komst intuitu personae is aangegaan in hoofde van de franchisegever, dat 
intuitu personaekarakter meer doorweegt dan in het geval van een faillis-
sement van de franchisenemer (2267)?

632. conclusie: cessie in kaDer van insolventieProceDure weinig efficiënt – in 
elk geval lijkt het gelet op de samenwerkingsplicht weinig efficiënt één par-
tij een nieuwe partner op te dringen (2268). een verplichte cessie ondanks 
het intuitu personaekarakter lijkt daarom irrealistisch (2269). 

(2264) d. fABiAni, La cession judiciaire des contrats, nice, crAJefe, 1990, nr. 145; M. Ben-
nAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausanne, Presses 
centrales, 2006, 205.
(2265) Parijs 15 december 1992, Petites affiches 1993, 16 noot J. cAlendini, J.C.P., e. 1993, 
i, 275, nr. 6, noot PeleT, J.C.P. g, 1994, ii, 22205, noot c. JAMin gevolgd door Versailles 
28 maart 1996, Rev. Proc. Coll. 1998, 379. 
(2266) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 207-209.
(2267) de knowhow van een franchisegever zou onmogelijk te leveren zijn door een overne-
mer van dat contract in het geval van een faillissement van de franchisegever: B. SOinne, 
Traité des procédures collectives, litec, 1995, 1354.
(2268) c. JAMin, noot onder Parijs 15 december 1992, J.C.P., g., 1994, ii, 22205.
(2269) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 220.
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naar Belgisch recht wordt het uitdrukkelijk ontbindend beding echter aan-
vaard en kan men dus de mogelijkheid van overdracht in geval van faillis-
sement ook beperken (2270).

3.  Vereffening buiten faillissement 

633. naar Belgisch recht is de algemene regel dat intuitu personaecon-
tracten beëindigd worden door de invereffeningstelling genuanceerd. de 
loutere in vereffeningstelling is onvoldoende om de intuitu personaeover-
eenkomst te beëindigen. er moet nagegaan worden of de specifieke rede-
nen voor het sluiten van de overeenkomst na de in vereffeningstelling niet 
meer aanwezig zijn (2271). dit is het gevolg van het feit dat de vennoot-
schap na ontbinding uiteindelijk haar rechtspersoonlijkheid behoudt tot 
aan de definitieve vereffening (art. 183 W.Venn.). een beding dat toelaat de 
overeenkomst te ontbinden wanneer de tegenpartij in vereffening treedt is 
perfect geldig (2272). 
een cessie in het kader van een vereffening buiten faillissement valt onder 
het verbod op overdracht van een intuitu personaeovereenkomst. Uiteraard 
geldt ook in dit geval de hierboven gemaakte nuance van het rechtsmis-
bruik (cf. supra randnr. 609).

B.  Insolventie van de franchisegever

634. franchisenemer moet zich geen nieuwe franchisegever laten oPDringen 
inDien De overeenkomst intuitu Personae was gesloten in hoofDe van De fran-
chisegever: – indien de franchisegever failliet gaat stelt zich de vraag of dit 
noodzakelijk het einde moet betekenen van de overeenkomst met de fran-
chisenemer. Supra hebben we gesteld dat de franchiseovereenkomst intuitu 
personae aangegaan is in hoofde van de franchisenemer. in hoofde van de 
franchisegever is het intuitu personaekarakter niet zo vanzelfsprekend. de 
uitzonderingen op het insolventierecht voor intuitu personaeovereenkom-
sten gaan dus niet zonder meer op. 
indien de franchisegever failliet gaat, komt vooral de mogelijkheid (een 
deel van) de activiteit, en dus ook bijvoorbeeld (een deel van) de franchi-
secontracten, over te dragen aan een derde overnemer op de voorgrond. 

(2270) e. diriX, “faillissement en lopende overeenkomsten”, R.W. 2003, 211.
(2271) H. BrAecKMAnS, “Vereffening van vennootschappen buiten faillissement”, in H. 
BrAecKMAnS, H. cOUSY e.a. (eds.) Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Ant-
werpen, intersentia, 2006, 203.
(2272) H. BrAecKMAnS, “Vereffening van vennootschappen buiten faillissement”, in H. 
BrAecKMAnS, H. cOUSY e.a. (eds.) Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Ant-
werpen, intersentia, 2006, 203.
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dit kan fondsen vrijmaken die in het kader van de insolventieprocedure 
kunnen gebruikt worden om andere schuldenaren te vergoeden. Uit de 
weinige franse rechtspraak specifiek voor franchiseovereenkomsten lijkt 
naar voor te komen dat de franchisenemer zich bij faillissement van zijn 
franchisegever geen nieuwe franchisegever moet laten opdringen wan-
neer de overeenkomst ook in hoofde van de franchisegever intuitu personae 
is, terwijl dat voor de franchisegever in geval van faillissement van zijn 
franchisenemer overwegend wel aanvaard wordt. MArOT verklaart dit 
doordat de kandidaat-overnemer in het geval van een faillissement van de 
franchisegever niet wordt beoordeeld op basis van zijn kunde, zijn know-
how, element dat wel aanleiding gaf voor de franchisenemer om de over-
eenkomst intuitu personae te sluiten in hoofde van de franchisegever. de 
curator beoordeelt enkel de financiële merites van het overnamebod (2273) 
van een nieuwe franchisegever.
Wordt het intuitu personaekarakter niet aanvaard, dan staat niets de overna-
me van (een deel van) de onderneming van de franchisegever in de weg. 

635. intuitu Personaekarakter nauw verweven met overDracht knowhow – 
naast het intuitu personaekarakter staat de overdracht van de knowhow 
mogelijkerwijs een overdracht van de overeenkomst in de weg. Het per-
soonlijke karakter van de knowhow, de specifieke kwaliteiten van fran-
chisegever of franchisenemer die element zijn van de knowhow zijn ui-
teraard zeer nauw verbonden met het intuitu personaekarakter van de 
overeenkomst. de argumentatie van bijvoorbeeld het arrest van het Hof 
van Beroep van Parijs van 15 december 1992 getuigt van die verweven-
heid (2274). de overnemer moet dezelfde knowhow en een daarmee ge-
paard gaande gelijke bijstand kunnen bieden, anders vervalt het voorwerp 
van de overeenkomst (2275).

(2273) Y. MArOT, “contribution à la réflexion sur les contrats de franchise et la législation 
sur les procédures collectives, et plus particulièrement sur l’article 86”, Petites Affiches 14 juni 
1993, 4.
(2274) Parijs 15 december 1992, Petites affiches 1993, 16 noot J. cAlendini, J.C.P., e. 1993, i, 
275, nr. 6, noot PeleT, J.C.P. g, 1994, ii, 22205, noot c. JAMin. 
(2275) M. BennAni, Le contrat de franchise et le redressement et la liquidation judiciaires, lausan-
ne, Presses centrales, 2006, 219.
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hOOfdstuk 2 gevOlgen van de beëIndIgIng

§ 1.  Restitutieverplichtingen en vragen over eigendom van de handelszaak

636. onafhankelijkheiD veronDerstelt eigen hanDelszaak – de onafhankelijk-
heid van de franchisenemer impliceert dat hij in tegenstelling tot andere 
(handels)tussenpersonen zoals de handelsvertegenwoordiger zelfstandig 
een eigen cliënteel, en dus indien het een handelsactiviteit betreft, een eigen 
handelszaak opbouwt. indien hij dit niet zou doen, zou zijn statuut als onaf-
hankelijk tussenpersoon in gevaar kunnen komen. de vraag naar het eigen-
domsrecht van de handelszaak als algemeenheid, maar vooral van de ver-
schillende bestanddelen van die handelszaak stelt zich echter voornamelijk 
bij de beëindiging van de franchiseverhouding. Het hebben van een eigen 
cliënteel speelt daarnaast ook een rol bij de toekenning van de voordelen 
van de wet op de handelshuur aan de franchisenemer. in de klassieke opvat-
ting bestaat de handelszaak immers voornamelijk uit cliënteel. Het recht op 
huurhernieuwingen uit de Handelshuurwet (art. 13 Handelshuurwet) wordt 
enkel toegekend aan huurders die een eigen handelszaak en dus een eigen 
cliënteel exploiteren in het gehuurde pand. Bij de beëindiging wordt de vraag 
naar het eigendomsrecht van de cliënteel echter problematischer omdat in 
vele situaties de cliënteel onlosmakelijk, minstens gedeeltelijk, verbonden is 
met het merk/handelsnaam en/of producten/diensten die de franchisene-
mer dankzij de franchiseovereenkomst kan commercialiseren. in dergelijke 
gevallen kan men zich dan ook de vraag stellen of het traditionele concept dat 
de franchisenemer eigenaar moet zijn van de cliënteel (en dus van de handels-
zaak, omdat deze traditioneel wordt opgebouwd rond de notie cliënteel) als 
noodzakelijk onderscheidingscriterium t.o.v. andere handelstussenpersonen 
zoals handelsagent en handelsvertegenwoordiger, ook doorgetrokken moet 
worden naar de beëindiging. dit zou impliceren dat de franchisenemer eigen-
lijk geen eigenaar is van de cliënteel maar er een soort gebruiksrecht op heeft, 
of zijn eigendomsrecht minstens temporeel is (2276). in elk geval zal het nut-
tig zijn het concept cliënteel aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. 

(2276) Het eigendomsrecht heeft zich in de huidige maatschappij geïnstrumentaliseerd of gefunc-
tionaliseerd. Het is een middel geworden om een bepaald doel te bereiken, en niet louter een doel 
op zich. Het eigendomsrecht wordt vaker doelgebonden. die bestemming kan ofwel het beheer 
over de betrokken goederen zijn, of het inzetten van de betrokken goederen als zekerheid van een 
schuldvordering. fiduciaire eigendomsoverdracht in functie van het beheer bestaat wanneer ie-
mand het eigendomsrecht op een zaak overdraagt aan een ander persoon (de fiduciaire eigenaar), 
die zich ertoe verbindt om het overgedragen recht niet voor eigen rekening, maar wel in het belang 
van een andere, de begunstigde uit te oefenen en het recht na beëindiging van de taak aan de be-
gunstigde over te dragen. Bij franchising zouden we een soortgelijke formule kunnen waarnemen. 
de franchisenemer draagt zijn cliënteel over aan de franchisenemer die het uitbaat in zijn eigen 
belang, maar eigenlijk ook in het belang van de franchisegever zelf. Zie e. diriX, “Kwaliteitsre-
kening”, T.P.R. 1996, 71-89; i. PeeTerS, “eigendomsrecht tot zekerheid”, in Comm. Voorr. & Hyp., 
Antwerpen, Kluwer; V. SAgAerT, “Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?”, 
in XXXIste Postuniversitaire cyclus Willy Delva 2003-04, Mechelen, Kluwer, 2006, 189-230.
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637. meestal juriDische onmogelijkheiD tot verDere nuttige uitbating van han-
Delszaak: – Bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst zal de vroegere 
franchisenemer in vele gevallen niet meer in staat zijn om de opgebouwde 
cliënteel te behouden, vermits hij hen niet meer de gevraagde producten/
diensten/merken kan aanbieden via het vertrouwde concept. Hij beschikt 
immers niet meer over een licentie om het product, dienst of merk te com-
mercialiseren. Big Macs kunnen immers enkel door franchisenemers van 
Mc. donalds worden verkocht. daarenboven is de franchisenemer meestal 
gebonden door een niet-concurrentieverplichting. de franchisegever wil bij 
de beëindiging van de franchiseovereenkomst het verlies van het verkoop-
punt vermijden. Juridisch bedingt hij hiertoe ook vaak een aankoopoptie op 
de handelszaak bij de beëindiging.
Ook in deze gevallen moeten we nagaan of de franchisenemer een handels-
zaak heeft opgebouwd, zelfs al kan die bij het niet-lichten van de aankoop-
optie niet meer verder worden uitgebaat. Opdat de aankoopoptie geldig 
zou zijn moet zij immers een voorwerp hebben. 

in een beperkt aantal gevallen kan de ex-franchisenemer (in het vrij zeld-
zaam geval dat hij niet gebonden is door een niet-concurrentieverplichting) 
wel de opgebouwde cliënteel verder bedienen zonder weliswaar nog ver-
der gebruik te kunnen maken van de knowhow, merk en het kwaliteitslabel 
van de voormalige franchisegever.

638. oPbouw van Dit hoofDstuk: – eerst onderzoeken we de restitutiever-
plichtingen die de franchisenemer heeft bij het beëindigen van de franchi-
seovereenkomst.
in een tweede fase gaan we dieper in op het eigendomsrecht op de handels-
zaak als gevolg van de onafhankelijkheid van de franchisenemer. Heeft de 
franchisenemer na al deze restitutieverplichtingen nog wel een handels-
zaak over? indien dat niet het geval is, is zijn handelszaak dan (kosteloos) 
verworven door de franchisegever? We moeten de verschillende elemen-
ten van de handelszaak analyseren in functie van de beëindiging van de 
franchiseovereenkomst. Hierbij zullen we in het bijzonder nagaan of het 
eigendomsrecht op de handelszaak en vooral het element cliënteel binnen 
de handelszaak dienstig kunnen zijn om te verhelpen aan een aantal geper-
cipieerde onevenwichten in de verhouding tussen de franchisenemer en de 
franchisegever bij het einde van de franchiseovereenkomst. 

i.  reSTiTUTieVerPlicHTingen

639. aantrekkingselementen cliënteel integreren franchisenemer in keten, QuiD 
bij einDe overeenkomst: – gedurende de loop van de franchiseovereenkomst 
krijgt de franchisenemer een aantal zaken ter beschikking van de franchise-
gever die hem een concurrentievoordeel opleveren. een aantal van deze 
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elementen blijven eigendom van de franchisegever. de franchisenemer 
wordt enkel een gebruiksrecht verleend. een groot deel van deze elementen 
heeft de bedoeling de franchisenemer op te nemen in de keten van de fran-
chisegever en hem dus bij uitbreiding te laten genieten van de goede repu-
tatie, het imago van de franchisegever. Ook al zouden deze eigendom zijn 
of worden van de franchisenemer, dan nog zou een verder gebruik ervan 
na afloop van de overeenkomst voor verwarring zorgen. Tenslotte kunnen 
partijen overeenkomen dat een aantal zaken, eigendom van de franchise-
nemer, na afloop van het contract overgaan op de franchisegever. Op die 
manier kan de franchisegever zich een aantal elementen eigen maken die 
de franchisenemer tijdens en dankzij de franchiseovereenkomst kon uit-
bouwen ter aantrekking van de cliënteel. dit zal meestal gebeuren in de zin 
van een aankoopoptie op de handelszaak (cf. infra randnr. 738).

a.  teruggave van onderscheidende elementen die verwijzen naar de 
keten van de franchisegever

640. bruikleen in het kaDer van een franchiseovereenkomst – Om problemen 
bij het einde van de overeenkomst te vermijden en om elke mogelijke nefaste 
verwarring te voorkomen, zijn franchisegevers geneigd om zoveel mogelijk 
materiële elementen die verwijzen naar de keten en die de franchisenemer ter 
beschikking moet hebben om cliënteel aan te trekken in bruikleen te geven. de 
bedoeling is dus vooral een recht te hebben om de elementen die verwijzen 
naar de keten van de franchisegever, zonder veel problemen te kunnen terug-
vorderen bij afloop van de franchiseovereenkomst. Zoals gezegd lijkt bruikleen 
niet de aangewezen overeenkomst om een gebruiksrecht op een merk of een 
naam juridisch vorm te geven (cf. supra randnr. 241). de figuur van bruiklening 
zal eventueel wel geschikt zijn om een aantal fysieke dragers van dat merk 
ter beschikking te stellen van de franchisenemer, en vooral terug te kunnen 
vorderen na afloop van de franchiseovereenkomst, maar ook hier gelden de 
eerder gemaakte voorbehouden. Wel kan de vraag gesteld worden of het niet 
eerder gaat om een huurovereenkomst, aangezien de terbeschikkingstelling in 
het ruimer kader van de franchiseovereenkomst zeker niet om niet is. Vooral 
het feit dat de terbeschikkingstelling hier kadert in een ruimere commerciële 
verhouding staat wellicht een kwalificatie als bruikleen in de weg (2277) (cf. 
supra randnr. 243).

(2277) B. TilleMAn, “commodat”, in Rep. Not. 2004, deel iX, boek 4, nr. 22; dat is bijvoor-
beeld wel het geval met accommodatie die louter ter uitvoering van de contractuele verbin-
tenissen ter beschikking werd gesteld, zoals de benzinepompen en benzinereservoirs bij een 
petroleum concessie: cass. (fr.), 18 februari 1992, Bull. civ. 1992, iV, nr. 78; D. 1993, 57, noot c. 
HAnnOUin, J.C.P. 1992, ii, nr. 21897, noot M. BeHAr-TOUcHAiS. Ook hier is de vraag of 
de petroleum producent de benzinepomp en reservoirs gratis ter beschikking stelt. Wellicht 
gaat ook hier de redenering op van gent 6 oktober 1994, A.J.T. 1994-95, 252, noot B. cATTOir, 
R.W. 1996-97, 1137.
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641. anDere vormen van terbeschikkingstelling met teruggaveverPlichting: – 
Het merk wordt in licentie gegeven waarbij we een onderscheid kunnen 
maken tussen een echte merklicentie en een licentie van uithangbord (cf. 
supra randnr. 247-248) (2278). Ook het uithangbord wordt wellicht eerder 
in licentie gegeven dan in bruikleen. Ook de fysieke drager van de han-
delsnaam, van dit uithangbord blijft meestal eigendom van de franchise-
gever. Het gebruiksrecht hierop is eerder een modaliteit van de licentie, die 
op haar beurt accessoir is aan de franchiseovereenkomst. Misschien is het 
daarom logischer dit gebruiksrecht eerder te vergelijken met een huurover-
eenkomst dan met een bruiklening (2279). daarnaast kunnen ook elemen-
ten verhuurd worden. de tegenprestatie bij een huurovereenkomst moet in 
tegenstelling tot de koop-verkoopovereenkomst immers niet noodzakelijk 
een geldsom zijn. 

642. teruggave om verwarring te vermijDen: – de franchisenemer moet in de 
eerste plaats alle verwijzingen naar de keten van de franchisegever verwij-
deren. Hij mag in principe niets overhouden van de aantrekkingskracht van 
de keten, waartoe hij immers niet meer behoort. Het uithangbord dient te 
worden verwijderd. 
daarnaast zullen ook de andere kenmerkende elementen van het behoren 
tot de keten moeten worden terugbezorgd. de publicitaire en commerciële 
documenten die verwijzen naar de keten (2280), maar ook alle materiële 
bronnen van de knowhow zoals de franchisehandleiding (the franchise bi-
ble). Afgifte hiervan kan desgevallend in rechte bekomen worden in kort-
geding (2281), binnen de regels van de samenloop tussen contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid. 

in de hypothese dat op bepaald materieel met vermelding van de naam van 
franchisegever geen gebruiksrecht werd toegekend door de franchisegever, 
maar dat dit eigendom is van de franchisenemer wordt vaak een aankoop-
optie bedongen ten voordele van de franchisegever om deze materiële ele-
menten van de uitbating van de franchisenemer over te kopen. Het gaat 

(2278) P. le TOUrneAU en M. ZOÏA, “franchisage dans le domaine des services. –le fran-
chiseur et le franchisé”, Jurisclasseur Contrats – Distribution, fasc 1050, 2002, nr. 25.
(2279)…en outre, la marque devra être utilisée comme enseigne, à l’exclusion de toute autre, 
seule pouvant être ajoutée la mention “franchise”; à cet effet, le franchiseur prête au fran-
chisé un panonceau lumineux à l’enseigne de sa marque de …(dimension) et un autre de … 
(dimension).. lors de la fin du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, le franchisé devra 
déposer lesdits panonceaux et les restituer au franchiseur dans le délai de quinze jours ouvra-
bles, sans mise en demeure préalable (opgenomen in P. le TOUrneAU en M. ZOÏA, “fran-
chisage dans le domaine des services. –le franchiseur et le franchisé”, Jurisclasseur Contrats – 
Distribution, fasc 1050, 2002, nr. 26).
(2280) cass. (fr.) 9 februari 1993, J.C.P., e.,1994, ii, 545, noot c. dAngleHAnT.
(2281) Zie in frankrijk: Parijs 14 december 1990, onuitg., opgenomen in jurisdata nr. 025933.
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dan om meubels, toonbanken, alle materiaal waarop de handelsnaam of 
het merk van de franchisegever vermeld zijn (2282).

Het einde van de franchiseovereenkomst zal er aldus voor zorgen dat een 
aantal elementen die de cliënteel van de handelszaak aantrekken niet meer 
tot de handelszaak van de franchisenemer gaan behoren (cf. infra rand-
nr. 720). de handelszaak van de franchisenemer zal elke verwijzing of ver-
warring met de keten van de franchisegever dienen te vermijden (2283). 
een franchisenemer die na afloop van de overeenkomst de distinctieve ele-
menten van de keten blijft gebruiken maakt zich schuldig aan oneerlijke 
handelspraktijken en zal zich afhankelijk van het geval strafrechtelijk schul-
dig maken aan namaak (wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van 
namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten) (2284) of misbruik 
van vertrouwen (Art 491 S.W.). in uitzonderlijke gevallen gaat het zelfs om 
een misdrijf van gebruik van valse identiteit (Art. 496 S.W. ) (2285).

643. contractuele clausules – de teruggave van zaken die aan de fran-
chisegever toebehoren en enkel in gebruik werden gegeven vloeit eenvou-
dig voort uit de contractuele bepalingen terzake en het gemeen verbintenis-
senrecht, de bruikleningovereenkomst, huurovereenkomst of elke andere 
contractuele ter beschikkingstelling zijn immers accessoir aan de franchise-
overeenkomst (2286). Het verwijderen van elementen die verwarring kun-
nen laten bestaan tussen de gewezen franchisenemer en de franchiseketen 
zou trouwens ook kunnen verkregen worden op basis van de wetgeving 
op de oneerlijke handelspraktijken die we hierna behandelen bij de post-
contractuele concurrentie (cf. infra randnr. 648). Toch zien we dat postcon-
tractueel gebruik van naam of merk vaak expliciet verboden wordt in de 

(2282) le franchiseur aura le droit (mais non l’obligation) de notifier par écrit ou toute autre 
forme dans les … jours suivant la fin du contrat son intention d’acheter tout ou partie des 
éléments matériels de l’exploitation du franchise, y compris, mais sans que cela soit exhaustif, 
les fournitures, les présentoirs, le matériel ou tout autre élément portent le nom commercial 
ou les marques de commerce du franchiseur (à l’exception du stock du franchise, le rachat 
de celui-ci étant réglé par l’article 28.6) au coût supporté par le franchise ou à la valeur mar-
chande normale si celle-ci est inférieure. Si les parties ne peuvent pas s’accorder sur la valeur 
sur le marché dans un délai raisonnable, un évaluateur indépendant sera désigné à l’initia-
tive du franchiseur et déterminera le prix qui devra être appliqué. Si le franchiseur décide 
d’acheter l’un quelconque des éléments conformément aux stipulations ci-dessus, il pourra 
compenser les sommes dues par le franchisé en application de ce contrat et le coût du rachat. 
le rachat devra en tout état de cause être réalisé dans les … semaines suivant la décision du 
franchiseur.
(2283) colmar 6 december 1977, Cah. Dr. Entr. 1978, afl. 4, noot d. ferrier; Parijs 2 februari 
1983, P.I.B.D. 1983, iii, 85.
(2284) B.S. 18 juli 2007, p. 38734.
(2285) Vergelijk bij een concessieovereenkomst cass. (fr.) 4 december 1969, D. 1970, 114; Tgi 
Parijs, 14 mei 1979, P.I.B.D. 1980, iii, 6.
(2286) cass. (fr.) 13 mei 1975, J.C.P. 1975, 4631.
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overeenkomst. Het verstandigst lijkt een zeer algemene clausule (2287) die 
de franchisenemer verplicht bij het einde van de overeenkomst elk gebruik 
van de benaming en van de logo’s die de franchise aanduiden te stoppen 
en waarin hij erkent dat elk gebruik van enig teken of enig element dat de 
cliënteel aan de franchiseketen verbindt, zij het als uithangbord, als publici-
taire slogan, in de decoratie van de handelszaak, op handelspapieren, …na-
maak uitmaakt en strafrechtelijk en civielrechtelijk kan worden vervolgd.

B.  teruggave van knowhow door niet-concurrentiebeding

Bij beëindiging van de franchiseovereenkomst moet de franchisenemer 
alle onderscheidende elementen teruggeven. deze maken immers deel uit 
van het in licentie gegeven concept. daarom worden ze meestal slechts in 
bruikleen gegeven. 

644. teruggave van fysieke Dragers van knowhow: – Bij het einde van de over-
eenkomst verliest de franchisenemer ook het recht om nog verder gebruik te 
maken van de knowhow. Hij zal dus de materiële dragers van die knowhow 
moeten teruggeven zoals het handboek (2288). daarnaast kan de teruggave 
van de immateriële aspecten van de knowhow enkel worden afgedwongen 
door een niet-concurrentiebeding. dit is dan uiteindelijk ook de legitima-
tie van het postcontractuele niet-concurrentiebeding. Om zeker te zijn dat 
iemand de knowhow in de zin van de franchiseovereenkomst niet langer 
hanteert bij het exploiteren van een bepaalde handelszaak en dus in het aan-
trekken van een cliënteel kan men eigenlijk niet anders dan ervoor zorgen 
dat hij geen soortgelijke activiteit meer uitoefent. de knowhow ontstaat door 
ervaring en wordt overgedragen door een scholing en bijstand en is dus na 
sluiting van de overeenkomst verworven. Men kan van die kennis moei-
lijk definitief afstand doen na de overeenkomst, men kan enkel beloven die 
knowhow niet langer aan te wenden. Het is een quasi onmogelijke taak om 
aan te tonen dat knowhow verder wordt gebruikt, daarom zal de enige op-
lossing voor de franchisegever erin bestaan de franchisenemer te verbieden 
gedurende een bepaalde tijd een soortgelijke activiteit te beoefenen (2289).

(2287) “Only use the trade name…and the trade marks in connection with the franchisee’s Business 
and not, without the franchisor’s prior written consent, register any company name or trade mark or 
make use of any business name incorporating the trade names or trade marks or incorporating any 
similar sounding name” of “ …à la fin du présent contrat, à quelque moment et pour quelque cause 
qu’elle intervienne, le franchisé devra immédiatement cesser tout usage de la dénomination et des 
logos symbolisant la franchise. Il reconnaît que tout usage de ces signes de ralliement de la clientèle, 
survenue à la fin du contrat, que ce soit à titre d’enseigne , comme motif publicitaire, dans la décoration 
du magasin, sur ses papiers commerciaux ou autrement, constituerait une contrefaçon, justiciable de 
sanctions civiles et pénales”.
(2288) J.-M. lelOUP, La franchise, droit et pratique, Parijs, dalloz, 2000, 342.
(2289) l. de grYSe, “Toepassingen handelspraktijkenwet: vordering tot staking ter beteuge-
ling van inbreuken op intellectuele rechten”, in M.-c. JAnSSenS (ed.) Beteugeling van inbreu-
ken op intellectuele rechten, cir, Brussel, Bruylant, 2004, 115.
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645. verboD concurrentie tijDens De Duur gekoPPelD aan uitvoering te goeDer 
trouw of bijstanDsverPlichting: – Tijdens de duur van de overeenkomst heb-
ben zowel de agent (2290), de concessiehouder als de franchisenemer, de 
verbintenis, zelfs bij gebrek aan een uitdrukkelijk niet-concurrentiebeding, 
om de keten of hun principaal geen concurrentie aan te doen (2291) (cf su-
pra randnr. 228). Maar ook tijdens de duur van de overeenkomst lijkt er 
een tendens te bestaan om het voeren van concurrentie enkel onder bij-
zondere omstandigheden als onrechtmatig te aanzien. Bij gebrek aan een 
contractuele clausule terzake zal ook tijdens de duur van de overeenkomst 
het criterium eerder dat van het rechtsmisbruik zijn (2292). Bij de handels-
agentuur werd aangenomen dat de handelsagent concurrerende producten 
mag verkopen voor zover hij daarmee niet tekort schiet in de uitvoering te 
goeder trouw van zijn agentuurovereenkomst (cf. supra randnr. 136). Bij de 
franchiseovereenkomst valt moeilijk in te zien hoe de verkoop van concur-
rerende producten of diensten de uitvoering te goeder trouw van de fran-
chiseovereenkomst niet zou schenden. de niet-concurrentieverplichting 
vloeit eerder voort uit de uitvoering te goeder trouw van de verbintenissen 
uit de overeenkomst. de samenwerkingsplicht die beide partijen aangaan 
kan moeilijk te goeder trouw worden uitgevoerd terwijl tegelijkertijd ook 
concurrerende producten of diensten worden aangeboden. 

646. geen algemeen verboD oP Postcontractuele concurrentie: – deze ver-
bintenis overleeft het contract niet. in principe herwint de franchisenemer 
dus bij afloop van de overeenkomst zijn volledige vrijheid. de enige grens 
daaraan is de buitencontractuele aansprakelijkheid en de oneerlijke con-
currentie uit de WHPc. een principieel postcontractueel concurrentiever-
bod wordt noch voor de concessie- noch voor de franchiseovereenkomst 
aanvaard (2293); ook bij agentuur moet een postcontractuele niet-concur-
rentieverplichting expliciet worden bedongen (2294). nochtans zal in het 
merendeel van de franchiseovereenkomsten een niet-concurrentiebeding 
zijn opgenomen. de franchisegever heeft er immers alle belang bij zich te 

(2290) e. dUrSin, “concurrentiebeperkingen voor de handelsagent na het einde van de han-
delsagentuurovereenkomst”, in Handels- en verzekeringsrecht, Themis, Brugge, die Keure, 2002, 
78; voor een nuancering van dit concurrentieverbod tijdens de duur van de overeenkomst zie 
cass. 8 november 2007, nr. c.07.0084.n, jure.juridat.just.fgov.be, en de analyse van P.-J. nAe-
YAerT, “recente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht 
in beweging, 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, nr. 6.
(2291) Kh. Verviers 24 november 1992, T.B.H. 1992, 963.
(2292) cass. 8 november 2007, nr. c.07.0084.n, jure.juridat.just.fgov.be, P.-J. nAeYAerT, “re-
cente ontwikkelingen in de rechtspraak inzake handelstussenpersonen”, in Recht in beweging, 
15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, p.143, nr. 6.
(2293) Zie bijvoorbeeld Y. PicOd, “l’obligation de non-concurrence de plein droit dans les 
contrats n’emportant pas transfert de clientèle” J.C.P., e. 1994, i.349, nr. 32.
(2294) c. VerBrAeKen en A. de ScHOUTHeeTe, Manuel des contrats de distribution com-
merciale, diegem, Kluwer, 1997, 144.
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beschermen tegen een oud-franchisenemer die hem met wapens, hem door 
de franchisegever zelf in het franchisecontract aangereikt, wil bestrijden in 
de aantrekking van de cliënteel. de franchisegever zal er dus alles aan doen 
om zijn franchisenemer te neutraliseren. 

1.  Artikel 1382 – Stakingsvordering WHPC

a.  inleiding

647. oneerlijke hanDelsPraktijken – Artikel 94/3 WHPc heeft een catch_all 
formulering. elke daad die strijdig is met de eerlijke handelspraktijken 
waardoor schade kan worden veroorzaakt aan de beroepsbelangen van 
één of meer andere verkopers is verboden. Het gaat om een precisering van 
art. 1382-83 B.W. een daad die in strijd is met de eerlijke handelsgebruiken 
kan dus een schending van een concreet wetsartikel zijn (2295), of een in-
breuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm in het commerciële verkeer. 
daarnaast moet deze oneerlijke handelpraktijk dus ook een schade veroor-
zaken, de beroepsbelangen van één of meer andere verkopers moeten dus 
kunnen geschaad worden. Voor de schade aan dit beroepsbelang komen 
alle gedragingen die de normale beroepsuitoefening van de verkoper (kun-
nen) belemmeren en zijn economische activiteiten kunnen schaden in aan-
merking (2296). de bewijslast hiervoor rust op de eiser.
Het verbod is van toepassing op alle “verkopers”. een verkoper is elke “han-
delaar of ambachtsman of elke natuurlijke of rechtspersoon die producten of 
diensten te koop aanbiedt of verkoopt in het kader van een beroepsactiviteit 
of met het oog op het verwezenlijken van een statutair doel”. de diensten ver-
leend door vrije beroepers worden echter uitgesloten. Ook personen die in ei-
gen naam met of zonder winstoogmerk een commerciële, financiële of indus-
triële activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of 
verkopen vallen onder het toepassingsgebied. Tenslotte vallen ook personen 
die in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid 
beklede derde commerciële, financiële of industriële activiteiten uitoefenen, 
die producten of diensten verkopen of te koop aanbieden onder het verbod.

b.  Toepassingen die relevant zijn inzake franchising

648. bij afwezigheiD van contractueel niet-concurrentiebeDing is concurrentie 
PrinciPieel geoorloofD: – Wanneer contractueel niets bepaald is, mogen de 

(2295) elke schending van bijvoorbeeld de mededingingswetgeving of het merkenrecht is in 
strijd met de eerlijke handelsgebruiken: r. STeennOT, Handboek consumentenbescherming en 
Handelspraktijken, Antwerpen, intersentia, 2007, 47.
(2296) P. de VrOede en H. de WUlf, “Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht 
en handelspraktijken 1998-2002” T.P.R. 2005, 215.
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gewezen contractpartijen elkaar na afloop van de franchiseovereenkomst 
beconcurreren, zolang deze concurrentie niet deloyaal is en dus binnen de 
grenzen van de WHPc verloopt. Het openen van een nieuw franchisepunt 
door de franchisegever vlak bij het oude franchisepunt, waar de franchise-
nemer een handelszaak blijft uitbaten, is dus geoorloofd (2297). 

649. afwerven van cliënteel – Bekeken als een verzameling van individuele 
klanten wordt de cliënteel aanzien als een res nullius (2298): niemand kan 
immers een (exclusieve) aanspraak maken op de aankoopbeslissing van de 
potentiële klant. Als onbepaalde groep van mogelijke personen tot wie de 
onderneming zich richt om haar omzet te behalen en die ze nodig heeft om 
voort te bestaan, is de cliënteel evenmin beschermd, concurrentie is immers 
een leidend principe in onze vrije markteconomie (2299). Wel moet die con-
currentie – en dus ook het verwerven van cliënteel – op een eerlijke ma-
nier gebeuren. een onrechtmatige handeling of een oneerlijke concurrentie 
kan niet louter bestaan uit het afwerven van cliënteel (2300). daarvoor zijn 
bijkomende omstandigheden nodig (2301). Het louter aanbieden van ge-
lijkaardige prestaties tegen een lagere prijs maakt op zich dus geen oneer-
lijke concurrentie uit (2302), tenzij de prijs van de tegenpartij is achterhaald 
door onrechtmatig verkregen documenten van deze tegenpartij of door 
aanwijzingen verkregen door bevraging van cliënteel van de tegenpartij, of 
door een bevraging van gewezen werknemers van de franchisegever, die 
nochtans niet onrechtmatig werden afgeworven van de concurrent (2303). 
Voorwaarde is steeds dat er niet gewerkt wordt met verlies. Ook oneerlijke 
concurrentie is het aanbieden van een lagere prijs aan cliënteel van een con-
current na achterhalen van de prijs van die concurrent.

(2297) Y. AUgeT, “la licéité de l’installation d’un franchiseur à proximité immédiate du 
fonds de l’un de ses anciens franchisés”, D. 2002, 1264. 
(2298) Voorz. Kh. Mechelen 10 januari 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 289; Voorz. Kh. 
gent 13 mei 1992, Jaarboek Handelspraktijken 1992, 330; Voorz. Kh. luik 24 september 1992, 
Jaarboek Handelspraktijken 1992, 356.
(2299) P. de VrOede en H. de WUlf, “Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht 
en handelspraktijken 1998-2002”, T.P.R. 2005, 222.
(2300) Antwerpen 29 juni 1983, R.W. 1983-84, 2612, noot r. VAn den BergH, “Handen af van 
mijn klanten! is afwerven van cliënteel onrechtmatig?”; Voorz. Kh. Mechelen 25 oktober 1990, 
Jaarboek Handelspraktijken 1990, 495; Voorz. Kh. Mechelen 17 maart 1989, Jaarboek Handelspraktijken 
1989, 333; Voorz. Kh. Kortrijk 2 april 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 738; Voorz. Kh. Kortrijk 
24 september 1990, Jaarboek Handelspraktijken 1990, 595;Voorz. Kh. doornik 14 februari 2001, Jaar-
boek Handelspraktijken 2001, 545; Parijs 29 januari 2003, D. 2004, nr. 16, 1157, noot Y. PicOd.
(2301) Arbrb. Kortrijk 23 mei 2002, onuitg. A.r. 59.686, luik 20 januari 2003, R.R.D. 2003, 154; 
V. THielMAn, “Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door ex-
werknemers/- zelfstandige medewerkers/ – (werkende vennoten)”; D.A.O.R. 1990, nr. 17, 
66; r. VAndenBergHe en e. diriX, Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, 
intersentia, 1997, 308; P. MAerTen en O. WOUTerS, “ concurrentiebeding: overzicht van 
rechtspraak 2000-2004”, T.S.R. 2004, 255.
(2302) Parijs 5 maart 1987, D. 1988, Somm. comm. 180, noot Y. SerrA.
(2303) Voorz. Kh. gent 2 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken 1997, 496.
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Bepaalde rechtspraak heeft gepoogd om uit objectieve criteria, met name 
het korte tijdsinterval (2304) waarin en hoeveel klanten overlopen, de on-
rechtmatigheid van het afwerven van de cliënteel af te leiden (2305). Als 
de overstap van de cliënteel zo snel en zo massaal gebeurt gaat men ervan 
uit dat dit niet spontaan kan gebeurd zijn. Uit die twee objectieve gegevens 
leidt deze rechtspraak af dat de cliënteel moet bewerkt zijn en dat daar 
ongetwijfeld reeds mee begonnen moet zijn toen de afwerver nog contrac-
tueel gebonden was met de andere partij. dit wordt terecht bekritiseerd. in 
deze uitspraken worden immers geen bijkomende omstandigheden aange-
haald die het afwerven van cliënteel onrechtmatig maken (2306). Het kan 
niet meer zijn dan een ernstige aanwijzing (2307).

Volgende omstandigheden maken volgens de rechtspraak de poging om de 
gunsten van de cliënteel van zijn gewezen medecontractant te verwerven 
zeker onrechtmatig:
- leugens en ongunstige informatie verspreiden over de franchisege-
ver (2308)
- het blijven verwijzen naar de keten waartoe men behoorde, evenals elke 
vorm van verwarringstichting tussen zichzelf en zijn gewezen franchisege-
ver. Ook het in leven roepen en laten bestaan van een gevaar op verwar-
ring (2309)
- gebruik blijven maken van lijsten van klanten, tenzij deze klanten ook 
door derden zonder veel moeite kunnen gekend worden (2310). Klanten 
die de gewezen franchisenemer nog kent uit zijn vroegere hoedanigheid 
als franchisenemer zou hij naar analogie met de werknemer wel nog mo-
gen aanschrijven om hen op de hoogte te stellen van zijn overstap (2311). 
Men mag ook gebruik maken van gegevens over klanten, of andere ken-
nis en ervaring die een werknemer uit een vorige hoedanigheid, bijvoor-

(2304) Voorz. Kh. gent 2 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken 1997, 496.
(2305) Antwerpen 29 juni 1983, R.W. 1983-84, 2612, noot r. VAndenBergHe; Voorz. Kh. 
Brugge 26 november 1992, D.A.O.R. nr. 28, 91.
(2306) g. STrAeTMAnS, “Over boekhouders-belastingsconsulenten, het afwerven van cli-
enteel en de vordering tot staken”, noot onder Voorz. Kh. Brugge 26 november 1992, D.A.O.R. 
nr. 28, 95.
(2307) Antwerpen 6 september 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 550.
(2308) Antwerpen 8 februari 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 492; Voorz. Kh. Brussel 
31 juli 1984, T.B.H. 1985, 314. 
(2309) Brussel 15 februari 2007, onuitg., 2004/Ar/1647: de inrichting van de winkel en het 
concept alsook de aangeboden diensten ( i.c. maaltijden) bleven behouden, nochtans was er 
geen verwarring mogelijk omdat de naam en de kleuren veranderd zijn, de gelijk gebleven 
aangeboden diensten zijn klassieke gerechten die geen exclusieve eigendom kunnen zijn van 
de oud franchisegever.
(2310) Voorz. Kh. Hasselt 25 juni 1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 537; Brussel 21 februari 
1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 432; Bergen 27 januari 1981, Pas. 1981, ii, 57; Kh. charle-
roi 28 november 1975, B.R.H. 1979, 367; corr. luik 26 juni 1987, Jaarboek Handelspraktijken 1987, 
1196; Voorz. Kh. Bergen 24 maart 1997, Jaarboek Handelspraktijken  1997, 481. 
(2311) Voorz. Kh. Hasselt 15 oktober 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 468, noot r. de WiT. 
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beeld als werknemer van een concurrent, nog kent (2312). Hij mag echter 
geen gebruik maken van lijsten waarover hij kon beschikken als franchise-
nemer (2313). de intensiteit en het tijdsverloop van de mededeling zullen 
relevant zijn voor de beoordeling van de eventuele onrechtmatigheid er-
van (2314). Publiciteit maken voor de deur van een concurrent is bijvoor-
beeld een onrechtmatige toe eigening van de cliënteel die moeizaam gedu-
rende jaren door die concurrent is opgebouwd (2315). Het rondsturen van 
een mededeling dat men geen band meer heeft met een gewezen werkne-
mer (of franchisegever) kan niet gezien worden als bijzondere omstandig-
heid die het afwerven van cliënteel onrechtmatig zou maken (2316)
- klanten die een overeenkomst met een andere verkoper vroegtijdig be-
eindigen om een nieuwe overeenkomst te kunnen sluiten, voordelen bie-
den die bedoeld zijn om financiële gevolgen verbonden aan het voortijdig 
beëindigen van de overeenkomst met die andere verkoper te compense-
ren (2317)
- korting beloven voor klanten die een klantenkaart van een andere hande-
laar inleveren is een omstandigheid die de afwerving van cliënteel onge-
oorloofd maakt (2318). 
- in uitzonderlijke gevallen kan afwerven van cliënteel een derde mede-
plichtigheid aan contractbreuk uitmaken, die ook gesanctioneerd kan wor-
den op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid, in samenloop met 
de WHPc. dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij concurrentie door een ven-
nootschap wanneer de bestuurder van die vennootschap gebonden was 
door een postcontractueel niet-concurrentieverplichting (2319).

Uiteindelijk worden hier de criteria van het rechtsmisbruik gehan-
teerd (2320). Het is onrechtmatig zonder noodzaak uitsluitend of overwe-

(2312) Voorz. Kh. Brussel 20 mei 1998, Jaarboek Handelspraktijken 1998, 555.gent 6 juni 2005, 
Jaarboek Handelspraktijken 2005, 546, noot e. de BATSelier.
(2313) Zie bijvoorbeeld Antwerpen 6 september 1999 Jaarboek Handelspraktijken 1999, 550 waar 
men uit het aantal overgelopen klanten en uitzendkrachten afleidt dat het niet aanvaardbaar 
is dat een ex-medewerker van een interim kantoor die voor een ander kantoor ging werken 
alle vereiste gegevens – meer bepaald de individuele steekkaarten van uitzendkrachten, in-
schrijvingsformulieren, planningen en steekkaarten van klanten – uit het hoofd zou gekend 
hebben. Men gaat er derhalve van uit dat hij deze documenten onrechtmatig ten voordele van 
zijn nieuwe werkgever aangewend moet hebben.
(2314) Voorz. Kh. Kortrijk 13 januari 1994, Jaarboek Handelspraktijken 1994, 292; g. STrAeTMAnS, 
“eindelijk op vrije voeten? Abusus non tollit usum”, Jaarboek Handelspraktijken 1994, 297.
(2315) Antwerpen 24 december 1990, Jaarboek Handelspraktijken 1990, 288.
(2316) gent 15 juni 1990, Jaarboek Handelspraktijken, 1990, 261.
(2317) Brussel 11 oktober 2002, Jaarboek Handelspraktijken 2002, 504. 
(2318) Antwerpen, 28 februari 2002, Jaarboek Handelspraktijken 2002, 428, samenvatting in Ju-
ristenkrant nr. 47, 2002, 6.
(2319) Brussel 9 januari 1997, D.A.O.R. 1997, afl. 43, 85, noot.g. l. BAllOn.
(2320) J. STUYcK, “Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken”, T.B.H. 1995, 788; 
i. VerOUgSTrAeTe, “droit d’auteur et pratiques du commerce”, in Les journées du droit 
d’auteur, Brussel, Bruylant, 1989, 227.
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gend klanten van de vroegere franchisegever te benaderen zonder gelijk-
tijdig ook inspanningen te doen om nieuw cliënteel aan te boren (2321). 
Het is dus niet onrechtmatig om cliënteel af te snoepen van de gewezen 
franchisegever wanneer dit gebeurt in het kader van een normale klanten-
werving en zonder dat de activiteiten speciaal of uitsluitend op de cliënteel 
van de vroegere franchisegever waren gericht. Sommige rechtspraak leidt 
hieruit zelfs af dat er een zekere herhaling moet aanwezig zijn, de afwer-
ving van één klant kan volgens deze rechtspraak dus nooit onrechtmatig 
zijn (2322). feit is in elk geval dat een onrechtmatig afwerven van één klant 
in de rechtspraak nauwelijks voorkomt (2323). de rechtspraak is zeer voor-
zichtig. Vooraleer te besluiten tot onrechtmatig afwerven van cliënteel is 
meer nodig dan de verklaring van één klant (2324).

de uitkomst van een stakingsvordering op basis van oneerlijke concurren-
tie in de zin van de WHPc is daardoor onzeker. de bijzondere omstan-
digheden moeten door de rechter worden beoordeeld. daarom is het beter 
preventieve maatregelen te nemen. 

650. afwerven van Personeel: – Afwerven van personeel kan onrechtmatig 
zijn indien er begeleidende omstandigheden zijn (2325). in beginsel is het 
immers niet onrechtmatig, maar zelfs normaal (2326), om personeel af te 
werven. de vrije keuze van arbeid en de vrijheid om de beste arbeidskrach-
ten aan te trekken primeert (2327). die bijkomende omstandigheden kun-
nen volgens de rechtspraak bestaan uit (2328):

(2321) Brussel 7 juni 1979, J.T. 1979, 161.
(2322) Voorz. Kh. Antwerpen 16 januari 1986, Jaarboek Handelspraktijken 1986, 59.
(2323) P. de VrOede, “Sous-traitance et usages honnêtes en matière commerciale” Jaarboek 
Handelspraktijken 1988, 185.
(2324) Voorz. Kh. gent 30 januari 1987, Jaarboek Handelspraktijken 1987, 310.
(2325) Voorz. Kh. gent 2 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken 1997, 469.
(2326) Voorz. Kh. gent 24 mei 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 574; Voorz. Kh. doornik 
14 februari 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 545; Voorz. Kh. Brussel 9 juni 1999, Jaarboek 
Handelspraktijken 1999, 648; Voorz. Kh. Antwerpen 3 december 1998, Jaarboek Handelspraktij-
ken 1998, 587; Voorz. Kh. Brussel 23 juni 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 434; Voorz. Kh. 
Brussel 25 maart 1991, Handelspraktijken 1991, 330; Kh. leuven 6 maart 1990, R.W. 1990-91, 
1308; Antwerpen 26 juni 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 555; Voorz. Kh. Hasselt 31 mei 
1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 532 (hiermee mag zelfs een tijdelijke desorganisatie van 
het bedrijf van de concurrent gepaard gaan).
(2327) Voorz. Kh. doornik 14 februari 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 545; Voorz. Kh. Kort-
rijk 2 april 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 738; B. MicHAUX, “concurrence déloyale et 
anciens con-contractants. les mises au point de la dernière jurisprudence”, T.B.H. 1994, 587; 
V. THielMAn, “Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door ex-
werknemers/- zelfstandige medewerkers/ – (werkende vennoten); D.A.O.R. 1990, nr. 17, 64.
(2328) e. BAllOn, “Onrechtmatige mededinging, capita selecta”, Handelsprakijken anno 1996, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 222-223; J. STUYcK, “capita selecta en vordering tot staking” in 
Themis Recente ontwikkelingen inzake Handelspraktijken, Brugge, die Keure, 2002-2003, 32; V. 
THielMAn, “Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door ex-
werknemers/- zelfstandige medewerkers/ – (werkende vennoten); D.A.O.R. 1990, nr. 17, 64; 
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- afwerven dat er enkel toe strekt het bedrijf van een concurrent (en 
dus van zijn vroegere franchisegever) te desorganiseren (2329) (de 
graad van desorganisatie die nodig is wordt afgemeten aan de hand 
van een soort economisch burenhinder criterium (2330), ieder ont-
slag van een werknemer kan immers een zekere schok in een bedrijf 
teweeg brengen). de desorganisatie moet bewust beoogd zijn en niet 
louter het gevolg zijn van een op zich geoorloofde afwerving van 
personeel. (2331)

- afwerving met als enige doel het verwerven van zaken- of fabrieks-
geheimen (2332) of knowhow (2333) of andere vertrouwelijke ge-
gevens (2334) of om verwarring te stichten (2335). Het meenemen 
van (een kopie) van een klantenlijst is ongetwijfeld in dat opzicht 
onrechtmatig. Anderzijds is het wel normaal dat werknemers kennis 
van de cliënteel van hun gewezen werkgever meenemen (2336). Het 
opstellen van een lijst op basis van een telefoonboek of andere pu-
bliek toegankelijke informatie kan dus wel (2337). de gewezen werk-
nemer mag in feite bij zijn nieuwe werkgever in dezelfde mate aan 
afwerving van cliënteel doen als de gewezen franchisenemer zelf aan 
afwerving van cliënteel kan doen (2338). We kunnen dus verwijzen 
naar vorige alinea over afwerving van cliënteel en de daar geciteerde 
rechtspraak en rechtsleer.

J. STUYcK, Handels- en economisch recht deel 2 Mededingingsrecht, in Beginselen van Belgisch 
privaatrecht, Mechelen, Kluwer, Story-Scientia, 2004, 176.
(2329) Voorz. Kh. gent 24 mei 2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 574; Bergen 14 oktober 
2004, Jaarboek Handelspraktijken 2004, 457; Voorz. Kh. Kortrijk 1 oktober 2001, Jaarboek Handels-
praktijken 2001, 696-707; Voorz. Kh. Brussel 9 juni 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 648.
(2330) Voorz. Kh. Antwerpen 6 november 2003, Jaarboek Handelspraktijken 2003, 704; gent 
30 mei 2001, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 469; Voorz. Kh. Kortrijk 1 oktober 2001, Jaarboek 
Handelspraktijken 2001, 696; Voorz. Kh. Antwerpen 21 december 2000, Jaarboek Handelsprak-
tijken, 2000, 510; Voorz. Kh. Hasselt, 20 november 1992, Jaarboek Handelspraktijken, 1992, 379; 
Voorz. Kh. Kortrijk 3 mei 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 396.
(2331) Voorz. Kh. Hasselt 31 mei 1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 532.
(2332) Brussel 18 juni 1986, T.B.H. 1986 (verkort), 735; e. JAnSSenS, “ daden strijdig met de 
eerlijke handelsgebruiken”, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 481.
(2333) Voorz. Kh. namen 3 oktober 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 447.
(2334) Voorz. Kh. Brussel 9 juni 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 648; Voorz. Kh. Kortrijk 
3 mei 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 396.
(2335) Brussel 18 juni 1986, T.B.H. 1986, 735; Voorz. Kh Brussel 20 maart 1979, J.T. 1979, 285. 
Verwarring over het voortbestaan van de onderneming (Voorz. Kh. Antwerpen Jaarboek Han-
delspraktijken 1999, 578) of de identiteit van de tegenpartij (Voorz. Kh. Brussel 7 juli 1999, Jaarboek 
Handelspraktijken 1999, 693) kan ontstaan bij bijvoorbeeld massale afwerving van personeel.
(2336) Voorz. Kh. Antwerpen 14 januari 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 578.
(2337) Brussel 3 december 1998, Jaarboek Handelspraktijken 1998, 520; Voorz. Kh. Hasselt 25 juni 
1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 537; Voorz. Kh. Brussel 20 februari 1996, Jaarboek Handels-
praktijken 1996, 568; Voorz. Kh. Hasselt 16 februari 1996, Jaarboek Handelspraktijken 1996, 507, 
Voorz. Kh. Hasselt 15 oktober 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993, 468; r. de WiT, “Oneer-
lijke concurrentie door een vroegere werknemer” Jaarboek Handelspraktijken 1993, 474.
(2338) Vergelijk e. JAnSSenS, “Afwerven van personeel en cliënteel: de harde werkelijkheid 
van de concurrentie”, Jaarboek Handelspraktijken 2001, 480.
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- afwerving in het raam van de derde medeplichtigheid aan contract-
breuk (2339). Als toepassing van de buitencontractuele aanspra-
kelijkheid van artikel 1382-1383 B.W. is de derde medeplichtigheid 
aan contractbreuk ook een daad van onrechtmatige mededinging en 
vormt ze een inbreuk op artikel 94 WHPc. Het afwerven van perso-
neel dat gebonden is door een niet-concurrentiebeding, of nog steeds 
gebonden is door een lopende franchiseovereenkomst zal bijgevolg 
enkel onrechtmatig zijn onder de voorwaarden van de derde mede-
plichtigheid aan contractbreuk (2340). 

Het aanzetten van franchisenemers om hun contract met de franchisege-
ver, op geldige manier, te verbreken kadert daarentegen in een geoorloofde 
afwerving (2341). daarvoor moeten uiteraard alle voorwaarden voor de 
derde medeplichtigheid vervuld zijn (2342). Ten eerste moet er een geldig 
contract bestaan, in casu dus een geldig niet-concurrentiebeding. Het moet 
gaan om een echt niet-concurrentiebeding, een louter beding van respect 
van de cliënteel volstaat niet (2343). er moet sprake zijn van een contract-
breuk, dus de effectieve schending van een geldig niet-concurrentiebeding. 
daarnaast moet de derde kennis hebben gehad van die verbintenis. Ten-
slotte moet vaststaan dat de derde op bewuste wijze heeft deelgenomen of 
meegewerkt aan de schending van die verbintenis door de medecontrac-
tant (2344). Het moet niet gaan om uitlokking van de contractbreuk (2345), 
maar anderzijds is het louter profiteren van de contractbreuk geen derde 
medeplichtigheid (2346). Ook kleine hulp bij die contractbreuk eens de wil 
van degene die zijn contract wil verbreken vaststaat, maakt de derde niet 
medeplichtig aan die contractbreuk (2347).

(2339) en dus het afwerven van personeel of medewerkers dat zelf verbonden is door een 
niet-concurrentiebeding.
(2340) Zie bijvoorbeeld Voorz. Kh. gent 2 september 1997, Jaarboek Handelspraktijken 1997, 496; 
J. STUYcK, “capita selecta en vordering tot staking” in Themis Recente ontwikkelingen inzake 
Handelspraktijken, Brugge, die Keure, 2002-2003, 32.
(2341) Kh. namen 21 augustus 2002, onuitg., A.r. 1373/02; Voorz. Kh. Brussel 25 maart 1991, 
Handelspraktijken 1991, 330.
(2342) e. de BATSelier, “Over derde medeplichtigheid aan contractbreuk en aanverwante 
omstandigheden en de (eventuele) inbreuk op artikel 93 WHPc”, Jaarboek Handelspraktijken 
2005, 556; H. de BAUW, “derde medeplichtigheid aan de schending van een betwist niet-
concurrentiebeding”, Jaarboek Handelspraktijken 2002.
(2343) een clausule in de overeenkomst van de medewerker tot respect van de cliënteel is 
geen niet-concurrentiebeding en staat er dus niet aan in de weg dat de werknemer na het 
einde van zijn overeenkomst door een concurrent wordt aangeworven. cass. (fr.) 11 maart 
2008, onuitg., nr. 06-18.329, 06-18359; Aix-en Provence 7 november 2006, J.C.P., e, 2007, nr. 27-
28, p. 47; cass. (fr.) 11 juli 2006, D. 2006, pan. 2.925, noot gOMY, R.T.D. civ. 2007, 111; noot 
MeSTre en fAgeS; lyon 12 juli 2005, D. 2006, pan. 2.925, noot gOMY.
(2344) cass. 22 april 1983, R.W. 1983-84, 427, noot e. diriX.
(2345) Voorz. Kh. Kortrijk 18 januari 1988, Jaarboek Handelspraktijken 1988, 203.
(2346) Voorz. Kh. Antwerpen 2 juni 1994, Jaarboek Handelspraktijken 1994, 102.
(2347) Voorz. Kh. Brussel 9 juni 1999, Jaarboek Handelspraktijken 1999, 684.
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Uiteindelijk gaat het in voorgaande gevallen meestal om concrete toepas-
singen van het criterium van het rechtsmisbruik (2348).

c.  Voordeel van de stakingsvordering 

651. voorDeel staking: – Het voordeel van een vordering op grond van 
de WHPc bestaat erin dat middels een vordering tot staking de rechter 
op korte termijn kan opleggen de concurrentiële handeling te staken. de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel beveelt dan de stopzetting 
van een handeling die een tekortkoming is aan een van de bepalingen van 
de WHPc. de uitspraak is uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande elk 
verhaal (art. 100, lid 6 WHPc) de procedure is verder een procedure zo-
als in kortgeding. de voorzitter oordeelt dus ook ten gronde. er worden 
dus niet enkel voorlopige maatregelen opgelegd die geen afbreuk doen aan 
de grond van de zaak. de voorzitter kan de stopzetting bevelen van de 
omstreden handeling en bovendien een dwangsom opleggen en daarnaast 
ook de publicatie van het vonnis bevelen. de voorzitter kan echter geen 
schadevergoeding toekennen. in een latere procedure tot het bekomen van 
schadevergoeding moet in elk geval de fout niet meer bewezen worden en 
dit omwille van het gezag van gewijsde van de uitspraak van de voorzitter 
van de rechtbank van Koophandel.

652. Problemen van samenlooP: – Hier moeten we ons tenslotte ook afvragen 
of een stakingsvordering de mogelijkheid uitsluit om zich daarnaast ook op 
de contractuele verbintenis tot niet-concurrentie te beroepen. in principe kan 
een stakingsvordering immers niet worden ingesteld voor een contractuele 
wanprestatie (2349). Zo kan de vordering tot staking niet worden ingesteld 
om de naleving van een niet-concurrentiebeding te bekomen (2350). 
de vordering tot staking blijft bij co-existentie (de eiser is geen partij bij het 
contract) echter wel mogelijk telkens de contractuele wanprestatie tegelijk 
ook een schending van de eerlijke handelspraktijken oplevert. de contrac-
tuele fout moet dus tegelijkertijd ook een buitencontractuele fout uitmaken; 
m.a.w. de verweerder miskent niet enkel zijn contractuele verplichtingen 
(t.a.v. een derde bij de procedure) maar tevens (door de verweten gedra-

(2348) J. STUYcK, “Verkoopsweigering en eerlijke handelsgebruiken”, T.B.H. 1995, 788; 
i. VerOUgSTrAeTe, “droit d’auteur et pratiques du commerce”, in Les journées du droit 
d’auteur, Brussel, Bruylant, 1989, 227.
(2349) J. STUYcK, “de vordering tot staking: samenloopregels en uitvoering van het bevel 
tot staking” in Handelspraktijken anno 1996, Antwerpen, Kluwer, 1996, 246; P. de VrOede 
en g.l. BAllOn, Handelspraktijken, Antwerpen, Story-Scientia, 1986, 713; J. STUYcK en c. 
PAUWelS, “Over coëxistentie en samenloop tussen de vordering tot staken en de vordering 
ex contractu”, noot onder cass. 4 juni 1993, T.B.H. 1994, 610.
(2350) Voorz. Kh. Brussel 20 januari 1995, T.B.H. 1995, 315, noot J. STUYcK, “(im)possibilité 
de l’action en cessation à l’encontre du tiers participant à la violation d’une clause de non-
concurrence”.



relATie BiJ HeT einde VAn de OVereenKOMST

529

ging) ook een algemene zorgvuldigheidsplicht, waardoor de eiser schade 
lijdt (2351). de vordering tot staken is uitgesloten wanneer de verweten 
gedraging louter de miskenning is van een contractuele verplichting (vb. 
de overnemer van een handelszaak verwijt de overdrager dat hij hem, in 
strijd met de cessie-overeenkomst, concurrentie aandoet: een dergelijke 
gedraging zou niet onrechtmatig zijn indien tussen partijen geen contract 
bestond).
Het blijft onzeker of de vordering tot staken mogelijk is bij eigenlijke sa-
menloop (de verweten gedraging is een miskenning van zowel de contrac-
tuele rechten van de eiser als van de eerlijke gebruiken; bv.: de verweerder 
heeft er zich t.a.v. de eiser toe verbonden een bepaalde handelsnaam niet 
te gebruiken omdat die verwarring kan scheppen met de handelsnaam van 
de eiser; die gedraging is ook in strijd met artikel 93 WHPc. Uit het arrest 
Hessenatie (2352) kan (in overeenstemming met de zogenaamde “verfij-
ningstheorie”  (2353)) voorzichtig worden afgeleid dat een dergelijke vor-
dering mogelijk is. Volgens de zogenaamde “verdwijningstheorie” zou de 
vordering uitgesloten zijn (geen samenloop dus).

653. Problematisch onDerscheiD tussen stakingsvorDering en vorDeringen tot 
erkenning van intellectuele rechten: – er was lange tijd sprake van een nega-
tieve reflexwerking tussen de bepalingen van de WHPc en de intellectuele 
rechten. Men mag door toepassing van de WHPc immers geen bescher-
ming creëren die gelijk is aan deze uit een intellectueel eigendomsrecht in-
dien aan de voorwaarde voor het beschermingsregime van dit intellectueel 
eigendomsrecht niet is voorzien (2354). Art. 96 WHPc voorzag daarom een 
cumulverbod tussen de stakingsvordering en vorderingen ter bestrijding 
van ‘namaak’ (2355), een begrip dat verder niet werd omschreven. de uit-

(2351) Brussel 23 januari 2004, T.B.H. 2005, 942.
(2352) cass. 4 juni 1993, T.B.H. 1994, 610, noot J. STUYcK en c. PAUWelS, “Over coëxistentie 
en samenloop tussen de vordering tot staken en de vordering ex contractu”.
(2353) J. STUYcK, “de vordering tot staking” in J. STUYcK (ed.) Handelspraktijken anno 1996, 
Antwerpen, Kluwer, 1996, 246 en 284, randnr. 38; J. STUYcK, “capita selecta en vordering tot sta-
king” in Themis Recente ontwikkelingen inzake Handelspraktijken, Brugge, die Keure, 2002-2003, 37.
(2354) V. WellenS, Doorwerking van de intellectuele rechten in de WHPC, in Bibliotheek Handels-
recht Larcier, gent, larcier, 2007, 6. J. STUYcK, Beginselen van Belgisch privaatrecht. XIII. Handels- 
en economisch recht. Deel B. Mededingingsrecht. A. Handelspraktijken, Mechelen, Kluwer, 2004, 75. 
g. PHiliPSen, “commentaar bij art. 96 W. 14 juli 1991”, in Handels- en economisch recht. Com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, diegem, Kluwer, OHrA, afl. 30, 2005, 68.
(2355) A. PUTTeMAnS, Droits intellectuels et concurrence déloyale, Brussel, Bruylant, 2000, 243-
244.indien een stakingsvordering dus formeel, dit is in de dagvaarding, een namaak wilde 
bestrijden dan moest de stakingsrechter zich onbevoegd verklaren: Brussel 2 oktober 1996, 
T.B.H., 1997, 434. Brussel 15 december 1993, T.B.H. 1994, 636; Kh. Kortrijk 20 mei 1996, Jaar-
boek Handelspraktijken, 1996, 867; J. STUYcK, “de vordering tot staking: de samenloopregels 
en uitvoering van het bevel tot staking” in Handelspraktijken anno 1996, Antwerpen, Kluwer, 
1996, 243; J. lAenenS, “de vordering tot staken herbezocht”, in J. STUYcK en P. WYTincK 
(eds.) De nieuwe wet handelspraktijken, Brussel, Story-Scientia, 1992, 15; A. PUTTeMAnS, 
Droits intellectuels et concurrence déloyale” Brussel, Bruylant, 2000, 225.
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sluiting voor daden van namaking was duidelijk ingegeven door de wens 
om het bijzonder beschermingssysteem voor intellectuele rechten, en dan 
vooral merkenrechten, af te grenzen van de zorgvuldigheidsnorm uit de 
WHPc. Men ging uit van de idee dat een bijkomende bescherming voor 
intellectuele rechten via de WHPc in se overbodig was (2356). in de prak-
tijk was het echter moeilijk een onderscheid te maken tussen een vordering 
op basis van een intellectueel recht en de stakingsvordering op basis van 
de WHPc. Bovendien liet de nood aan een snelle procedure tegen namaak 
en andere inbreuken op intellectuele rechten zich voelen en probeerde men 
bij voorzitter van de rechtbank van Koophandel als kortgedingrechter het 
gebrek aan stakingsvordering voor problemen met intellectuele rechten op 
te vangen (2357). Het Arbitragehof oordeelde in 2002 dat er sprake was van 
een ongeoorloofde discriminatie (2358).

654. oPenstellen stakingsvorDering voor inbreuken oP intellectuele rechten: – 
Sinds de wijziging van de WHPc door de wet van 10 mei 2007 (2359) is 
de procedure van art. 96 WHPc opengesteld voor alle houders van intel-
lectuele rechten (2360), met uitzondering van het auteursrecht, de naburige 
rechten en het databankrecht (2361). Bovendien kan de stakingsvordering 
in dat geval ook autonoom worden ingesteld, zonder dat er een inbreuk is 

(2356) Parl. Doc. Kamer, 1969-70, nr. 615/2, 8 en 9; M.-c. JAnSSenS, “intellectuele rechten en 
hun impact op de WHPc”, in De nieuwe bepalingen in de handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden 
Broele, 2008, 136.
(2357) f. gOTZen en M. cArlY, “Overzicht van rechtspraak, Merkenrecht (1990-2000), T.P.R. 
2002, 2045-2046. de rechtsleer pleitte al langer voor een openstellen van de stakingsvordering 
om het respect voor intellectuele eigendomsrechten af te dwingen. A. PUTTeMAnS, Droits 
intellectuels et concurrence déloyale, pour une protection des droit intellectuels par l’action en concur-
rence déloyale, Brussel, Bruylant, 2000, 569 p. A. PUTTeMAnS, “Action en cessation, cour 
d’arbitrage et droits intellectuels: d’ou venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, 
T.B.H. 2002, 812. PUTTeMAnS pleit voor een cumul van de handelspraktijken stakingsvor-
dering en een vordering tot staken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. g. BO-
gAerTS, “de wetten van 14 juli 1971 en 14 juli 1991 en intellectuele en industriële rechten of 
de lijdensweg van de practicus in verband met bevoegdheidsproblemen”, in Liber amicorum 
Paul De Vroede, diegem, Kluwer, 1994, 117; P. de VrOede, “de stakingsrechter ook bevoegd 
inzake namaak”, A.J.T. 2001-02, 811; T. de HAAn, “l’action en cessation s’ouvre au droit des 
marques”, Ing. Cons. 2002, 587; T. HerreMAnS en K. OngenA, “een alternatieve procedu-
remogelijkheid voor de merkhouder”, I.R.D.I. 2002, 189; l. VAn BUnnen, “les conséquen-
ces possibles de l’arrêt de la cour d’arbitrage relatif à l’article 96 de la loi sur les pratiques de 
commerce”, T.B.H. 2003, 227.
(2358) Arbitragehof 9 januari 2002, www.arbitrage.be, R.W. 2001-02, 1829.
(2359) B.S. 14 mei 2007. de richtlijn 2004/48/eeg droeg de lidstaten op doeltreffende maat-
regelen te voorzien om de intellectuele eigendomsrechten te beschermenen en diende als 
basis voor de wetswijziging (c. de MeYer, “Het bevel tot staking naar Belgisch recht”, in f. 
BriSOn (ed.) Sancties en procedures in intellectuele rechten, Brussel, larcier, 2008, 196 e.v.).
(2360) de mogelijkheid een stakingsvordering in te stellen werd hernomen in art. 53 octrooi-
wet, art. 87ter § 1 Auteurswet, de beneluxmerkenwet werd niet aangepast, maar art. 96 WHPc 
bevestigt wel dat een stakingsvordering inzake merken mogelijk is.
(2361) c. de MeYer, “Het bevel tot staking naar Belgisch recht”, in f. BriSOn (ed.) Sancties 
en procedures in intellectuele rechten, Brussel, larcier, 2008, 203; A. PUTTeMAnS, “les ques-
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op een andere bepaling van de WHPc (2362), cumul met artikel 95 WHPc 
is dus niet vereist (2363). Ter handhaving van een intellectueel eigendoms-
recht heeft men dus sinds 1 november 2007 (inwerkingtreding van de wets-
wijziging) twee mogelijkheden. Of men voert een procedure ten gronde 
of men vraagt een bevel tot staken van de handelingen die een inbreuk 
vormen op het intellectueel eigendomsrecht. Uiteraard is de procedure ten 
gronde nog steeds noodzakelijk voor het verkrijgen van een schadevergoe-
ding (2364).

2.  Niet-concurrentiebeding

a.  Verschillende vormen van postcontractuele concurrentiebeperkingen 

655. de vrijheid van onderneming van de franchisenemer komt uiteraard 
in conflict met het belang van de eigenaar van de keten zich te bescher-
men tegen het verspreiden van zijn knowhow door een ex-franchisenemer 
die door die knowhow een aantrekkingskracht heeft op de cliënteel. Bijna 
alle franchiseovereenkomsten leggen daarom de franchisenemer een post-
contractuele verbintenis van niet-concurrentie sensu stricto op. daarnaast 
wordt soms een wederzijds verbod opgelegd personeel van elkaar aan te 
trekken na afloop van de overeenkomst. Soms wordt er in plaats van een 
absolute niet-concurrentieverplichting enkel een niet-affiliatieverbintenis 
overeengekomen.

656. verboD afwerven Personeel: – de clausule waarin beide partijen beloven 
elkaars personeel niet af te werven heeft als voordeel dat er geen vordering 
dient te worden ingesteld voor oneerlijke handelspraktijken door afwer-
ving van personeel. er moet dus geen fout worden bewezen, afwerven van 
personeel wordt door de clausule per definitie foutief. deze clausule lijkt bij 
de franchisenemer eigenlijk niet zo op haar plaats omdat het personeel dat 
in het kader van een eventuele concurrentie door een oud-franchisenemer 
relevant is verbonden aan de franchisenemer en zijn onderneming en niet 
aan de franchisegever, zodat er van afwerving eigenlijk geen sprake kan 
zijn. 

tions de compétence, de connexité et de cumul”, in f. BriSOn (ed.) Sancties en procedures in 
intellectuele rechten, Brussel, larcier, 2008, 130.
(2362) M.-c. JAnSSenS, “intellectuele rechten en hun impact op de WHPc”, in De nieuwe 
bepalingen in de handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2008, 141.
(2363) M.-c. JAnSSenS, “intellectuele rechten en hun impact op de WHPc”, in De nieuwe 
bepalingen in de handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2008, 157.
(2364) M.-c. JAnSSenS, “intellectuele rechten en hun impact op de WHPc”, in De nieuwe 
bepalingen in de handelspraktijkenwet, Brugge, Vanden Broele, 2008, 152.
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Het is weinig waarschijnlijk dat voor een contractueel verbod tot afwerving 
van personeel dezelfde strenge criteria spelen als voor een niet-concurren-
tieverplichting. Bij het verbod tot afwerven van personeel wordt immers de 
vrijheid van ondernemen of van beroep veel minder geschaad. Het is enkel 
een beperking van de keuze van het personeel. Mogelijks is er wel een indi-
recte schending omdat een werkgever een bepaalde categorie werknemers 
uitsluit, en dit dus ten voordele van de andere potentiële werknemers. Op 
die manier zou de vrijheid van arbeid van de gewezen werknemers van de 
franchisenemer geschonden zijn. Het lijkt echter waarschijnlijk dat daar de 
contractautonomie speelt. Uiteraard zal het mededingingsrecht hier even-
tueel nog een beperking kunnen opleggen. daarnaast kan ook het recht om 
zich op een clausule die de afwerving van personeel verbiedt te beroepen, 
misbruikt worden.

657. non-affiliatieclausule: – de franchisenemer gaat de verbintenis aan om 
na de beëindiging van het contract niet toe te treden tot een concurrerende 
keten. de clausule is zeer gelijkaardig aan het niet-concurrentiebeding en de 
meeste rechtspraak gaat er dan ook van uit dat de toepassingsvoorwaarden 
dezelfde zijn (2365). Zolang er dus enkel beperkingen worden aangebracht 
aan de mogelijkheid een professionele activiteit te voeren en deze mogelijk-
heid niet volledig ontnomen wordt, is er geen probleem. de clausule moet 
dus beperkt zijn in tijd en ruimte en gerechtvaardigd worden door en pro-
portioneel zijn ten opzichte van de noodzaak om industriële of intellectuele 
eigendomsrechten te beschermen of een gemeenschappelijke identiteit van 
de keten of de reputatie van de keten te handhaven (2366).
de non-affiliatieclausule heeft als nadeel dat de actieradius beperkt blijft 
tot concurrerende ketens en de oud-franchisenemer vrij laat onafhankelijk 
elke concurrerende activiteit te beginnen. Het voordeel van de non-affilia-
tieclausule is echter dat ze minder gecontesteerd wordt dan de niet-concur-
rentiebedingen omdat ze in ieder geval beperkter is en dus sneller als pro-
portioneel zal aanzien worden (cf. infra randnr. 676, 682) (2367). de voor-
waarde van de beperktheid naar voorwerp is bij een non-affiliatiebeding 
per definitie vervuld. Verder zullen gelijkaardige voorwaarden als voor een 
niet-concurrentiebeding vervuld moeten worden. 

658. niet-concurrentiebeDing: – dit beding omvat zowel het verbod om 
zich opnieuw te vestigen (zoals bij de verkoop van een handelszaak) als het 

(2365) cass. (fr.) 22 februari 2000, Contr. Conc. Consom. 2000, nr. 92, J.C.P., e., 2000, 1492, noot 
l. leVeneUr; M. MAlAUrie-VignAl, Droit de la distribution, Parijs, dalloz, 2006, 196; 
cass (fr.) 17 december 2002, D. 2004, nr. 16, Somm. comm., 1156, noot Y. AUgeT. 
(2366) cass. (fr.) 17 januari 2005, Contr. Conc. Consom. 2006, nr. 67; douai 15 oktober 2001 (vijf 
arresten) Lettre distr. 2001/12, p.2, R.J.D.A. 2001, ii, 370.
(2367) Al lijkt de franse rechtspraak meer en meer geneigd ze aan dezelfde voorwaarden te 
verbinden: cass. 18 december 2007, nr. 05-21441.
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verbod op uitoefening van een gelijkaardige activiteit. een clausule waarin 
de franchisenemer een respect voor het cliënteel van zijn franchisegever 
belooft is dus geen niet-concurrentiebeding (2368). Uiteraard dient dan best 
nauwkeurig vastgelegd te worden welk cliënteel door de franchisenemer 
gerespecteerd dient te worden. Anders staan we voor de onmogelijke vraag 
welk cliënteel na de overeenkomst aan de franchisegever toekomt en welk 
cliënteel van de franchisenemer is (cf. infra randnr. 690 e.v., 699 en 725). We 
kunnen twee soorten concurrentiebedingen omschrijven. een eerste soort 
somt minutieus de verboden activiteiten op.

in een tweede formulering, frequenter bij franchiseovereenkomsten, wordt 
enkel een algemeen geformuleerd verbod opgelegd een soortgelijke activi-
teit als het voorwerp van de overeenkomst uit te oefenen na het einde van 
de overeenkomst (2369).

De franchisenemer verbindt er zich toe om gedurende de volledige duur van 
deze overeenkomst 
- noch direct noch indirect, 
-persoonlijk of door de tussenkomst van een ander, 

-enig ander product/ activiteiten te produceren noch te verkopen dat…
of
-op generlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn of participeren in 
bedrijven, groepen of verenigingen waarvan het commerciële voorwerp…

…rechtstreeks of onrechtstreeks concurreert met de overeenkomst/ identiek, 
gelijkaardig of concurrerend is met- (naam merk)… producten/ -deze die het 
voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

Enkel binnen het territorium blijft deze verbintenis gedurende één jaar na de 
beëindiging of verbreking van deze overeenkomst gelden

(2368) Het moet wel degelijk gaan om een clausule die een bepaalde activiteit verbiedt. een 
clausule van respect van cliënteel, die aan een werknemer of een medewerker verbiedt om ge-
durende de duur van de overeenkomst de klanten van de vennootschap waarvoor hij werkt 
als eigen klanten te aanzien, of om deze als eigen te behouden na afloop van de overeenkomst, 
is geen niet-concurrentiebeding, aangezien deze clausule de ex-werknemer of ex-vennoot in 
kwestie niet verbiedt om na afloop van de overeenkomst of samenwerking dienst te nemen of 
samen te werken met een concurrent, of om zelf een concurrerende onderneming op te zetten. 
cass. (fr.) 11 maart 2008, onuitg., nr. 06-18.329, 06-18359, noot e. cHeVrier, D. Actualités, 
1 april 2008; Aix-en Provence 7 november 2006, J.C.P. e, 2007, nr. 27-28, p. 47; cass. (fr.) 11 juli 
2006, D. 2006, pan. 2.925, noot gOMY, R.T.D. civ. 2007, 111; noot MeSTre en fAgeS; lyon 
12 juli 2005, D. 2006, pan. 2.925, noot gOMY.
(2369) Zie bijvoorbeeld ook art. 6.1 en 6.2 modelcontract icc, Contrats modèle ICC de franchise 
internationale de distribution, Parijs, icc Publishing, 2000, 18.
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any commercial or economic activity, directly or indirectly, of whatever na-
ture, in whatever capacity or under whichever form, either as a principal, 
distributor, franchisee, agent intermediary or in any other capacity, which 
in any way competes with the franchised business (because identical, similar 
or substitutable (2370)).

...et n’exercera pas, pour quelque raison que ce soit, à l’intérieur du rayon 
visé (par le contrat) directement ou indirectement, de façon autonome ou en 
service salarié; pour son propre compte ou au nom d’une autre personne; ou 
sous la forme d’une société- et n’aura pas financièrement ou de toute autre 
façon professionnelle, intérêt à – des activités – qui sont similaires aux acti-
vités exercées par le franchisée dans le cadre du présent contrat/ – dans un 
territoire où il concurrencerait un membre du réseau de franchise, y compris 
le franchiseur.

deze formulering is uiteraard nogal vaag en kan tot interpretatieproblemen 
leiden.

Vaker nog wordt een combinatie van beide in de overeenkomst ingelast. er 
wordt een algemeen concurrentieverbod opgelegd voor alle gelijkaardige 
activiteiten en daarnaast worden al een aantal zaken opgesomd die zeker als 
gelijkaardige concurrerende activiteiten in aanmerking worden genomen.

 …is het de franchisenemer, noch de tussenkomende persoon toegestaan, 
rechtstreeks of onrechtstreeks activiteiten uit te oefenen die identiek of ana-
loog zijn aan de activiteiten die het voorwerp uitmaken van deze overeen-
komst. 

 De franchisenemer en de tussenkomende persoon leggen zich bovendien het 
verbod op het Systeem geheel of gedeeltelijk toe te passen, na het einde van 
deze overeenkomst. Rekening houdend met de specificiteit van het Systeem 
en met de vorming geboden door de Franchisegever, zal elke verwikkeling 
van de Franchisenemer en/of de tussenkomende persoon in de exploitatie 
van een ander restaurant hoofdzakelijk gericht op de hamburger, binnen de 
drie jaar na het einde van deze overeenkomst, beschouwd worden als een 
schending van huidige bepaling. (contract Quick)

 …Il sera également interdit au franchisé et à l’intervenant, dès cet instant 
(het einde van de overeenkomst), d’exercer directement ou indirectement 
des activités identiques ou similaires à celles faisant l’objet de la présente 
convention. Le franchisé et l’intervenant s’interdisent en outre de mettre 
en œuvre tout ou partie du Système Superfit, après la fin de la présente 

(2370) d. deScHriJVer, A. gUTerMAnn en M. TAeYMAnS, Standard Business Contracts, 
Antwerpen, larcier, 2005, p. 149, art. 10.
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convention. Eu égard à la spécificité du système et à la formation prodiguée 
par le franchiseur, toute implication du franchise et/ou l’intervenant dans 
l’exploitation d’un autre centre de bronzage, sera réputé constituer une vio-
lation de la présente disposition (contract Superfit)

b.  geldigheidsvoorwaarden voor niet-concurrentiebedingen en non-
affilliatiebedingen

659. de rechtspraak is het erover eens dat een niet-concurrentiebeding in 
principe mogelijk moet zijn (2371). Het is eerder uitzonderlijk dat niet-con-
currentiebedingen verboden worden (2372). nochtans is een concurrentie-
beding een afwijking van de vrijheid van bedrijf en beroep uit het decreet 
d’Allarde van 2-17 maart 1791 (2373), wat dus een principieel recht inhoudt 
elkaar te beconcurreren en moet het beding volgens sommigen restrictief 
worden geïnterpreteerd (2374). Uiteraard dient bij de concurrentie de al-
gemene zorgvuldigheidsnorm te worden gerespecteerd, wat onder andere 
een onthouden van oneerlijke concurrentie, zoals omschreven in de WHPc, 
inhoudt. 

de contractvrijheid eindigt daar waar de vrijheid van handel en bedrijf in 
het gedrang komt. de werking van het niet-concurrentiebeding zal m.a.w. 
“redelijk” moeten zijn. Voor de invulling van de “redelijkheid” van de niet-
concurrentiebedingen zijn we aangewezen op de rechtspraak omdat dit af-
hankelijk is van de feitelijke situatie. 

660. criteria groePsvrijstelling en belgische wet oP De meDeDinging – Het niet-
concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst wordt onder bepaalde 
voorwaarden vrijgesteld van een toepassing van artikel 81 van het eg-ver-
drag. door de rechtstreekse werking van artikel 81 eg in zijn geheel zijn 
voortaan niet enkel de europese commissie maar ook de Belgische mededin-
gingsautoriteiten en rechtbanken bevoegd om het europese mededingings-

(2371) cass. (fr.) 1 juli 2003, D. 2004, Somm. comm., nr. 16, p. 1153, noot Y. PicOd.
(2372) Y. AUgeT, Concurrence et clientèle, in Bibliothèque de droit privé, Parijs, l.g.d.J., 2000, 
169
(2373) e. dUrSin, “concurrentiebeperkingen voor de handelsagent na het einde van de han-
delsagentuurovereenkomst”, in Themis, Handelstussenpersonen en distributierecht, Brugge, die 
Keure, 2001-2002, 75; M. gOTZen, Vrijheid van beroep en bedrijf en onrechtmatige mede-
dinging, i, Brussel, larcier, 1963,  nrs. 204 e.v.; g. STrAeTMAnS, “eindelijk op vrijer voe-
ten? Abusus non tollit usum”, Jaarboek Handelspraktijken 1994, (296), 298, nr. 6; r VAn den 
BergH “Handen af van mijn klanten! is afwerven van cliënteel onrechtmatig?”, noot onder 
Antwerpen, 29 juni 1983, R.W. 1983-84, 2164, nr. 2; J. STUYcK, “capita selecta en vordering 
tot staking” in Themis Recente ontwikkelingen inzake Handelspraktijken, Brugge, die Keure, 2002-
2003, 27.
(2374) Brussel 26 januari 2000, R.W. 2003-04, 1110. 
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recht toe te passen (2375). Verder worden het europese en Belgische mede-
dingingsrecht parallel toegepast. daarnaast zal het europese mededingings-
recht een zekere doorwerking kennen in het Belgische mededingingsrecht 
(art. 3 en 5 WeM) (2376). Ook de groepsvrijstellingen werken onmiddellijk 
door in de nationale rechtsordes (art. 3 verordening 1/2003). er mag dus 
geen strengere norm gehanteerd worden voor het beoordelen van nationale 
schendingen van de mededinging dan op europees niveau (2377). 

de verordening nr. 2790/1999 van de commissie van 22 december 1999 be-
treffende de toepassing van artikel 81 lid 3 van het verdrag op groepen 
verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen 
verklaart het niet-concurrentiebeding als niet strijdig met de mededinging 
indien voldaan is aan drie voorwaarden en zolang het de maximale duur 
van één jaar niet overschrijdt. 

- Het beding mag enkel betrekking hebben op goederen en diensten 
die “concurreren” (bijvoorbeeld doordat ze substitueerbaar zijn of 
doordat het gaat om goederen die in het bestedingspatroon van de 
consument niet samen in dezelfde mate worden aangekocht) met de 
contractgoederen of diensten, 

- Het moet territoriaal beperkt blijven tot het territorium waarin de 
afnemer gedurende de contractperiode werkzaam was en 

- Het moet onmisbaar zijn.

deze laatste voorwaarde komt overeen met de voorwaarde uit de rechtspraak 
van de proportionaliteit tussen het beschermde belang en het niet-concur-
rentiebeding, of de invloed ervan op de vrijheid van onderneming van de 
franchisenemer (cf. infra randnr. 676). Algemeen lijkt het europees recht sinds 
de invoering van de verordening nr. 2790/1999 van de commissie van 22 de-
cember 1999 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3 van het verdrag 
op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke ge-
dragingen minder vijandig te staan ten opzichte van postcontractuele niet-
concurrentiebedingen en lijkt de commissie er zich niet tegen te verzetten dat 

(2375) J. YSeWYn, T. SnelS en A. lenAerTS, “de nieuwe Belgische Mededingingswet”, 
C.A.B.G. 2007/4, nr. 10.
(2376) Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot bescherming van de economische 
mededinging, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2180/001, 20.
(2377) Brussel 29 september 2004, R.W. 2005, 1629, noot J. YSeWeYn en T. SnelS, “de merk-
bare beperking van de mededinging, merkbare beïnvloeding van de handel en verdeling 
van bevoegdheden – een Babylonische spraakverwarring”; g. ZOnneKeYn, “Verordening 
1/2003. Merkbare beïnvloeding van de handel tussen lidstaten”, T.B.H. 2005, 105; P. niHOUl, 
“le projet de loi belge sur la protection de la concurrence économique, les relations avec le 
règlement ce 1/2003”, T.B.M. 2006, 4.
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dit de norm zou worden bij bepaalde verticale overeenkomsten (2378). Bo-
vendien wordt in de beoordeling van de toelaatbaarheid van niet-concurren-
tiebedingen meer rekening gehouden met de economische realiteit (2379). 
Uiteraard spelen de verordening en de wet op de mededinging enkel in-
dien de mededinging in het gevaar is. Het recht van de franchisegever zijn 
knowhow en andere aantrekkingspolen voor de cliënteel te beschermen 
wordt afgewogen ten opzichte van de globale concurrentie. de criteria die 
de contractsvrijheid met betrekking tot het niet-concurrentiebeding beper-
ken dienen hier dus de bescherming van een algemeen belang, namelijk het 
vrijwaren van een voldoende mate aan mededinging op de markt.

661. criteria rechtspraak – de criteria voor de geldigheid van een niet-
concurrentiebeding zijn ontwikkeld in de rechtspraak. Vaak wordt terugge-
grepen naar het houvast geboden door de criteria uit de groepsvrijstelling. 
nochtans beschermt de rechtspraak niet een algemeen doch een privaat 
belang. niet de concurrentie op de markt wordt beschermd maar het recht 
op onderneming van de franchisenemer.

i)  legitiem belang van franchisegever beschermen

662. legitiem belang, bescherming cliënteel? – de vrijheid van bedrijf is van 
openbare orde. een niet-concurrentiebeding is dus principieel nietig tenzij 
diegene die er zich op beroept kan aantonen dat hierdoor een ander – bij be-
langenafweging zwaarder wegend – legitiem belang beschermd wordt. de 
clausule moet met andere woorden nodig zijn om een legitiem belang van 
de franchisegever te beschermen (2380). Het Amerikaans recht spreekt dan 
ook van een “legitimate business interest” (2381). dit belang zal economisch 
gezien meestal bestaan in een (in)directe bescherming van de cliënteel, die 
nodig is omwille van de vroegere positie die de medecontractant door de 
overeenkomst ten opzichte van deze cliënteel innam. de concurrentie die 
de ene de andere zou kunnen aandoen zou met andere woorden schadelijk 
en abnormaal zijn. de mogelijke concurrentie moet een bedreiging kunnen 
vormen voor de schuldeiser van het niet-concurrentiebeding (2382).

(2378) H. leSgUillOnS, “les clauses de non-concurrence”, in Les grandes clauses des contrats 
internationaux, 55 séminaire de la Commission Droit et Vie des Affaires, Brussel, Bruylant, 2005, 
356.
(2379) r. HendricKX, “ franchising”,, in AdvocatenPraktijk – economisch recht, nr. 2, Klu-
wer, Antwerpen, 1996, 22.
(2380) cass. (fr.), 25 september 1991, Bull. Civ. V, nr. 379; cass. (fr. ) 14 mei 1992, J.C.P., g, 
1992, ii, 21889, noot J. AMiel-dOnAT; D. 1992, jurisprudence, 350, noot Y. SerrA; cass. (fr.) 
19 november 1996, Dr. Soc. 1997, 95, noot J. cOUTUrier.
(2381) M. STein-Wigger, Die Beendigung des Franchisevertrages, Basel, Helbing&lichtenhahn, 
1999, 342.
(2382) rb. Brussel 31 december 1936, B.J. 1939, 289 weliswaar verbroken door Brussel, 15 ok-
tober 1938, B.J., 1939, 290 (ongeldigheid niet-concurrentiebeding omdat “chef de rayon” van 
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663. Uiteindelijk kan het legitiem belang juridisch vertaald worden als 
vereiste van een geoorloofde oorzaak voor een rechtshandeling.

664. van rechtswege concurrentiebeDing bij bePaalDe overeenkomsten met over-
Dracht cliënteel: – de rechtspraak is daarom op zoek gegaan naar de overeen-
komsten waar het niet-concurrentiebeding van nature noodzakelijk zou zijn. 
Bij de overdracht van een handelszaak is een niet-concurrentieverplichting 
al snel als noodzakelijk aanvaard (2383). Het (impliciet) niet-concurrentiebe-
ding wordt gebaseerd op de vrijwaring voor (eigen) uitwinning van art. 1626 
e.v. B.W (2384) bij de overdracht van de rechten op de cliënteel (2385). een 
niet-concurrentiebeding bij de verkoop van een handelszaak zal dan ook 
enkel de modaliteiten van de wettelijke verplichting tot niet-concurrentie 
regelen. een expliciet niet-concurrentiebeding kan de draagwijdte van de 
impliciete niet-concurrentieverplichting niet inperken (2386), enkel uitbrei-

een tapijtenwinkel niet in de mogelijkheid was om een ernstige bedreiging in te houden voor 
de concurrentie van zijn vroegere werkgever, mede gelet op het feit dat hij daar geen speci-
fieke eigen beroepskennis had opgedaan); BeTTe, e., noot onder Brussel, 15 oktober 1938, B.J., 
1939, 294-295; M. gOTZen, “de mededinging door de gewezen werknemer, in strijd met een 
contractuele beperking van het mededingingsrecht”, R.W., 1963, kol. 1709, nr. 9 (niet-concur-
rentieverplichting houdt in dat men de mogelijkheid heeft om de marktkansen van de andere 
partij werkelijk te doorkruisen); V. THielMAn, “de juridische problematiek van de oneerlijke 
concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/zelfstandige medewerkers/werkende venno-
ten”, D.A.O.R., 1990, nr. 17, randnr. 19, p. 49; r. VAn BOVen, niet-concurrentie als aandeel-
houder en bestuurder”, Accountancy & Tax 2002, nr. 3, 24;. vgl. in diezelfde zin Duitsland: H. J. 
MerTenS, “Verfassung der Aktiengesellschaft”, in Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, § 88, 
randnr. 25, p. 734 (i.v.m. niet-concurrentiebedingen opgelegd aan bestuurders voor en na de 
afloop van hun mandaat); Frankrijk: A. ArSegUel en A. cOUreT, “cession de parts sociales 
et concurrence déloyale”, noot onder cass.(fr.), Bull.Joly Sociétés, 1993, § 189, p. 684; Y. SerrA, 
“la validité de la clause de non-concurrence”, D.S., 1987, chron., (113), l.c., 115.
(2383) l. fredericQ, Traité de droit commercial, ii, nr. 37, p. 68; n. UlBUrgHS, “Het niet-
concurrentiebeding in overname-overeenkomsten”, M&V 1998, 100; Y. SerrA, “les fonde-
ments et le régime de l’obligation de non-concurrence”, R.T.D.com. 1998, nr. 51 (1), p. 8; zie 
bijvoorbeeld Antwerpen 6 maart 1989, Jaarboek Handelspraktijken 1989, 192; cass. (fr.) 26 ok-
tober 1993, D. 1995, inf. rap. 208.
(2384) cass. 7 juli 1956, Pas. 1956, i, 1254; cass. 2 juni 1959, Pas. 1959, i, 1004; gent 25 mei 
2005, D.A.O.R. 2005, afl. 76, 334, cass. (fr.) 11 mei 1989, S. 1898, 1, p. 265; B. lABOrrier, 
«cession amiable d’un fonds de commerce. «garantie contre les détournements de clientèle»; 
Jurisclasseur fonds de commerce, fasc. 1960, nr. 5 e.v., 1998; P.A. fOrierS, “le contrat de ces-
sion de fonds de commerce en droit commun”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-
MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 143; J. VAn riJn 
en J. Heenen, Principes de droit commercial, i, Brussel, Bruylant, 1976, nr.448; d. MATrAY, c. 
dUVieUSArT en l. MASSOn, “les clauses conventionelles de garantie dans les cessions de 
fonds de commerce”,  in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY De handelszaak, in 
Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001,223.
(2385) l. neelS, “Mededinging na overdracht van de handelszaak”, noot onder Kh. leuven 
2 december 1980, R.W. 1980-81, 2133. 
(2386) Bergen 21 maart 1990, T.B.H. 1991, 234; n. UlBUrgHS, “ Het niet-concurrentiebeding in 
overname-overeenkomsten”, V&F 1998, 102, zo kan de verkrijger van een handelszaak de over-
later nog aanspreken op basis van de vrijwaring voor eigen uitwinning zelfs wanneer de toe-
passingsduur van het niet-concurrentiebeding reeds verstreken is (cass. (fr.) 16 januari 2001, 
Contr. Conc. Consom. 2001, nr. 71, noot l. leVeneUr, D. 2001, somm. 1312, noot Y. SerrA).
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den (2387). Wel toegelaten is een specifiek niet-vrijwaringsbeding. de cas-
satierechtspraak aanvaardt dat men een gelijkaardige handel als de over-
gelaten handelszaak mag verderzetten, indien men deze vóór de verkoop 
exploiteerde en indien de overnemer perfect op de hoogte was van deze 
situatie (2388). de periode van niet-concurrentie moet de overnemer in staat 
stellen de cliënteel als essentieel bestanddeel van de handelszaak aan zich 
te binden. dit houdt in dat het impliciet niet-concurrentiebeding beperkt 
is tot wat noodzakelijk is om de overnemer het genot te verzekeren van de 
overgedragen cliënteel (2389). in feite verzekert het niet-concurrentiebeding 
de overnemer van de handelszaak dus de werkelijke overdracht van alle 
elementen in de handelszaak die de cliënteel aantrekken. de overlater ga-
randeert door het niet-concurrentiebeding dat hij geen verder gebruik zal 
maken van elementen van de handelszaak om cliënteel aan te trekken. geo-
grafisch zal het beding dus beperkt zijn tot de plaatsen waar redelijkerwijs 
effectief concurrentie kan worden berokkend. de grootte ervan zal afhangen 
van de activiteit waarop de handelszaak betrekking heeft. Het beding zal 
verder enkel betrekking hebben op analoge en vergelijkbare activiteiten die 
rechtstreeks met de handelszaak verbonden zijn (2390). geleidelijk aan is 
een impliciet niet-concurrentiebeding ook meer en meer aanvaard gewor-
den in distributieovereenkomsten, als bijvoorbeeld de concessieovereen-
komst en de franchiseovereenkomst (2391) zij het dan beperkt tot de duur 
van de overeenkomst. daar wordt de niet-concurrentie tijdens de duur van 
de overeenkomst gelegitimeerd door de samenwerkingsplicht (2392). na 
afloop van de overeenkomst is de franchisenemer echter vrij een concur-
rerende activiteit uit te oefenen. 

Bepaalde franchiseovereenkomsten spelen dan ook op zeker en voorzien 
een niet-concurrentiebeding enkel voor het geval het einde van de overeen-
komst ook betekent dat de franchisegever de handelszaak van de franchise-
nemer overneemt.

…Het is de franchisenemer (…) verboden om vanaf de beëindiging van deze 
overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks, identieke of gelijkaardige acti-
viteiten aan deze die het voorwerp van huidige overeenkomst uitmaken, uit 

(2387) B. TilleMAn, “Vrijwaring voor uitwinning” in B. TilleMAn en P.A. fOrierS (eds.) 
in De Koop, Brugge, die Keure, 2002, 100; cass. (fr.) 15 oktober 1985, D. 1986, inf. rAP. 343, 
noot Y. SerrA.
(2388) B. TilleMAn, “Vrijwaring voor uitwinning” in B. TilleMAn en P.A. fOrierS (eds.) 
in De Koop, Brugge, die Keure, 2002, 101.
(2389) Brussel  7 september 1982, J.T. 1983, 66; rb. luik 9 oktober 1994, J.LM.B. 1995, 920, gent 
21 januari 1950, R.C.J.B. 1950, 276.
(2390) Bijvoorbeeld rb. luik 18 december 1968, Jur. liège 1969-70, 66
(2391) Y. PicOd, “l’obligation de non-concurrence de plein droit dans les contrats n’empor-
tant pas transfert de clientèle” J.C.P., e., 1994, i.349, nr. 32.
(2392) Y. PicOd, “l’obligation de non-concurrence de plein droit et les contrats n’emportant 
pas transfert de clientèle”, J.C.P. e., 1994, études et chroniques, nr. 349.
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te oefenen in de gevallen waarin het handelsfonds van de franchisenemer 
werd overgenomen door de franchisegever of door een derde, aangewezen of 
aangebracht door laatstgenoemde (contract super gB partner).

665. cliënteel kan niet worDen overgeDragen: – cliënteel is geen materiële 
zaak en is per definitie onzeker. cliënteel is als feit (2393) afhankelijk van 
een aantrekkingselement. de ‘overdracht’ van cliënteel moet dan ook eer-
der worden geformuleerd als een verbintenis om iets niet te doen (2394). 
Men kan cliënteel an sich niet overdragen aangezien men de klant als fy-
sieke persoon niet kan verplichten mee over te stappen naar de handels-
zaak van de overnemer van de cliënteel (2395). Overdracht van cliënteel 
is dus niet meer dan zich ervan weerhouden die cliënteel aan te spreken 
en eventueel een verbintenis de overnemer aan de cliënteel voor te stellen. 
een niet-concurrentiebeding probeert dus eigenlijk inhoud te geven aan de 
zogezegde ‘overdracht’ van cliënteel, iets wat juridisch eigenlijk onmoge-
lijk is, door die ‘overdracht’ te formuleren als een verbintenis om iets niet 
te doen (2396). Het niet-concurrentiebeding is dus geen accessorium van 
de overdracht van cliënteel maar is de manier waarop de cliënteel wordt 
overgedragen (2397). Het is dus wellicht niet correct het niet-concurrentie-
beding als een wettelijke verplichting te zien die kan gelegitimeerd worden 
door de vrijwaring voor eigen uitwinning, omdat de vrijwaring voor eigen 
uitwinning enkel zal bestaan bij verkoop van goederen en niet bij verbin-
tenissen om iets niet te doen. indien er reële elementen zijn die de cliënteel 
aantrekken moeten deze uiteraard wel worden overgedragen, aan welke 
overdracht dan wel een impliciet niet-concurrentiebeding als vrijwaring 
voor eigen uitwinning zou kunnen worden gekoppeld (2398).

666. contractueel: legitimatie concurrentiebeDing vanuit overDracht cliënteel of 
overDracht van elementen Die invloeD hebben oP cliënteel: – er bestaan echter ook 
veel overeenkomsten die toch een cliënteel overdragen waar geen impliciete 
niet-concurrentieverplichtingen worden aanvaard (2399). de overdracht van 
cliënteel is dus geen algemene legitimatie voor het niet-concurrentiebeding. 

(2393) l. cHATAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de l’en-
treprise, Montpellier, litec, 2006, 300.
(2394) Y. SerrA, L’obligation de non concurrence, in Coll. Bibl. Dr. Com; deel 23, Parijs, Sirey, 
1970, p. 113, nr. 126.
(2395) P. cOllOMB, “la clientèle du fonds de commerce”, R.T.D.com. 1979, 26.
(2396) J. V. cArBOnnier, noot onder Poitiers 8 november 1949, J.C.P. 1949,ii, 5205; P. cOl-
lOMB, “la clientèle du fonds de commerce”, R.T.D. com. 1979, 27.
(2397) r. STrUBBe, “recht op cliënteel en de WHPc”, Jaarboek Handelspraktijken, 1991, 53.
(2398) B. lABOrrier, «cession amiable d�un fonds de commerce. � garantie contre les 
détournements de clientèle»; Jurisclasseur fonds de commerce, fasc. 1960, nr. 8; Y. SerrA, 
L’obligation de non concurrence, in Coll. Bibl. Dr. Com; deel 23, Parijs, Sirey, 1970, p. 113, nr. 126.
(2399) Zie hiervoor M. gOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Perpi-
gnan, Presses Universitaires, 1999, 58.
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daarnaast is het ook niet de enige mogelijke reden voor een niet-concur-
rentiebeding. een niet-concurrentiebeding is ook in situaties waar niet de 
cliënteel zelf, maar enkel een aantrekkingselement voor die cliënteel wordt 
overgedragen, of er een gebruiksrecht op dergelijk element wordt verleend. 
Ook de invloed die de medecontractant gedurende bepaalde tijd door de 
overeenkomst heeft of heeft gehad op de cliënteel kan aanleiding zijn om 
een (post)contractueel niet-concurrentiebeding in de overeenkomst te wil-
len lezen. Beide redenen kunnen aan de basis liggen van het postcontractu-
ele niet-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst. 

Bij de franchiseovereenkomst worden alle elementen die de cliënteel aan-
trekken overgedragen of minstens in bruikleen gegeven. Het is juist de be-
doeling de franchisenemer door de ervaring en het concept van de fran-
chisegever in staat te stellen cliënteel aan te trekken. daarom wordt de 
knowhow, al dan niet met inbegrip van een licentie, het merk, de handels-
naam en het hele commerciële concept (tijdelijk) ter beschikking gesteld. 
Ten tweede zal het vaak exclusieve contact van de franchisenemer met de 
cliënteel in aanmerking worden genomen een toegekend exclusief territo-
rium zal dus een rol spelen. de invloed op de cliënteel gaat ook op voor de 
handelsvertegenwoordiger, de commissionair, de handelsagent, en kortom 
elke tussenpersoon die belast wordt met de prospectie van cliënteel. Hier 
zal dus de duur van de contractuele verhouding een rol spelen om te bepa-
len of de niet-concurrentieverplichting gelegitimeerd is. de gewezen fran-
chisenemer moet met andere woorden tijd genoeg gekregen hebben om 
daadwerkelijk invloed uitgeoefend te hebben op dat cliënteel (2400). 

667. franchisenemer is eigenaar cliënteel – Bovendien is de handelszaak en 
dus ook het bijhorende cliënteel eigendom van de franchisenemer. Hij is 
een onafhankelijk handelaar die een eigen handelszaak exploiteert en dus 
rechten heeft op de cliënteel die aan die handelszaak is verbonden (cf. infra 
randnr. 717) (2401). 
de legitimiteitsvraag van het niet-concurrentiebeding wordt in de recht-
spraak eerder verschoven naar de vraag aan wie de cliënteel nu eigenlijk 
toebehoort.

668. kritiek oP niet-concurrentiebeDing bij franchiseovereenkomsten: – Het 
concurrentiebeding wordt in dat opzicht fel bekritiseerd (2402) omdat het 
uiteindelijk neerkomt op een sluikse manier om zich de handelszaak met in-
begrip van de cliënteel van de franchisenemer toe te eigenen (2403). Zo kan 

(2400) M. gOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de non-concurrence, Perpignan, Presses 
Universitaires, 1999, 85.
(2401) cass. (fr.) 9 maart 1976, Bull. Civ. iV, nr. 12.
(2402) d. ferrier, “franchise”, Dalloz Encyclopedie, nr. 96.
(2403) Parijs 13 november 1984, Gaz. Pal. 1985, 2, 447; Kh. Parijs 18 september 1986, D. 1986, 
somm. 23; Poitiers 17 juni 1981, J.C.P. 1984, ii, 20184, noot J. BeAUcHArd. 
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dit kaderen in een meer algemene laakbare techniek om telkens opnieuw 
toetredingsvergoedingen te innen en tegelijkertijd de oude franchisenemer 
te verbieden om zijn professionele competenties op de markt uit te spelen. 
een niet-concurrentiebeding zou op die manier de franchisenemer ook de 
mogelijkheid van een normale beroepsactiviteit ontnemen. Het franse Hof 
van cassatie lijkt echter niet in te stemmen met deze redenering als zou een 
niet-concurrentiebeding a priori in strijd zijn met het recht op normale be-
roepsactiviteit (2404). een niet-concurrentiebeding ontneemt de franchise-
nemer niet noodzakelijk de mogelijkheid een normale beroepsactiviteit uit 
te oefenen doordat het zijn handelszaak ontdoet van haar cliënteel (2405). in 
het recht kent men dus enerzijds de cliënteel toe aan de franchisenemer en 
erkent men dus niet dat de cliënteel gebonden is aan het merk maar tegelij-
kertijd ontdoet men deze cliënteel van elke waarde voor de handelszaak van 
de franchisenemer door de niet-concurrentiebedingen te valideren (2406). 
in een klassieke analyse kan een niet-concurrentiebeding dus niet aanvaard 
worden aangezien het de franchisenemer zo verboden wordt het deel van 
de cliënteel te exploiteren dat aan hem gebonden is zonder dat de franchise-
gever hiervoor een legitiem belang kan laten gelden aangezien de cliënteel 
verbonden is met de franchisenemer als eigenaar van de handelszaak.

669. afstaPPen van klassiek concePt cliënteel – Uiteindelijk moet hierbij de 
vraag worden gesteld naar de mogelijkheid van een eigendomsrecht op een 
groep van personen die de cliënteel uitmaken. in principe is de cliënteel een res 
nullius. de cliënteel heeft anderzijds ontegensprekelijk een patrimoniale waar-
de. in realiteit zijn het uiteraard de elementen die de aantrekking van de cliën-
teel creëren en die de cliënteel aan de handelszaak binden die een patrimoniale 
waarde of een patrimoniaal potentieel hebben. cliënteel kan niet bestaan zon-
der een drager. de cliënteel stelt immers niet veel voor indien we haar los zien 
van de reden waarom de cliënteel is aangetrokken tot een bepaalde handelaar 
of handelszaak. de cliënteel is een economisch feit waarvan de voordelen dus 
toekomen aan hij die de elementen bezit om het aan zich te binden (2407). Of 
beter gezegd aan degenen die het economisch risico loopt bij de exploitatie van 
deze elementen in functie van de cliënteel. een louter meesterschap over het 
geheel van aantrekkingselementen kan dus volstaan (2408).

(2404) cass. (fr) 12 januari 1988, Bull. Civ., iV, nr. 21, D. 1989, somm. 269, noot Y. SerrA.
(2405) Parijs 23 oktober 1986, D. 1988, Somm. comm. 173, noot Y. SerrA.
(2406) P. leTOUrneAU, “le franchisage”, J.C.P. n., 1985, doc. nr. 108, p. 27; S. grAc, Les 
relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., thèse pour le doc-
torat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 231; d. ferrier, “la rupture du 
contrat de franchise”, J.C.P. e, 1977, ii, 12441, p.275, nr. 29 tot 32.
(2407) P. leclercQ, Les clientèles attachées à la personne, Parijs, l.g.d.J. 1965, nr. 119; H. 
deWOlf, La fidélisation de la clientèle, Auvergne, l.g.d.J.,1999, 3.
(2408) J.-d. BArBier, “À propos de l’arrêt de la cour de cassation chambre civile 3 du 27 mars 
2002, bail commercial, la propriété commerciale du locataire franchisé”, Gaz. Pal. 17 juli 2002, 19.
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670. legitimatie niet-concurrentiebeDing bij franchiseovereenkomsten vanuit 
knowhow en merk: – Het niet-concurrentiebeding bij franchiseovereenkom-
sten wordt niet gelegitimeerd door de overdracht van cliënteel, maar door 
de invloed die de franchisenemer heeft (gehad) op een deel van de cliën-
teel en dit door de (tijdelijke) vrijwillige overdracht in de overeenkomst 
van een aantrekkingspool voor de cliënteel. Het niet-concurrentiebeding 
zal dus in feite gelegitimeerd worden vanuit de overdracht van knowhow 
en de licentie op het merk (2409), en dus juist vanuit de “dragers” van de 
cliënteel als economisch feit (2410). Het niet-concurrentiebeding bij de fran-
chiseovereenkomst wil een verder gebruik van de knowhow voorkomen, 
eerder dan een cliënteel beschermen waarop de franchisegever nooit recht-
streekse rechten heeft gehad. Het beding is dan ook enkel legitiem indien 
die knowhow een duidelijke beschermwaardige inhoud heeft (2411) of het 
merk volgens bepaalde franse rechtspraak in gevaar wordt gebracht door 
een concurrerend merk met een voldoende grote bekendheid (2412). deze 
laatste overweging gaat vrij ver. in feite moet voor de legitimiteit enkel ge-
keken worden naar het door het beding beschermde merk, heeft dit merk 
voldoende beschermwaardig belang. de bekendheid van het merk waar-
mee de schuldenaar van het niet-affiliatiebeding in zee gaat is niet rele-
vant (2413).

671. Praktische gevolgen van legitimatie: –  Vaak vergeet de rechtspraak bij 
conventionele niet-concurrentiebedingen na te gaan of er een legitiem be-
lang bestaat voor dergelijk beding (2414). Men moet ook dan nagaan of het 
niet-concurrentiebeding een mogelijke en abnormale concurrentie wil ver-
bieden. Meestal gaat de rechtspraak echter enkel na of de clausule geen al te 
grote belemmering van de ondernemingsvrijheid inhoudt, en dus of het be-
ding niet absoluut is en dus of het gelimiteerd is naar voorwerp en in tijd en/
of ruimte (2415). Het moet echter mogelijk zijn niet-concurrentiebedingen 
ook te analyseren puur op basis van hun legitimatie. Men moet nagaan of 
er effectief nog een legitiem belang bestaat dat door het concurrentiebeding 
beschermd wordt. Zo kunnen we ons afvragen of bij een productiefranchise 
met licentie het niet-concurrentiebeding nog gelegitimeerd is. Uiteindelijk 
zal de franchisenemer/producent eens de licentie afgelopen is, moeilijk de 

(2409) lyon 7 februari 2008, onuitg., besproken in Franchise Magazin, 2008, nr. 28, 18.
(2410) P. cOllOMB, “la clientèle du fonds de commerce”, R.T.D. com. 1979, 27.
(2411) cass. (fr.) com. 14 nov. 1995, D. 1997, somm. p 59, noot. d. ferrier.
(2412) cass. (fr.) 20 mei 2008, onuitg., nr. 06-19234, besproken door M. Ben SOUSSen en n. 
diSSAUX, Franchise Magazine, 2008, nr. 28.
(2413) contra door M. Ben SOUSSen en n. diSSAUX, «feu sur la non-affiliation», Franchise 
Magazine, 2008, nr. 28.
(2414) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 231.
(2415) cass. (fr.) 12 januari 1988, Bull. Civ. iV, nr. 31; Parijs 23 oktober 1988, D. 1988, Somm. 
173, noot Y. SerrA; colmar 9 juni 1982, D. 1982, 553, noot J.J. BUrST. 
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franchisegever nog een oneerlijke concurrentie kunnen aandoen, tenzij hij 
uiteraard ook na afloop van de overeenkomst gebruik blijft maken van de 
licentie. Het moet mogelijk zijn dat hij daarna een nieuwe productielicen-
tie van bijvoorbeeld een nieuwe franchisegever verwerft en zijn producten 
daarna aan (deels) dezelfde klanten slijt. Waarom zou een franchisenemer/
producent van bijvoorbeeld coca cola daarna in hetzelfde gebied geen pro-
ductiefranchisenemer van Yoplait kunnen worden? Uiteindelijk beschermt 
de franchisegever door het niet-concurrentiebeding dan immers louter cli-
enteel, waarop geen eigendomsrecht mogelijk is. Hij beschermt geen aan-
trekkingselement op die cliënteel, maar wil de gewezen franchisenemer de 
toegang tot die cliënteel a priori ontzeggen; ook wanneer deze de cliënteel 
zou willen bedienen van een niet substitueerbaar product, geproduceerd 
via een nieuwe totaal andere productielicentie. 
Hetzelfde zal gelden voor de franchiseovereenkomsten waar de knowhow 
uiteindelijk beperkt blijft tot een aantal commercialisatietechnieken en de 
nadruk vooral ligt op de aantrekking van het merk. eens de franchisenemer 
niet meer kan genieten van de  aantrekking van het merk bij het einde van 
de overeenkomst, moeten we ons afvragen of het kan verboden worden dat 
de oud-franchisenemer in zijn handelszaak een gelijkaardige handelsactivi-
teit voert (2416). Uiteindelijk zal op dat vlak een niet-concurrentiebeding de 
waarde van het commercieel concept net tegenspreken. indien het merk en 
het franchiseconcept een voldoende aantrekkingskracht bezitten opdat de 
tegenprestaties van de franchisenemer in het kader van een franchiseover-
eenkomst gerechtvaardigd zouden zijn, kan het ook niet bedreigd zijn door 
een oud-franchisenemer die zonder de licentie op het merk en dat concept, 
zonder gebruik te blijven maken van de knowhow, verder opereert (2417). 
Hierbij maken we uiteraard abstractie van ongeoorloofde omstandigheden, 
zoals het blijven alluderen op het vroeger behoren tot de keten, het schep-
pen van verwarring enz., het gaat dan om bijkomende omstandigheden die 
ook een gemeenrechtelijke vordering op basis van oneerlijke concurrentie 
zouden doen slagen (2418). 
Het zal echter ook niet altijd eenvoudig zijn aan te tonen dat de gewezen 
franchisenemer verder gebruik blijft maken van de knowhow. de know-
how is ook moeilijk te beschermen (cf. supra randnr. 265). indien men zich 
in zo’n geval kan beroepen op een niet-concurrentiebeding zal dit veel een-
voudiger zijn. nochtans zal de knowhow zonder de licentie op het merk en 
het gebruiksrecht op het uithangbord van weinig waarde zijn. de know-

(2416) S. grAc., Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 234.
(2417) f. de BOUArd, La dépendance économique née du contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, 344.
(2418) Brussel 9 februari 2007, onuitg. A.r. 2004/Ar/1647:  Het niet-concurrentiebeding is 
absoluut nietig want niet geografisch beperkt. in elk geval zou de toepassing niet mogelijk 
zijn aangezien er geen sprake kan zijn van verwarring. Ook de vordering op basis van oneer-
lijke concurrentie kan dus niet slagen aangezien er geen sprake is van verwarring.
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how zal nog van weinig economische waarde zijn omdat hij niet kan uitge-
oefend worden onder het merk waardoor die knowhow zich identificeert 
bij het grote publiek, tenzij door zich schuldig te maken aan oneerlijke con-
currentie. 

nochtans kan niet ontkend worden dat de bescherming geboden door het 
niet-concurrentiebeding groter is dan deze onder het verbod op oneerlijke 
concurrentie. 

672. legitimatie vanuit tijDelijke overDracht van gooDwill: – in de common law 
ziet men de franchiseovereenkomst als een tijdelijke overdracht van good-
will. Vanuit die analyse wordt een legitimatie gevonden voor de “restraint 
of trade” die een niet-concurrentiebeding uitmaakt. de goodwill behoort 
ook bij het einde van de overeenkomst de franchisegever toe. daarom kan 
een niet-concurrentiebeding aanvaard worden indien het tot doel heeft die 
goodwill te beschermen. de nadruk ligt dus meer op de aantrekkingspolen 
voor de cliënteel dan op de cliënteel zelf (2419). de vraag is dan echter te-
recht of dit ook opgaat in het geval het franchiseconcept bij het begin van de 
overeenkomst nog niet was uitgewerkt en het concept geleidelijk aan door 
de samenwerking van franchisenemer en franchisegever is gegroeid. Kan 
de goodwill dan deels van de franchisenemer en deels van de franchisege-
ver zijn? dit zou dan echter het einde betekenen van de franchiseformule 
wegens het wegvallen van een attractief sterke franchiseformule die door 
de franchisegever omgezet kan worden in een sterk netwerk (2420).
Het concept goodwill geeft wel beter weer dat wat de franchisegever op het 
eind van de overeenkomst door een niet-concurrentiebeding wil bescher-
men, een combinatie is van zijn knowhow en zijn reputatie door het merk 
en het uithangbord. naar Belgisch recht wordt deze bescherming deels 
geboden door de regeling met betrekking tot de oneerlijke mededinging, 
die op zichzelf niet zo efficiënt is, deels door de mogelijkheid van een niet-
concurrentiebeding, met al zijn beperkingen. de legitimatie vanuit de be-
scherming van de goodwill zal dus ruimer zijn dan de huidige legitimaties 
voor het niet-concurrentiebeding naar Belgisch recht. de legitimatie vanuit 
het concept goodwill zou de verworpen legitimatie vanuit de bescherming 
van een cliënteel kunnen vervangen. Het concept brengt de aantrekking 
van het cliënteel door verschillende elementen zoals reputatie, knowhow, 
merk en handelsnaam onder één noemer. Het gevaar hiervan is uiteraard 
terug dat het concept nogal vaag is en het in de praktijk moeilijk is vast te 
stellen waaruit en of de goodwill van de franchisegever bestaat.

(2419) M. MendelSOHn, Franchising law, richmond, 2004, 327.
(2420) M. MendelSOHn, Franchising law, richmond, 2004, 328.
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ii)  geen excessieve invloed op de vrijheid van de franchisenemer

673. Algemeen zijn concurrentiebedingen dus toegestaan. Het niet-con-
currentiebeding brengt echter een fundamentele vrijheid van de schulde-
naar in het gedrang. daarom wordt de werkingssfeer van het niet-concur-
rentiebeding beperkt (2421). 

674. klassieke criteria: Dubbele bePerking naar voorwerP en in tijD en/of 
ruimte: – een niet-concurrentiebeding mag in elk geval niet neerkomen op 
een totaal verbod professioneel actief te zijn. Het beding zal dus inhou-
delijk beperkt moeten worden. Meestal moet het dus beperkt blijven tot 
een verbod dezelfde en/of verwante activiteiten uit te oefenen als deze die 
het voorwerp uitmaakten van de overeenkomst. Verder moet het beding 
beperkt zijn in tijd en ruimte (2422). naar Belgisch recht lijkt het volgens 
een belangrijk deel van de rechtspraak en de rechtsleer, in tegenstelling tot 
de franse rechtspraak, te gaan om cumulatieve criteria (2423). een beperkt 
deel van de Belgische rechtspraak volgt de franse rechtspraak (2424) en 
aanvaardt dat de beperking in tijd of in ruimte alleen volstaat. Het gaat daar 
om alternatieve criteria en niet om cumulatieve (2425).

(2421) dus gekoppeld aan decreet d’Allarde kan een beperking naar tijd, gent 25 mei 2005, 
D.A.O.R., 2005, afl. 76, 334; Arbh. Antwerpen 17 november 1998, Soc. Kron. 2000, 395; gent 
1 februari 1996, V & F 1998, 273; Antwerpen 25 november 1991, Jaarboek Handelspraktijken 
1991, 47, noot; Antwerpen 13 september 1979, R.W. 1979-80, 2008, noot en ruimte worden op-
gelegd, Brussel 26 januari 2000, R.W. 2003-04, 1110; indien het beding dit zelf niet voorziet. 
(2422) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, i, nr. 215, p. 224; c. MATrAY, 
Le contrat de franchise, in Les dossiers du Journal des tribunaux, larcier, 1992, 91; Brussel 15 fe-
bruari 2007, onuitg., 2004/Ar/1647.
(2423) rb. Brussel, 31 december 1936, B.J. 1939, 289 (niet-concurrentiebeding in arbeidsovereen-
komst); Antwerpen, 13 september 1979, R.W. 1979-80, kol. 2008 (geldigheid van niet-concurren-
tiebeding in statuten vennootschap); Kh. leuven 2 december 1980, R.W. 1980-81, 2312, noot l. 
neelS; Kh. luik, 30 juni 1983, R.P.S., 1984, nr. 6290, (p. 167), p. 172; Voorz. Kh. Brussel 9 januari 
1995, Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1996, 713; c. del MArMOl, “la liberté du com-
merce en droit belge”, J.T. 1953, nr. 17, p. 89-90; n. UlBrUgHS, “Het niet-concurrentiebeding in 
overname-overeenkomsten”, V.&f. 1998, 103 (die hierbij verwijst naar de cumulatieve beperking 
te vinden in art. 24 Handelsagentuurwet); f. lAUrenT, Principes de droit civil, XVi, nr. 136 en 138; 
PAndecTeS BelgeS, V, Concurrence déloyale, nr. 317; anders H. de PAge, Traité élémentaire de 
droit civil, i, 113-114; vgl. in dezelfde zin Frankrijk: A. ArSegUel en A. cOUreT, “cession de parts 
sociales et concurrence déloyale”, noot onder cass. (fr.), 6 april 1993, Bull.Joly Sociétés 1993, § 189, p. 
684; J. STOrcK, “Sociétés à responsabilité limitée – Titres”, Jurisclasseur sociétés, fasc. 73-2, nr. 88. 
(2424) cass. (fr.) 22 mei 1984, Bull. Civ. iV, nr. 172, p. 143. cass. (fr) 19 mei 1987, Bull. Civ. iV, nr. 121, 
D. 1990, Somm. 177, noot Y. SerrA; cass. (fr.) 30 oktober 1989, Bull. Civ. iV, nr. 260, D. 1990, 
Somm. 332, noot Y. SerrA; cass. (fr.) 22 februari 2000, Contr. Con. consom. 2000, comm. nr. 92; 9; 
Trib.com. Seine 2 mei 1956, D. 1957, 6 (nietigheid statutaire niet-concurrentiebeding opgelegd aan 
voormalige vennoten van een P.V.B.A. omdat zij geen beperking inhield qua tijd of qua ruimte); 
cass.fr.com., 22 mei 1984, Bull.civ. iV, nr. 172, p. 143; cass. (fr.) 27 juni 1984, Bull.civ., V, nr. 269, p. 
204; g. BAUdrY-lAcAnTinerie, en A. WAHl, Traité du droit civil, de la société, du prêt, du dépôt, 
o.c., nr. 205, p. 127; Y., «la validité de la clause de non-concurrence”, D.S., 1987, 114.
(2425) gent, 14 mei 1887, Pas. 1887, ii, 320; gent 19 maart 1927, Jur.Comm.Fl., 1927, nr. 4784, 
noot e.V.; Brussel 15 oktober 1938, B.J., 1939, 291; l. fredericQ, Traité de droit commercial, 
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675. de toepassing van de twee criteria dreigt echter te verworden tot 
een puur formele controle. in de rechtspraak werd niet onderzocht wat de 
concrete impact van het beding was op de vrijheid van onderneming. een 
aantal uitspraken meenden dat door de toevoeging van een niet-concurren-
tiebeding de handelszaak van de franchisenemer elke waarde kon verliezen 
en besloten daarom ook een niet-concurrentiebeding in geen enkel geval 
toe te staan (2426). 

676. toevoegen van ProPortionaliteitstoets – daarom is in de franse cas-
satierechtspraak (2427) het dubbel criterium aangevuld met een concreet 
criterium, namelijk de mogelijkheid van de franchisenemer (of concessie-
houder) om na afloop van de overeenkomst een normale beroepsactiviteit 
uit te voeren. daarom moet telkens in concreto de invloed van het beding 
op de commerciële activiteit van de schuldenaar van de verbintenis wor-
den nagegaan. Het niet-concurrentiebeding mag de schuldenaar ervan niet 
dwingen tot een volledige heroriëntering in een andere sector of een be-
paalde periode van inactiviteit (2428). Het levensonderhoud van de schul-
denaar van een niet-concurrentiebeding, of het voortbestaan van de rechts-
persoon mag door het beding niet in gevaar komen. de werking moet dus 
proportioneel zijn aan de door het beding beschermde belangen van de 
franchisegever (2429). dit criterium is cumulatief met de beperkende klas-
sieke criteria (2430).

ii,  nr. 116, p. 179; V. THielMAn, “Juridische problematiek van de oneerlijke concurrentie 
gepleegd door ex-werknemers/zelfstandige medewerkers/werkende vennoten”, D.A.O.R. 
1990, nr. 17, p. 49; W. VAn gerVen,  “Schets van een economisch grondslagenrecht”, S.E.W., 
1971, (404), 411. 
(2426) Parijs 13 november 1984, Gaz.Pal. 1985, 2, jur., 477, noot S. dAUl (verbroken cass. (fr.) 
12 januari 1988, Bull. Civ. iV, nr 31, D. 1989, somm. 269, noot Y. SerrA; Kh. Parijs 18 septem-
ber 1986, Petites Affiches 8 oktober 1986, nr. 121, 27, D. 1988, somm. 23, noot d. ferrier.
(2427) cass. (fr) 19 oktober 1981, d. 1982, inf. rap. 202, noot Y. SerrA; cass. (fr.) 4 mei 1992, 
D. 1992, 350, noot Y. SerrA; cass (fr.) 4 januari 1994, D. 1995, 205, noot Y. SerrA, R.T.D.civ. 
1994, 394, noot J. MeSTre; Parijs 23 oktober 1986, D. 1988, somm. 173, noot Y. SerrA; maar 
voor het eerst expliciet in cass. (fr.) 4 januari 1994, D. 1995, 203 noot Y. SerrA, R.T.D.civ. 
1994, 394, noot J. MeSTre en algemeen gemaakt in cass. (fr.) 11 mei 1999, D. 1999, somm. 
385, noot J. PenneAU, D. 2000, somm. 312, noot Y. SerrA, Defrénois 1999, art. 37041, noot 
d. MAZeAUd, opgenomen in Jurisdata nr. 001924, samenvatting in Contr. Conc. Consom. 1999, 
comm. nr. 137, noot l. leVeneUr; Y. SerrA, “les fondements et le régime de l’obligation 
de non-concurrence”, R.T.D.com 1998, nr. 1, p. 14; cass. (fr. ) 4 juni 2002, D. 2002, AJ, 2328, noot 
e. cHeVrier, D. 2003, somm. 904, noot Y. PicOd, R.T.D. com. 2003, 159, noot e. BOUlOc; 
cass. (fr.) 4 juni en 9 juli 2002, D. 2003, Somm. 902, noot Y. AUgeT; cass. (fr.) 17 december 
2002, D. 2004, nr. 16, somm. comm. 1156, noot Y. AUgeT; cass. (fr.) 18 december 2007, on-
uitg., nr. 05-21.441, opgenomen in Legifrance, http://www.legifrance.gouv.fr/.
(2428) gent 7 september 2005, onuitg. 2003/Ar/1532; Parijs 6 maart 1992, R.J.D.A. 1992/7, 
nr. 683, p. 563.
(2429) cass. (fr.) 11 mei 1999, Contr. Con. consom. 1999, comm. nr. 137.
(2430) cass. (fr.) 4 juni 2002, D. 2003, Somm. 902, noot Y. AUgeT, Contr. Conc. Consom. 2003, 
nr. 5, noot M. MAlAUrie-VignAl.
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Uiteindelijke is dit criterium gestoeld op het rechtsmisbruik of volgens be-
paalde franse rechtspraak op de theorie van de oorzaak (2431).

in de common law spreekt men van de “restraint of trade” theorie. de niet-
concurrentiebedingen mogen de schuldenaar ervan niet van zijn bron van 
inkomsten beroven. elke beperking van handel, zij het ten aanzien van be-
paalde klanten, zij het ten aanzien van bepaalde producten kan niet wor-
den afgedwongen tenzij men kan aantonen dat de restricties redelijk zijn. 
dit veronderstelt naar common law dat het beding redelijk is ten opzichte 
van de belangen van betrokkenen maar ook ten aanzien van het algemeen 
belang. de rechters moeten dus nagaan of een minder verregaande clau-
sule niet zou volstaan ter bescherming van de schuldeiser van de clausule.

677. Pertinent en nooDzakelijk – de beperking van de vrijheid van de fran-
chisenemer moet zo klein mogelijk zijn. louter wat strikt noodzakelijk is 
in functie van het belang van de franchisegever kan (2432). de rechter zal 
dus een proportionaliteitstest kunnen voeren. Het conflict tussen de twee 
genoemde rechten wordt dan opgelost door enkel een inbreuk op het een 
recht toe te staan voor zover nodig in functie van het nagestreefde belang. 
de impact van het niet-concurrentiebeding moet in evenwicht zijn met de 
graad van bescherming die het legitieme belang van de tegenpartij behoeft. 
Het gaat hier uiteindelijk om een toepassing van de figuur van het rechts-
misbruik. Twee beschermwaardige belangen worden tegenover elkaar af-
gewogen (2433). rechtsmisbruik zal ook maar aangenomen worden indien 
de aantasting van het recht van de andere partij door de uitoefening van het 
conflicterende recht bovenmatig is. Men misbruikt zijn contractueel recht 
enkel wanneer men manifest de grenzen van een normale uitoefening van 
dat contractuele recht te buiten gaat (2434). de toetsing op basis van het pro-
portionaliteitscriterium zal dus een marginale toetsing zijn. de criteria die 
naar voor worden gebracht om te kunnen spreken van een rechtsmisbruik 
zullen dus ook in het geval van een niet-concurrentiebeding van toepassing 
zijn. Het beding mag niet enkel de bedoeling hebben de tegenpartij te scha-
den of het beding mag niet gebruikt worden zonder legitiem of redelijk en 
voldoende belang terwijl er wel een schade is voor de tegenpartij. daarnaast 
moet tussen verschillende mogelijke wijzen van uitoefening van een niet-
concurrentiebeding met hetzelfde nut voor de schuldeiser van het beding 
deze wijze gekozen worden die de schuldenaar ervan het minst benadeelt. 

(2431) Y. AUgeT, noot onder cass. (fr.) 17 december 2002, D. 2004, nr. 16, somm. comm. 1156.
(2432) cass. (fr.) 14 mei 1992, D. 1992, 350; Parijs 18 maart 1997, Contr., conc, consom. 1997, 
comm. nr. 83; cass. (fr.) 22 februari 2000, J.C.P. e, 2000, 1429.
(2433) S. STiJnS en H. VUYe, Burenhinder, in Beginselen van Belgisch privaatrecht, V, boek iV, 
Antwerpen, Kluwer, 142.
(2434) S. STiJnS en H. VUYe, “Tendances et réflexions en matière d’abus de droit en droit des 
biens”, in Eigendom, Brugge, die Keure, 1996, 117.
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Tenslotte moet er een proportionele verhouding bestaan tussen het voor-
deel bij de uitoefening van het beding voor de schuldeiser en het nadeel dat 
de schuldenaar ervan ondervindt (2435). Volgens Van gerven kunnen deze 
verschillende criteria in verband met het rechtsmisbruik bij de uitoefening 
van een contractueel recht herleid worden tot één criterium, namelijk het 
miskennen van de rechtmatige verwachtingen van de tegenpartij (2436).

678. de proportionaliteitstoets verzoent dus het kwalitatieve criterium 
van het legitiem belang met de kwantitatieve beperkingen. Het beding 
moet dus pertinent zijn, een causaal verband hebben met het beschermen 
van knowhow en cliënteel. Maar de clausule moet bovendien noodzakelijk 
zijn, en dus niet te vervangen door een andere maatregel met hetzelfde 
resultaat. 
dus door een maatregel die een even efficiënt resultaat bereikt door een klei-
nere aantasting van de vrijheid van onderneming. Zowel de activiteit zelf 
van de schuldenaar als de wijze waarop de schuldenaar deze activiteit uitoe-
fent, moeten dus in aanmerking worden genomen. de rechter zal dan zowel 
de rol en het belang van de verschillende attractiepolen en het succes van de 
keten moeten analyseren, maar ook nagaan welk gevolg de oud-franchisene-
mer aan zijn activiteit wil geven en welk element van het franchiseconcept hij 
hierbij verder zou gebruiken. Hiervoor kan men de criteria uit de beslissing 
Jourdan gebruiken van de europese commissie van 2 december 1988 met 
betrekking tot de toepassing van artikel 81 van het eg Verdrag (2437): tech-
niciteit van de knowhow en ervaring van de franchisenemer.

679. een toepassing van een concurrentiebeding kan bijvoorbeeld niet 
gelden voor een activiteit van een ex-franchisenemer indien hij onder een 
andere handelsnaam opereert en hierbij geen cliënteel afwerft die aan de 
franchisegever verbonden is (2438). door de noodzakelijkheidsvereiste 
van de niet-concurrentieclausules in te voeren wordt ervoor gezorgd dat 
de handelszaak van de franchisenemer toch een deel van zijn waarde kan 
blijven behouden. 

680. Ook met betrekking tot de proportionaliteitsvereiste wordt dus de 
discussie teruggebracht tot de vraag wie feitelijk eigenaar is van de cliënteel. 

(2435) cass. 19 september 1983, Pas. 1984, i, 55, J.T. 1985, 56, noot S. dUfrene, R.C.J.B. 1986, 
282, noot J.-l. fAgnArT, T.B.H. 1984, 276, noot W. rAUWS, R.W. 1983-84, 1480, noot, J.T.T. 
1984, 57; cass. 18 juni 1987, Pas. 1987, i, 1295, noot, R.W. 1987-88, 503, noot, J.T. 1988, 8; cass. 
30 november 1989, Pas. 1990, i, 392.
(2436) W. VAn gerVen, Beginselen Belgisch privaat recht, Algemeen Deel, Brussel, Story-Sci-
entia, 1987, 191-194.
(2437) Beslissing van de commissie van de europese gemeenschap, 2 december 1988, Publi-
catieblad, 7 februari 1989, nr. l35/31, punt nr. 27.
(2438) cass. (fr.) 14 november 1995, D. 1997, Somm. 59, noot d. ferrier. 
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een deel van de rechtspraak (2439) en rechtsleer (2440) stelde lang dat een 
concurrentiebeding bij een franchiseovereenkomst niet proportioneel kon 
zijn indien het geen enkele mogelijkheid tot professionele activiteit over-
laat voor de franchisenemer en dat dit het geval is indien de handelszaak 
waarvan de franchisenemer eigenaar is, volledig ontdaan wordt van haar 
voornaamste bestanddeel, de cliënteel. Het proportionaliteitsbegrip wordt 
hier echter al te strikt geïnterpreteerd. de onmogelijkheid een normale pro-
fessionele activiteit te voeren na afloop van de overeenkomst wordt hier 
anders geïnterpreteerd dan in de dominante rechtspraak ter zake (2441).
Hiervoor kunnen we verwijzen naar wat omtrent diezelfde discussie werd 
gezegd bij de behandeling van de vereiste van de aanwezigheid van een 
legitiem belang (cf. supra randnr. 668 ).

681. Voor de concrete invulling van de pertinentie en de noodzakelijkheid 
van het concurrentiebeding passen nog steeds de klassieke criteria van be-
perking naar voorwerp en in tijd en ruimte. de clausule dient zich dus te 
beperken tot wat strikt noodzakelijk is om de positie van de eigenaar van de 
keten te behouden en daarnaast de positie van de nieuwe franchisenemer te 
bevestigen en eventueel te versterken. Bij het vastleggen van de werkings-
sfeer van het concurrentiebeding kan dus rekening gehouden worden met 
de activiteit die aan de nieuwe franchisenemer zal toegekend worden. 

682. criteria bePerking naar voorwerP en territorium: De ouDe overeenkomst 
als leiDraaD: – globaal genomen zal de clausule dus maar noodzakelijk zijn 
indien ze aan de oud-franchisenemer verbiedt de producten of diensten te 
verkopen die het voorwerp uitmaakten van de overeenkomst. Men zal ech-
ter telkens in concreto moeten beoordelen of de opgesomde ‘verboden’ acti-
viteit een reële concurrentie kan betekenen voor de keten. Volgens bepaalde 
auteurs moet het concurrentiebeding wil het proportioneel zijn, nodig zijn 
om verwarring te vermijden. Uiteindelijk vindt men zo aansluiting bij de 
criteria voor oneerlijke concurrentie op basis van de WHPc en de buiten-
contractuele aansprakelijkheid van art. 1382-83 B.W. (2442) in feite zijn dan 
enkel nog non-affiliatieclausules gerechtvaardigd. 

(…) identiek, gelijkaardig of concurrerend is met- (naam merk)… produc-
ten/ -deze die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst.

(2439) Parijs 13 november 1984, Gaz. Pal. 1985, 2.447, noot S. dAUl.
(2440) S. grAc., Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 238.
(2441) Versailles 11 juli 1986 en cass. (fr.) 18 december 1986, D. 1987, Somm. 268, noot Y. 
SerrA; Parijs 23 oktober 1986, D. 1988, Somm. comm. 174, noot Y. SerrA.
(2442) f de BrOUArd, La dépendance économique née du contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, 350.
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Ook de territoriale werking beperkt zich best tot het gebied dat de afgelo-
pen overeenkomst bestreek. 

(…) enkel binnen het Territorium (dat contractueel gedefinieerd 
werd) (2443) 
beperkt (…) tot het exclusief grondgebied toegekend aan de franchisenemer 
in uitvoering van onderhavige overeenkomst (2444).
in a radius of…km around the location of the store (2445)  
 Cette interdiction est cependant limitée aux locaux d’où  était exploitée la 
franchise.

Bovendien is sommige rechtsleer zelfs van mening dat dit nog te ver zou 
gaan. Uiteindelijk kan een geïsoleerde handelaar vaak niet dezelfde aantrek-
king bereiken als een lid van een franchiseketen (het tegendeel wijst immers 
op een niet succesvolle franchiseformule). de niet-concurrentiebedingen 
moeten dus beperkt worden tot een verbod om zich te affilliëren met een 
concurrerend netwerk op de markt of geografisch beperkt tot de actiera-
dius van het vroegere contract (2446). Uiteindelijk moet het territorium bij 
een franchiseovereenkomst beperkt worden tot het gebied waarin de oud-
franchisenemer daadwerkelijk een invloed heeft op de cliënteel en moet dus 
minder belang gehecht worden aan het gebied waar hij theoretisch op basis 
van het contract een invloed mocht uitoefenen. een niet geëxploiteerd deel 
van een in de franchiseovereenkomst toegekend gebied zal dus voor de wer-
king van het niet-concurrentiebeding niet in rekening worden gebracht. 
Sommige rechtspraak aanvaardt zelfs dat de territoriale beperking impli-
ciet gebeurt en impliciet beperkt kan worden tot het gebied “waar de cliën-
teel verbonden aan de handelszaak  van eiser zich bevond” (2447).

683. criteria temPorele bePerking, casuïstiek: – Voor de temporele beper-
king van het niet-concurrentiebeding is het moeilijker te oordelen welke 
tijdsperiode strikt noodzakelijk is om de belangen van de franchisegever 
te beschermen. in de bestaande rechtspraak wordt daarom vaak verwezen 
naar de europese verordening. nochtans kan het inlassen van een wette-
lijke maximumduur niet beletten dat de rechter ook bepalingen korter dan 
de wettelijke maximumduur analyseert op hun noodzakelijkheid in functie 
van de bescherming van het legitieme belang van de franchisegever (2448). 

(2443) contract godiva.
(2444) contract Brico.
(2445) contract Body Shop.
(2446) f-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, onuitg., 
thesis doctoraat, Université robert Schuman, Straatsburg, 2000, 564.
(2447) Voorz. Kh. Brussel 9 januari 1995, Jaarboek handelspraktijken en mededinging, 1996, 713.
(2448) Zo is de bepaling van § 70 a HgB die de maximale duur op twee jaar bepaalt geen 
beperking van de marginale toetsing van de rechter (M. gOMY, Essai sur l’équilibre de la con-
vention de non-concurrence, Perpignan, Presses Universitaires, 1999, 124).
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Zo zal de duur in principe niet langer mogen zijn dan de duur die de fran-
chisegever (en dus de eventuele nieuwe franchisenemer) nodig zou heb-
ben om zijn cliënteel in het betrokken gebied te consolideren (2449). Maar 
daarentegen mag de franchisegever door het concurrentiebeding ook geen 
concurrentievoordeel verwerven. de bescherming moet stoppen eens de 
franchisegever zijn positie dermate consolideerde dat de concurrentie van 
de oud-franchisenemer geen groter gevaar oplevert dan de concurrentie 
van een nieuwe speler op de markt (2450).
globaal zal de toelaatbare periode berekend worden op basis van het type 
handelsactiviteit en de markt (2451). de europese commissie berekent de 
noodzakelijke duur rekening houdend met een aantal criteria (2452):

- Tijd die nodig is om een cliënteel op te bouwen
- de snelheid waarmee de consument op de betrokken markt het ene 

merk voor een ander verwisselt
- Tijd die nodig is voor de consument om te wennen aan nieuwe pro-

ducten of merken
- Tijd die nodig zou zijn voor de oud-franchisenemer om na afloop van 

de franchiseovereenkomst terug op de markt te verschijnen als speler 
die in staat is om de oude cliënteel naar zich toe te trekken.

in de praktijk vinden we meestal een periode van één jaar na de beëindiging 
van de overeenkomst terug conform de verordening nr. 2790/1999 van de 
commissie van 22 december 1999 betreffende de toepassing van artikel 81 
lid 3 van het verdrag op groepen verticale overeenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen.

684. geen Parallel met hanDelsagentuur; geen vergoeDing: – Sommige rechts-
leer verwijst voor de concrete invulling van de toepassingsvoorwaarden van 
een contractueel niet-concurrentiebeding naar de handelsagentuur (2453). 
Bij de agentuur schept een niet-concurrentiebeding een vermoeden dat er 
cliënteel is aangebracht voor de principaal en de agent dus recht heeft op 
een uitwinningsvergoeding. Wij hebben eerder reeds aangetoond dat han-
delsagentuur en franchiseovereenkomst twee strikt te onderscheiden over-
eenkomsten zijn (cf. supra randnr. 176). daarom kan een overname van 
de criteria uit de wetgeving handelsagentuur slechts met de grootste om-
zichtigheid gebeuren. de compenserende forfaitaire vergoeding uit art. 65 

(2449) Brussel 18 februari 1972, Pas. 1972, ii, 90, luik 11 februari 1994, Ing. Cons. 1994, 169.
(2450) Brussel 7 september 1982, J.T. 1983, 66. 
(2451) Kh. luik 6 oktober 1994, J.L.M.B. 1995, 929.
(2452) Zie bijvoorbeeld beslissing europese commissie in de zaak nutricia, Publicatieblad, 
nr. l.376, 31 december 1983, p. 26, punt 28; of inzake computerland, Publicatieblad, nr. l.222, 
10 augustus 1987, p. 17, punt 22.
(2453) f-X. licAri, La protection du distributeur intégré en droit français et allemand, onuitg., 
thesis doctoraat, Université robert Schuman, Straatsburg, 2000, 565. 
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Arbeidsovereenkomstenwet kan uiteraard ook niet toegepast worden op de 
franchiseovereenkomst. naar duits recht wordt de regeling met betrekking 
tot de handelsagentuur per analogie toegepast op alle gevolgen van de uit-
doving van elke onbenoemde distributieovereenkomst. § 90, a Abs. 1 Satz 
3 HgB geldt dus niet enkel voor handelsagenten maar ook voor alle distri-
buteurs die op gelijkaardige wijze geïntegreerd zijn in de keten, en dus ook 
voor concessiehouders en franchisenemers (2454). Bijgevolg moet een niet-
concurrentiebeding in een franchiseverhouding schriftelijk in tweevoud 
worden opgesteld en daarnaast gelimiteerd zijn naar voorwerp, territorium 
en tijd. Het beding mag in geen geval een periode van twee jaar overstijgen. 
de beperking naar voorwerp en naar territoriale werking moet net als in 
het franse en Belgische recht beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is 
en zal dus samenvallen met de diensten en producten uit de overeenkomst 
en gelden voor het territorium waarop de franchisenemer op basis van de 
afgelopen overeenkomst werkzaam was. 
daarnaast kent het duitse recht in ruil voor deze verbintenis zich te ont-
houden van concurrentie een vergoeding toe die moet voorzien in het 
onderhoud van de oud-distributeur. de vergoeding moet redelijk zijn, en 
houdt dus rekening met het nadeel dat de distributeur lijdt en het voordeel 
voor de eigenaar van de keten (2455). Het kan uiteraard niet de bedoeling 
zijn de franchisenemer te vergoeden voor de inkomsten die hij in diezelfde 
periode onder de franchiseovereenkomst zou hebben gehad. 

c.  conclusie met betrekking tot de franchiseovereenkomst

685. PrinciPieel geoorloofD: – een concurrentiebeding in een franchiseover-
eenkomst zal snel aanvaard kunnen worden. de franchisegever heeft een 
legitiem belang om zijn knowhow te beschermen die hij in de overeenkomst 
onthulde aan de franchisenemer. Bovendien zijn de meeste concurrentiebe-
dingen bij franchiseovereenkomsten beperkt tot het voorwerp van de oude 
franchiseovereenkomst en beperkt zowel in tijd als in ruimte. Bovendien is 
ook het proportionaliteitscriterium gerespecteerd aangezien het beding de 
gewezen franchisenemer meestal niet belet om een normale professionele 
activiteit te voeren. de meeste bestaande rechtspraak valideert dus de clau-
sules (2456). 
Sommige auteurs vragen zich echter, niet geheel onterecht, af of een niet-
concurrentiebeding niet overbodig is gelet op de mogelijkheid van een sta-
kingsvordering in het kader van oneerlijke concurrentie, die onder andere 

(2454) J. gieSler en J. nAUScHUTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, 855; M. STein-
Wigger, Die Beendigung des Franchisevertrages, Basel, Helbing&lichtenhahn, 1999, 216; W. 
SKAUPY, Franchising, Handbuch für die Betriebs-und Rechtspraxis, Verlag Vahlen, 1995, 180.
(2455) J. gieSler en J. nAUScHUTT, Franchiserecht, Köln, luchterhand, 2007, 856.
(2456) Zie bijvoorbeeld cass. (fr.) 29 mei 1980, Bull. Civ. iV, nr. 220, p. 178; colmar 9 juni 1982, 
D 1982, 553, noot J.J. BUrST.
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kan bestaan in het afwerven van cliënteel onder bepaalde omstandigheden. 
Uiteindelijk zal ook een niet-concurrentiebeding maar kunnen indien een 
legitiem belang beschermd wordt en dat legitiem belang is nu juist de vrij-
heid van handelen zonder oneerlijke concurrentie. Ook zonder contracts-
clausule bieden de stakingsvordering en art. 1382 B.W. een minimale be-
scherming. We moeten ons afvragen of die minimale bescherming nu niet 
de enige aanvaardbare inbreuk op de ondernemingsvrijheid is (2457).

d.  Sanctie voor ongeldige niet-concurrentiebedingen

een concurrentiebeding dat niet aan de geldigheidsvoorwaarden voldoet is 
vernietigbaar (2458). 
Het betreft een absolute nietigheid, gezien de vrijheid van onderneming de 
openbare orde raakt (2459). in het arbeidsrecht is artikel 65 van de Arbeids-
overeenkomstenwet echter van louter dwingend recht (2460) ten voordele 
van de werknemer. (2461). 

in principe kan de Belgische rechter het beding niet herleiden tot wat re-
delijkerwijs aanvaardbaar is naar Belgisch recht (2462). de rechter kan het 
beding dus niet gedeeltelijk nietig verklaren of matigen, anders wijzigt hij 
de overeenkomst tussen partijen en daarvoor bestaat geen wettelijke ba-
sis (2463). Zodra dus één van de geldigheidsvoorwaarden niet is vervuld 
is de gehele niet-concurrentieclausule nietig (2464) en vervalt derhalve de 
niet-concurrentieverplichting, tenzij het een uitbreiding betrof van een im-
pliciete niet-concurrentieverplichting. in dit geval wordt de concurrentie-
verplichting beperkt tot de impliciete niet-concurrentieverplichting. een 
uitzondering hierop is de forfaitaire vergoeding bij een concurrentiebeding 
in het arbeidsrecht. indien deze hoger ligt dan toegelaten zal de rechter 
deze toch matigen. de rechter behandelt deze situatie zoals een niet-con-
currentiebeding zonder forfaitaire schadevergoeding (2465). Bij een impli-

(2457) J. cArBOnnier, noot onder Poitiers 9 november 1949, J.C.P., g, 1949, i, 5205; g. 
lYOn-cAen, noot onder cass. (fr.) 8 mei 1967, D. 1967, jurisprudence 690; f. de BOUArd, 
La dépendance économique née du contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, 342.
(2458) Brussel 18 februari 1972, Pas. 1972, 90.
(2459) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, T. 1, editie 2, p. 224, nr. 215.
(2460) cass. 30 juni 2003, J.T.T. 2003, 398; cass. 2 mei 1988, J.T.T.1988, 281; B. MASSAnT, “ de 
nietigheid van het niet-concurrentiebeding”, J.T.T. 1988, 434.
(2461) B. MASSAnT, “de nietigheid van het niet-concurrentiebeding”, J.T.T. 1988, 435;
(2462) Antwerpen 13 september 1979, R.W. 1979-80, 2009; Kh. gent 17 oktober 1996, T.G.R. 1997, 
26.
(2463) gent 7 september 2005, onuitg. 2003/Ar/1532; V. THielMAn” Juridische pro-
blematiek van de oneerlijke concurrentie gepleegd door (ex-)werknemers/-zelfstandige 
medewerkers/-(werkende) vennoten”, D.A.O.R. nr. 43, nr. 17, 50.
(2464) cass. 30 juni 2003; J.T.T. 2003, 398; Brussel 15 februari 2007, onuitg. 2004/Ar/1647, 
punt 16.
(2465) cass. 25 oktober 1999, onuitg., n-19991025-6 (S980142n), opgenomen in Strad@.
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ciet concurrentieverbod zoals bij de overdracht van een handelszaak blijft 
deze impliciete bescherming uiteraard bestaan, ook in geval van een nietig 
concurrentiebeding (2466). 

nochtans zou het niet onlogisch zijn het recht te herleiden tot zijn normaal 
gebruik. Het niet-concurrentiebeding wordt immers finaal op basis van het 
verbod op rechtsmisbruik getoetst aan een proportionaliteitscriterium. de 
sanctie bij rechtsmisbruik bestaat niet in het verbeuren van een recht, maar 
wel in het herleiden van het recht tot zijn normaal gebruik (2467).

ii.  BegriP en eigendOM HAndelSZAAK

a.  Begrip handelszaak bij franchiseovereenkomsten

686. eigenDom hanDelszaak na aflooP overeenkomst: – Wanneer we de ver-
schillende restitutieverplichtingen overlopen kunnen we ons de vraag stel-
len of er na afloop van de franchiseovereenkomst eigenlijk nog wel een 
handelszaak overblijft, of de verschillende restitutieverplichtingen er niet 
eerder op wijzen dat bij afloop van de franchiseovereenkomst de franchise-
gever zich de handelszaak van de franchisenemer toe-eigent. daarom is 
het noodzakelijk te analyseren wat een handelszaak is, wat de verschil-
lende bestanddelen van die handelszaak uitmaken en waar de rechten op 
de handelszaak en die bestanddelen zich binnen een franchiseverhouding 
situeren.

687. algemeenheiD van zaken: De hanDelszaak vormt een universaliteit of een 
algemeenheiD van zaken. 
een rechtsalgemeenheid is een verzameling van zaken die als verzameling 
volledig verschillend is van haar samenstellende delen en als dusdanig een 
juridisch statuut heeft. Juridisch heeft deze verzameling dus een eigen re-
gime (2468). Het verschil met een afgescheiden vermogen zit erin dat een 
rechtsalgemeenheid in principe niet beperkt is tot het vermogensbegrip. 

(2466) r. STrOBBe, “recht op cliënteel en de WHPc., Jaarboek Handelspraktijken 1991, 53-56; 
H. SWennen, noot onder Antwerpen 13 september 1979, R.W. 1979-80, 2002.
(2467) cass. 16 december 1982, Pas. 1983, i, 472, Arr. Cass. 1982-83, 518; cass. 18 februari 1988, 
Pas. 1988, i, 728, Arr. Cass. 1987-88, 790, R.W. 1988-89, 1226, T.B.H. 1988, 696; cass. 11 juni 
1992, Pas. 1992, i, 898, R.W. 1992-93, 373, J.T. 1992, 676; S. STiJnS en H. VUYe, “Tendances 
et réflexions en matière d’abus de droit en droit des biens”, in Eigendom, Brugge, die Keure, 
1996, nr. 119-120, p. 26.
(2468) W. gOOSSenS, “Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handels-
zaak” in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY, De handelszaak, in Recht en onder-
neming, Brugge, die Keure, 2001, 16.
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een feitelijke algemeenheid is een verzameling van zaken die in het eco-
nomisch verkeer als een eenheid wordt beschouwd en die blijft bestaan 
ondanks eventuele evoluties in de samenstellende delen. door het recht 
wordt de algemeenheid echter niet als dusdanig aangemerkt. 

688. feitelijke algemeenheiD: – een handelszaak is zeker een feitelijke alge-
meenheid (2469). de rechtspraak aanvaardt de handelszaak als een econo-
mische algemeenheid (2470). goederen en rechten worden in een gemeen-
schap ingebracht om cliënteel aan te trekken. Maar een handelszaak is meer 
dan een gewone feitelijke algemeenheid aangezien naast materiële zaken 
ook rechten deel uitmaken van de handelszaak. We denken bijvoorbeeld 
aan de huurrechten op het handelspand. Het is dus een verzameling van 
lichamelijke en onlichamelijke, roerende en onroerende elementen (2471). 
daarenboven is het verzamelende element niet de gelijkenis tussen de sa-
menstellende elementen, maar de gemeenschappelijke bestemming, name-
lijk het aantrekken van cliënteel, die aan de verschillende elementen wordt 
gegeven. 
Maar een handelszaak is daarentegen in de huidige stand van het recht 
geen volwaardige rechtsalgemeenheid. in het Belgisch recht wordt de 
handelszaak met betrekking tot de meeste transacties immers niet als al-
gemeenheid, als afzonderlijke entiteit beschouwd (2472), met uitzonde-
ring van bijvoorbeeld het pand op de handelszaak en de overdracht van 
een bedrijfstak en de noodzaak van een fiscale notificatie bij overdracht. 
de overdracht van de handelszaak kan bijvoorbeeld met betrekking tot de 
tegenwerpelijkheid aan derden niet in één geheel verzekerd worden. de 
geldigheidsvoorwaarden voor de tegenwerpelijkheid van alle delen zullen 
moeten worden gerespecteerd. de stelling dat de handelszaak een afge-
scheiden vermogen zou zijn, werd verworpen (2473).

(2469) cass. 9 november 1990, Pas. 1991, i, nr. 138; J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de 
droit commercial, Brussel, Bruylant, i, 1976, nr. 432; J. KOKelenBerg, “inpandgeving van de 
handelszaak en andere voorrechten”, in Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Antwer-
pen, Kluwer, 1993, nr. 13, p. 139.
(2470) cass. 11 oktober 1985, T. Not. 1986, 331; cass. 9 november 1990, Arr. Cass. 1990-91, 294; 
Kh. Brussel 12 mei 1950 J.C.B. 1950, 273; gent 30 maart 1988, gent 30 maart 1988, T.G.R. 1988, 
70, noot c. VAnHeUVerSWYn; luik 1 oktober 1996, J.T. 1997, 276; luik 9 januari 1942, ii, 
76; ook in frankrijk cass. (fr.) 26 oktober 1993, Bull. Civ., iV, nr. 362, p. 262.
(2471) P. dAeMS, “de overeenkomst van verkoop van een handelszaak”, in ADVO, afl. 47, 
economisch recht, nr; 10, Antwerpen, Kluwer, 2000, 1; J. KOKelenBerg, “inpandgeving 
handelszaak en andere voorrechten”, in Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, Anwer-
pen, Kluwer 1993, 143.
(2472) Met uitzondering van de overdracht van een bedrijfstak, de fiscale notificatie bij over-
dracht en de pandovereenkomst (W. gOOSSenS, “Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en 
kenmerken van de handelszaak” in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY, De 
handelszaak, in Recht en onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 17).
(2473) cass. 6 november 1970, R.C.J.B., 1972, 320, noot M. fOnTAine, Arr. Cass. 1971, 210; 
f. BOUcKAerT, “Overdracht van handelszaak en overdracht van lopende contracten”, 
noot onder cass. 6 februari 1997, R. Cass. 1998, 123; W. gOOSSenS, “Ontstaansgeschie-



relATie BiJ HeT einde VAn de OVereenKOMST

557

naar Angelsaksisch recht is de handelszaak als een universaliteit dan ook 
van veel minder belang, de nadruk ligt er niet geheel onterecht eerder op 
het begrip onderneming (2474). Ook naar nederlands recht wordt de on-
derneming (deze notie heeft in het nederlandse recht de notie handelszaak 
vervangen bij de unificatie van het handelsrecht en het burgerlijk recht) 
gezien als een feitelijke algemeenheid maar niet als een juridische eenheid. 
We kunnen ons eigenlijk de vraag stellen of een handelszaak als universali-
teit wel meer is dan de som van de samenstellende delen.

689. imPliciet concurrentiebeDing bij verkooP: – Het belangrijkste gevolg van 
de erkenning als economische algemeenheid vinden we bijvoorbeeld in de 
erkenning dat niet-concurrentieverplichtingen inherent zijn aan de verkoop 
van een handelszaak, zelfs indien dit niet contractueel is voorzien, aange-
zien de algemeenheid gericht is op het verwerven van cliënteel (2475) (cf. 
supra randnr. 664).

690. De centrale notie binnen De hanDelszaak is niet De cliënteel maar De ac-
tiviteit: – Het typische van een universaliteit (2476) bestaat juist uit de ge-
bondenheid van de verzameling goederen aan één specifiek doel. Vanuit 
die affectatie zouden we dan een onderscheid kunnen maken tussen de 
elementen die noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van een handels-
zaak en de elementen die door de eigenaar van de universaliteit verbonden 
worden aan de universaliteit. Uiteraard moeten ook deze elementen op één 
of andere manier in verband staan met de uitbating, zonder dat ze er strikt 
noodzakelijk voor zijn.
de elementen die noodzakelijk zijn voor de uitbating van de universaliteit 
die de handelszaak is, zullen sterk afhangen van de concrete activiteit van 
die handelszaak. elke wettelijke opsomming van noodzakelijke elementen 
van een universaliteit is om die reden eigenlijk onmogelijk.

691. hanDelszaak als DoelgebonDen vermogen in functie van cliënteel: – Alle 
bestanddelen van de handelszaak lijken echter ondergeschikt aan het voor-
opgestelde doel: het veroveren van een cliënteel dat toelaat de bepaalde 

denis, rechtsaard en kenmerken van de handelszaak”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. 
BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 14; l. 
cHATAlAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de l’entreprise, 
Montpellier, litec, 2006, 6.
(2474) A. SAYAg en c. JAUffreT-SPinOSi, L’entreprise personnelle: faux débats et vraies ques-
tions- Études Rodière, expériences européennes, Parijs, dalloz, 1981, 75.
(2475) gent 6 maart 1883, Pas. 1883, ii, 169; luik 6 oktober 1994, J.L.M.B. 1995, 929.
(2476) Het begrip universaliteit wordt hier gebruikt als uitdrukking van een doelgebonden 
verzameling van goederen, gebaseerd op het romeinsrechtelijke begrip “fundus”, waarvan 
de handelszaak, maar ook het landbouwbedrijf, het vrij beroep, …afgeleid zijn : l. cHATA-
lAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de l’entreprise, Mont-
pellier, litec, 2006, 29-143.
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handelsactiviteit succesvol en nuttig uit te oefenen. dit mag niet gezien 
worden als een impliciete verwijzing naar een soort winstoogmerk bij de 
handelszaak. een handelszaak is geen vennootschap, maar louter een fei-
telijke algemeenheid. Het gaat niet om het winstgevend karakter van de 
elementen van de handelszaak, maar om hun potentiële inzetting bij het 
veroveren van cliënteel, wat op haar beurt een noodzakelijk doch onvol-
doende voorwaarde lijkt voor de winst. 

Het begrip cliënteel lijkt echter als begrip weinig concreet en moeilijk be-
vatbaar. de vraag is eerder wat dit cliënteel aantrekt. in de rechtspraak is 
reeds gebleken dat er nogal wat problemen zijn met de notie cliënteel. Zo 
gebruikte de rechtspraak lange tijd het al dan niet bezitten van een eigen 
cliënteel als criterium om het verschil te maken tussen een huur van han-
delszaak en een handelshuur. indien de verhuurder voordien zelf handel 
dreef vanuit het pand in kwestie heeft het onroerend goed een cliënteel en 
zou het dus gaan om de verhuur van een handelszaak. Was er geen vooraf-
gaande uitbating dan gaat het louter om een handelshuur. Het idee van een 
cliënteel in potentie voor elke uitbating wordt dus verworpen (2477). cli-
enteel wordt in casu daadwerkelijk gezien als een verzameling bestaande 
klanten. Maar uiteraard is cliënteel in die zin niet overdraagbaar. 

indien een handelszaak een nieuwe tak in de onderneming creëert kan zij 
dat doen om een nieuw cliënteel aan te boren of om nieuwe behoeften van 
bestaande cliënteel te voldoen. in het eerste geval zou het dan gaan om 
een nieuwe handelszaak, in het laatste geval zou het echter gaan om een 
uitbreiding van de originele handelszaak (2478). 

692. cliënteel als toePassingsvoorwaarDe voor franse hanDelshuurwet: – een 
ander probleem stelde zich in de franse rechtspraak bij het toekennen van 
het statuut van handelshuurder. Klassiek moet worden nagegaan of de han-
delshuurder een eigen handelszaak en dus een eigen cliënteel heeft opge-
bouwd (2479). Volgens die rechtspraak moeten we hiervoor analyseren wie 
het meest aantrekking uitoefent op de cliënteel. Wie met andere woorden 
de ‘uitvinder’ van de onderneming is (2480). eerst leverde dit voornamelijk 
problemen op met betrekking tot huurders die een verkooppunt huurden 
dat deel uitmaakte van een groter winkelcomplex, of die een verkooppunt 
huurden dat afhankelijk is van een groter geheel, zoals de drankgelegen-

(2477) T. g. i. nice 24 november 1968, R.T.D. com.  1969, 444, noot A. JAUffreT.
(2478) P. cOllOMB, «la clientèle du fonds de commerce”, R.T.D. com. 1979, 19. 
(2479) Parijs 6 februari 1996, Gaz. Pal. 1996, i, 264, J.C.P. g, 1997, ii, 22818, noot B. BOccArA, 
opgenomen in Juris data nr. 1996-000827; Tgi evry 9 december 1993, Gaz. Pal. 1994, i, 203, 
noot P. de BelOT, D. 1995, somm. 154, noot rOZeS, Petites Affiches 14 augustus 1994, 16, noot 
O. gASc en M. lAnciAUX, J.C.P. e, 1995, i, 443, noot T. grAnier.
(2480) l. rOZeS, D. 1995, somm. 154.
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heid in een station, of een kleine verkoophoek in een supermarkt. Komt 
een klant naar de slager in de inkomhal van een grote supermarktketen 
omdat deze aansluit bij de supermarkt? Heeft de slagerij bijgevolg niet zelf 
een cliënteel opgebouwd en is de slager bijgevolg geen handelshuurder? 
dergelijke toewijzing van klanten aan een bepaalde aantrekkingsfactor is 
onbegonnen werk. Wie weet gaan klanten wel naar een bepaalde super-
markt omdat in het supermarktcomplex ook een slagerij is. en waarom zou 
een cafetaria in een groot winkelcomplex geen eigen autonoom cliënteel 
hebben, maar de cafetaria in dezelfde straat als het complex, waar hoofdza-
kelijk mensen komen na een dagje winkelen, wel? de rechtspraak heeft zich 
verder ontwikkeld met betrekking tot de benzinepompen (2481). Het is on-
begonnen werk na te gaan waarom de meerderheid van de cliënteel precies 
dat tankstation kiest. daar heeft men terecht beslist dat de cliënteel behoort 
aan de petroleummaatschappij aangezien alle elementen die de cliënteel 
aantrekken bij haar liggen (2482). Het is de petroleummaatschappij die het 
benzinestation installeert, die het voorziet van materiaal en die de nodige 
vergunningen bekomt. de tussenkomst van de pomphouder heeft een in-
vloed op de resultaten van de exploitatie maar speelt geen rol in de creatie 
van de handelszaak. Bijgevolg is de overeenkomst tussen pomphouder en 
petroleummaatschappij geen handelshuur maar een huur van handelszaak. 
de handelszaak blijft dus eigendom van de petroleummaatschappij. 

693. evolutie in begriP hanDelszaak Door franse rechtsPraak statuut hanDels-
huurDer voor franchisenemer: – de rechtspraak (2483) diende echter speci-
fiek met betrekking tot franchisenemers/huurders te worden herzien. Hoe 
belangrijker en sterker de aantrekkingselementen zoals merk, handels-
naam, knowhow zijn en hoe groter de bijstand van de franchisegever aan 
de franchisenemer, hoe onwaarschijnlijker het in die redenering wordt dat 
de franchisenemer eigenaar is van een handelszaak en dus van cliënteel. 
de bijstand kan beperkt zijn tot de terbeschikkingstelling van het merk, of 
de handelsnaam en de organisatie van een nationale publiciteit en beperkt 
blijven tot het uitwisselen van ideeën over het beheer van de onderneming. 
indien de franchisenemer een grote vrijheid heeft bij het leiden van zijn 
onderneming, kan hij aanzien worden als eigenaar van de handelszaak. 
Uiteindelijk bevinden we ons wat de franchiseovereenkomst betreft op het 
spanningsveld tussen de bijstand en de onafhankelijkheid van de franchise-

(2481) B. BOccArA, “Problème de la propriété du fonds dans la distribution intégrée”, J.C.P. 
g 1997, ii, 22818.
(2482) B. BOccArA, “Problème de la propriété du fonds dans la distribution intégrée”, J.C.P. 
g 1997, ii, 22818.
(2483) Voor een mooi overzicht van de evolutie inzake franchising en handelshuur zie P. 
leTOUrneAU en M. ZOÏA, “franchisage – Variétés du franchisage – indépendance et do-
mination dans le franchisage – droit de la concurrence et franchisage, Jurisclasseur Contrats – 
Distribution, fasc. 1045, 2002, nr. 154-157.
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nemer. Of een franchisenemer eigenaar is van zijn handelszaak en dus van 
zijn cliënteel hangt in deze rechtspraak dan ook af van een feitenanalyse. 
de rechtspraak onderzoekt of de franchisegever de franchisenemer enkel 
een aantal concurrentievoordelen verschaft dan wel of de franchisegever de 
handelszaak met zijn aantrekkingskracht op de cliënteel zelf creëert (2484). 
deze rechtspraak over de toepasselijkheid van de bescherming van de Han-
delshuurwet op de franchisenemer is overgenomen van de rechtspraak in-
zake geïntegreerde handelszaken, handelszaken die geïntegreerd zijn in 
een groter complex, bijvoorbeeld winkelcentra. de situatie van een geogra-
fische afhankelijkheid werd uitgebreid naar de situatie van economische 
afhankelijkheid. de geïntegreerde handelszaken genoten klassiek enkel de 
bescherming van de Handelshuurwetgeving indien ze konden aantonen 
dat er een eigen cliënteel was en dat dit cliënteel van een groter belang was 
voor de handelszaak dan de cliënteel die eigen is aan de geografische struc-
tuur, bijvoorbeeld het winkelcentrum, waarin de handelszaak opereert. de 
franchisenemer moest dus aantonen dat hij over een cliënteel beschikt die 
eigen was en die dus ruimer was dan de cliënteel aangetrokken tot het fran-
chisemerk en het franchiseconcept (2485). 

694. Het franse Hof van cassatie heeft deze rechtspraak verlaten in een 
arrest van 27 maart 2002 (2486) en beslist dat de franchisenemer het statuut 
van handelshuurder heeft. de vereiste dat de eigen cliënteel belangrijker 
moest zijn dan de cliënteel die aangetrokken is door de geografische context 
is immers niet terug te vinden in de wet op de handelshuur. Bovendien is 
zoiets bijna onmogelijk aan te tonen. Het zou een onderzoek van de beweeg-
redenen van alle klanten veronderstellen. dit heeft bij de franchiseovereen-
komst vóór het arrest van 27 maart 2002 aanleiding gegeven tot een onover-
zichtelijke casuïstiek. de franchisenemer moet een eigen cliënteel hebben 
dat aan zijn handelszaak verbonden is. Hieruit vloeien dus drie voorwaar-
den om het recht op huurhernieuwing uit de Handelshuurwet toe te kennen 
aan de franchisenemer voort. Ten eerste wijst het Hof van cassatie erop dat 

(2484) Montpellier 19 januari 1962, D. 1963, jurispr. 172, noot f. giVOrd; Tgi evry 9 decem-
ber 1993, Gaz. Pal. 1994, i, 203, noot P. de BelOT, D. 1995, somm. 154, noot rOZeS, Petites 
Affiches 14 augustus 1994, 16, noot O gASc en M. lAnciAUX, J.C.P. e, 1995, i, 443, noot T. 
grAnier; Tgi Parijs 2 november 1992, Gaz. Pal. 1994, 2, doctr., 1256, noot d. BAScHeT.
(2485) Parijs 6 februari 1996, Gaz. Pal. 1996, i, 264, J.C.P. g, 1997, ii, 22818, noot B. BOccArA, 
opgenomen in Juris data nr. 1996-000827.
(2486) cass. (fr) 27 maart 2002, Bull. Civ., iii, nr. 77, D. 2002, AJ p. 1487, noot e. cHeVrier, 
J.C.P. 2002, ii, nr. 10112, noot f. AUQUe, Contr. Conc. Consom. 2002, nr. 111, noot M. MAlAU-
rie-VignAl, nr. 155, noot l. leVeneUr. dit arrest bevestigt het arrest van het Hof van 
Beroep van Agen van 12 juli 2000 en werd voorafgegaan door twee arresten van het Hof van 
Beroep van Parijs in dezelfde zin Parijs 4 oktober 2000, J.C.P. e, 2001, pan. 11 en 324, noot B. 
BOccArA, J.C.P. g., 2001, ii, 10467, noot B. BOccArA, D. 2001, 301; opgenomen in Juris 
data nr. 2000-13387; Parijs 4 oktober 2000, zelfde kamer 16 maar in een andere zaak, Petites Af-
fiches 16 november 2000, p. 11, nr. 229, noot J. derUPPe. Het arrest werd bevestigd door cass. 
(fr) 19 maart 2003, D. 2003, 2749, noot H. KenfAcK voor de geïntegreerde handelszaak.
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de cliënteel toebehoort aan hem die het risico voor de uitbating draagt. Ten 
tweede is er een geografisch criterium, dat ter discussie staat. Het Hof van 
cassatie lijkt een onderscheid te maken tussen nationale en lokale cliënteel. 
de nationale cliënteel zou dan aan de franchisegever toebehoren. dit moet 
wellicht zo geïnterpreteerd worden dat de nationale cliënteel juist de fran-
chisenemers zijn. Ten slotte moet de franchisenemer het juridisch zeggen-
schap hebben over de elementen die de cliënteel aantrekken.

Hierbij moeten we er wel op wijzen dat deze rechtspraak ontwikkeld is 
in het kader van de bescherming van de franchisenemer als handelshuur-
der en dat dit wellicht niet zomaar kan doorgetrokken worden naar andere 
rechtstakken. in de handelshuur blijft men sowieso dichter bij het klassieke 
concept van de handelszaak. 

695. indien echter de bescherming van de schuldeisers bij overdracht of 
beëindiging van de onderneming in het gevaar komt, zien we duidelijker 
een tendens om wel van dat klassieke concept van de handelszaak af te 
wijken. indien de schuldenaar-franchisenemer in die context geen eigenaar 
zou zijn van zijn handelszaak dan is het ook onmogelijk dat voor een schuld 
van de franchisenemer een pand op de handelszaak wordt genomen. in-
dien alle elementen van de handelszaak, zoals voorraden, inrichting, ma-
teriaal bij het beëindigen van de franchisenemer zouden teruggaan naar 
de franchisegever als eigenaar van de handelszaak dan verdwijnen ze dus 
als onderpand voor de schulden van de franchisenemer (2487). Men kan 
moeilijk verwachten van elke schuldeiser dat hij de moeilijke analyse maakt 
om te beoordelen of de franchisenemer eigenaar is van zijn handelszaak of 
niet. Hier is de rechtszekerheid enkel gediend met een eenduidig antwoord. 
naar Belgisch recht bestaat de enige oplossing voor dit probleem voorlo-
pig enkel in een clausule in de franchiseovereenkomst die vastlegt welke 
elementen al dan niet in pand mogen worden gegeven, of in een clausule 
die voorziet in een voorafgaande toestemming van de franchisegever voor-
aleer de franchisenemer zijn handelszaak in pand mag geven. de wet van 
25 oktober 1919 verplicht in haar art. 2 sowieso om alle elementen die in 
het pand zijn begrepen op te nemen in de pandakte. een discussie tussen 
franchisegever en franchisenemer over wie eigenaar is van de handelszaak 
moet met het oog op het in pand geven van die handelszaak dus absoluut 
worden opgelost. Uiteraard zal dit moeilijk blijven aangezien de franchise-
gever bij de pandovereenkomst een derde is.

696. hanDelszaak: nieuwe invulling ronD risico onDerneming: – een andere 
meer economische definitie van handelszaak die meer focust op het dragen 

(2487) P. flOcH, “fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise 
individuelle traité, fasc. 1730, nr. 32.
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van risico en die de handelszaak ziet als een samenstelling van elementen 
die cliënteel aantrekken, los van de vraag wie eigenaar is van die elementen 
ontmijnt het probleem van eigendom van de handelszaak en eigendom, 
zo dit al mogelijk is, van de cliënteel. de cliënteel is noodzakelijkerwijze 
verbonden aan een aantrekkingselement. eigendom op de klanten als na-
tuurlijke persoon zijn immers ondenkbaar. Wie dus eigenaar is van die ele-
menten is eigenaar van de handelszaak. We moeten ons dus geen vragen 
stellen over het persoonlijk en eigen karakter van de cliënteel. cliënteel is 
per definitie afhankelijk (2488).
de cliënteel alleen volstaat niet meer om de handelszaak te karakteriseren. 
We moeten nagaan of de franchisenemer eigenaar is van de feitelijke alge-
meenheid van elementen die de cliënteel aantrekken. indien we enkel focus-
sen op de cliënteel als essentieel element van de handelszaak staat de deur 
immers open om ook andere elementen van de handelszaak als essentieel te 
zien en dus om bepaalde elementen die de cliënteel aantrekken voor te ne-
men op andere elementen. Op die manier wordt afbreuk gedaan aan de fei-
telijke algemeenheid die de handelszaak is en aan de patrimoniale waarde 
die handelszaak heeft (2489). in dat licht is ook de franse rechtspraak van 
vóór het arrest van het Hof van cassatie van 27 maart 2002 te zien die stelt 
dat de franchisenemer geen eigenaar kan zijn van de handelszaak wanneer 
de cliënteel voornamelijk is aangetrokken door het merk van de franchise-
gever (2490). Als de cliënteel de centrale notie is binnen de handelszaak 
moeten we ook alle elementen als essentieel aanzien die samen nodig zijn 
voor de uitbouw en het behoud van de cliënteel. geen enkel element is dus 
op zichzelf voldoende om tot het bestaan van een handelszaak te besluiten. 
Alle elementen die dienen als een soort katalysator van de cliënteel zouden 
dan in handen moeten zijn van de eigenaar van de handelszaak. dit klassiek 
concept over de handelszaak is echter moeilijk toe te passen op distribu-
tiecontracten. Maar uiteraard kunnen we de notie cliënteel niet vervangen 
door een specifieke drager van de cliënteel. de handelszaak bestaat niet lou-
ter door het samenbrengen van een aantal elementen die cliënteel kunnen 
aantrekken. de handelszaak bestaat pas wanneer de activiteit effectief wordt 
gevoerd en er effectief klanten worden aangetrokken.

de handelszaak is dus het exploiteren van een gestructureerd geheel van 
elementen dat in staat is een cliënteel op te bouwen. Het geheel is meer 
dan de invloed die de bijdrage door een partij van een bepaald element kan 
hebben.. de creatie van de handelszaak is vooral een investering en een 

(2488) P. cOllOMB, “la clientèle du fonds de commerce”, R.T.D.com 1979, 22.
(2489) f. AUQUe, “le franchisé bénéficie du statut des baux commerciaux”, noot onder cass. 
(fr.) 27 maart 2002, J.C.P.n, 2002, nr. 42 1575, p. 1466.
(2490) B. BOccArA, “Problème de la propriété du fonds dans la distribution intégrée”, J.C.P. 
g 1997, ii, 22818.
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dragen van risico (2491). in de franse rechtspraak over de toekenning van 
het statuut van handelshuurder aan de franchisenemer is het dragen van ri-
sico expliciet naar voor geschoven als criterium om te bepalen wie eigenaar 
is van de handelszaak (2492).

B. Bestanddelen van de handelszaak 

697. geen wettelijke Definitie: – er bestaat geen algemene wettelijke definitie 
van de notie handelszaak (2493). Uiteindelijk is een handelszaak dus een sa-
menstelling van zaken rond een gezamenlijke activiteit. die gebondenheid 
aan de gezamenlijke activiteit is wat een bepaalde zaak tot een bestanddeel 
van de handelszaak maakt. die gebondenheid kan automatisch en als het 
ware verplicht zijn; sommige elementen zijn noodzakelijkerwijze begrepen 
in de handelszaak. Andere elementen zijn facultatief omdat ze niet noodza-
kelijk zijn voor de uitbating, maar louter gelieerd aan de uitbating.
Algemeen omvat een handelszaak alle goederen en rechten die dienstig 
zijn bij de organisatie en uitbating van de handel (2494) en dus voor de 
aantrekking en het behoud van cliënteel (2495). de bestanddelen verschil-
len dus van zaak tot zaak. Wat bij de ene handel noodzakelijk is, is dat niet 
meteen ook voor de andere handel. 

We kunnen de bestanddelen verder onderverdelen in lichamelijke en onli-
chamelijke goederen, waarbij de onlichamelijke vaak van een groter belang 
zullen zijn (2496). 

1.  Essentiële bestanddelen Wet inpandgeving Handelszaak

698. evolutie in elementen hanDelszaak, essentiële elementen uit wet inPanDge-
ving hanDelszaak: – de bestanddelen van de handelszaak evolueren en vari-
eren doorheen de tijd. Bovendien kunnen partijen bij een rechtshandeling in 
verband met de handelszaak zelf de handelszaak invullen, zelf elementen 

(2491) B. BOcArrA, “ fonds de commerce: le renouvellement des concepts (en marge des 
droits des franchises)”, D. 2000, 15.
(2492) Memento  F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 
nr. 33290.
(2493) cass. 6 oktober 1970, Pas. 1971, i, 101.
(2494) c. gUilleMYn, La cession de fonds de commerce, d’entreprise, d’actions, Brussel, creadif, 
1992, 31.
(2495) B. dU lAing en H. cOUSY, “Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht”, 
in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, 
Brugge, die Keure, 2001, 38.
(2496) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, i, Brussel, Bruylant, 1976, 
400.
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toevoegen of weglaten (2497). Partijen kunnen dus bij elke overeenkomst 
met betrekking tot de handelszaak zelf het voorwerp van die overeenkomst, 
en dus de inhoud van de handelszaak bepalen. de rechtspraak is echter 
wel van mening dat een aantal elementen aanwezig dienen te zijn voor een 
overdracht of huur van handelszaak. We mogen er dan ook van uitgaan 
dat deze elementen eigenlijk de essentiële bestanddelen van een handels-
zaak uitmaken. de rechter zal dus telkens in concreto moeten nagaan welke 
elementen determinerend zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de 
cliënteel. de wetgeving op de inpandgeving van de handelszaak biedt een 
tweede houvast. de wet somt een aantal elementen van de handelszaak op 
die in geval van inpandgeving zeker een onderdeel moeten uitmaken van 
voorwerp van het pand.

a.  cliënteel

699. cliënteel – de cliënteel wordt algemeen gezien als één van de voor-
naamste bestanddelen van een handelszaak (2498). Het is het enige ele-
ment waarover unanimiteit bestaat. Wanneer we cliënteel echter zien als 
een feitelijk gegeven (2499), eerder dan als een onlichamelijk recht zijn we 
geneigd het element cliënteel buiten de handelszaak te houden. nochtans 
blijft het bestaan van een cliënteel een voorwaarde voor het bestaan van 
een handelszaak. eerder dan een bestanddeel van de handelszaak drukt de 
cliënteel de waarde van de handelszaak uit.
cliënteel omvat het netwerk van handelsrelaties die een handelaar erop 
nahoudt om winsten te maken. de andere essentiële elementen zijn afhan-
kelijk van de concrete handelszaak. cliënteel als bestanddeel van de han-
delszaak verwijst naar de waarde die voortvloeit uit de mogelijkheid van 
toekomstige bestellingen, en dit dankzij de logistieke steun van andere ele-
menten van de handelszaak waarover de handelaar dus beschikt om een 

(2497) P.A. fOrierS, “le contrat de cession de fonds de commerce en droit commun”, in 
H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, 
Brugge, die Keure, 2001, 131; J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, i, Brus-
sel, Bruylant, 1976, nr. 442.
(2498) B. dU lAing en H. cOUSY, “Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht”, 
in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, 
Brugge, die Keure, 2001, 41. cass. (fr.) 3 Juni 1982, J.C.P. 1983, ii, 20104, noot J.H. en J.C.P. e. 
1984, 14318, noot J.H.; cass. (fr.) 10 november 1981, nr. 80-13.148.
(2499) Voorz. Kh. Mechelen 10 januari 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 289; Voorz. Kh. 
gent 13 mei 1992, Jaarboek Handelspraktijken 1992, 330, Voorz. Kh. luik 24 september 1992, Jaar-
boek Handelspraktijken 1992, 356; J. cATTArUZZA, “le sort du gage sur fonds de commerce 
en cas de modification de l’indemnité du propriétaire du fonds” D.A.O.R. 1992, nr. 25, 42; A. 
cUYPerS, “W. 25 oktober 1919” in Voorrechten en hypotheken – artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer (november 1993), nr. 6, p. 18; B. dU lAing en H. cOUSY, 
“Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. 
BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 41.
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bepaalde aantrekkingskracht op de markt uit te oefenen (2500). Uiteinde-
lijk is de cliënteel niet enkel het doel van de handelszaak maar is het ook de 
voornaamste uitdrukking van de inhoud ervan. de hoeveelheid aangetrok-
ken cliënteel maakt een deel uit van de waarde van de handelszaak. eige-
naar zijn of worden van een handelszaak houdt dan ook in dat men alle 
elementen verwerft die de cliënteel aantrekken, die de cliënteel verbinden 
met een bepaalde onderneming (2501).

b.  Handelsnaam, knowhow en intellectuele eigendomsrechten

700. hanDelsnaam: – de handelsnaam als onderscheidend criterium ten 
opzichte van andere handelszaken (2502) maakt ook deel uit van de han-
delszaak (2503), net zoals het uithangbord (2504). nochtans kan de duur 
van de overdracht bijvoorbeeld bij een cessieovereenkomst in de tijd be-
perkt worden, bijvoorbeeld beperkt tot de tijd die nodig is om het publiek 
aan zich te binden en gewoon te maken aan een nieuwe benaming. in wel-
ke mate de handelsnaam of het uithangbord deel uitmaken van de han-
delszaak zal uiteraard afhangen van de mate waarin de handelsnaam of 
het uithangbord een rol spelen in de aantrekking van de cliënteel. Soms 
is het uithangbord een deel van het onroerend goed waar de handelszaak 
wordt uitgebaat (bijvoorbeeld om historische redenen) (2505). een eigen 
uithangbord van de franchisenemer is quasi ondenkbaar, aangezien de hele 
franchiseovereenkomst er juist op gebouwd is dat de onderneming van de 
franchisenemer zich inpast in de keten van de franchisegever, en zich dus 
zeker niet door een eigen uithangbord van andere vestigingen van de keten 
onderscheidt.
de handelsnaam van de handelszaak op zich is niet belangrijk bij de aan-
trekking van de cliënteel, die aangetrokken wordt door de naam, het merk 
van de franchisegever. indien de handelszaak een andere naam krijgt die 
eigendom is van de franchisenemer is die naam meestal niet relevant in 
functie van de aantrekking van de cliënteel en zal die naam meestal ook 

(2500) cass. 15 juni 1988, T. Not. 1988, 307; A. cUYPerS, “W. 25 oktober 1919” in Voorrechten 
en hypotheken – artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer (november 
1993), nr. 6, p. 18; f. BOUcKAerT, De handelszaak, in Algemene Praktische rechtsverzameling, 
Brussel, Story-Scientia, 1989, 10; 
(2501) luik 1 oktober 1996, J.T. 1997, 276; J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit com-
mercial, Brussel, Bruylant, i, 1976, nr. 433.
(2502) Y. reBOUl, “le nom commercial et la marque” in Mélanges offertes à Albert Chavanne, 
Parijs, litec, 1990, 283.
(2503) i. MOreAU-MArgreVe, “Heurts et malheurs du gage sur fonds de commerce”, noot 
onder cass. 8 april 1976, R.C.B.J. 1980, 138; P. dAeMS, “de overeenkomst van verkoop van 
een handelszaak”, in ADVO, afl. 47, economisch recht, nr; 10, Antwerpen, Kluwer, 2000, 4.
(2504) f. BOUcKAerT, De Handelszaak, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 13, p. 6.
(2505) Kh. gent 22 december 1922, Revue de droit Intellectuel, L’ingénieur-conseil 1927, 126, noot 
A.v. H.; rb. Veurne 29 januari 1927, Rev. Prat. Not. Belge 1927, 16; f. BOUcKAerT, De Handels-
zaak, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 13, p. 6.
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niet gebruikt worden om zich ten aanzien van het publiek van potentiële 
klanten te onderscheiden. de franchisenemer wil zich juist als deel van de 
keten manifesteren. de naam van zijn handelszaak is dan ook geen element 
in de aantrekking van cliënteel. naar de cliënteel toe presenteert hij zich als 
franchisenemer van een bepaalde keten. de naam van zijn handelszaak is 
commercieel dan ook irrelevant. de eventuele rechten op het gebruik van 
de handelsnaam, maar meestal het merk, van de franchisegever zijn van 
belang.

701. De intellectuele eigenDomsrechten en knowhow: – Het gaat onder meer 
om de gebruiksrechten op het merk of de merklicenties, licenties op know-
how of octrooien waarop de commerciële activiteit gestoeld is (2506). Ui-
teraard zal hier een onderscheid moeten gemaakt worden tussen eigen 
intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten hierop. gaat het enkel 
om een gebruiksrecht dan zal de overdracht maar kunnen gebeuren mits 
toestemming van de eigenaar. Voor een overdracht van de licentie is aldus 
ook de toestemming van de licentiegever nodig (2507). 

c.  Handelsinrichting, handelslokalisatie en rechten op de plaats van uit-
bating

702. hanDelsinrichting: – de handelsinrichting wordt gevormd door het 
geheel van elementen die betrekking hebben op de organisatie van de han-
delsactiviteit. Het gaat onder meer om marketing, klantendienst, de prij-
zenpolitiek, de structuur en inrichting van de handelslokalen (2508).

703. localisatie van De hanDelszaak en De rechten hieroP: – de gebruiks- (2509) 
of eigendomsrechten op het pand waar de handelsactiviteit wordt uit-
geoefend worden meestal als essentieel bestanddeel van de handelszaak 
aangezien (2510). Ook de geografische ligging van de handelszaak en de 
voordelen verbonden aan die gunstige ligging maken dus deel uit van de 

(2506) P. dAeMS, “de overeenkomst van verkoop van een handelszaak”, in ADVO, afl. 47, 
economisch recht, nr. 10, Antwerpen, Kluwer, 2000, 4.
(2507) f. BOUcKAerT, De Handelszaak, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 14, p. 6.
(2508) J. cATTArUZZA, Le gage sur fonds de commerce, diegem, Kluwer, 1997, 12.
(2509) Bergen 10 februari 1992, J.T. 1992, 777; luik 5 februari 1993, T.B.H. 1994, 433. rb. Has-
selt 23 december 1996, Limb. Rechtsl. 1998, 126, noot d. degreef; rb. doornik 28 januari 
1987, J.L.M.B. 1987, 887; Kh. charleroi 3 juni 1992, J.L.M.B. 1993, 717; f. BOUcKAerT, “de 
handelszaak in de notariële praktijk” in Koninklijke federatie voor Belgische notarissen (ed.) 
Het notariaat bron van recht en rechtszekerheid, Verslagboek congres van de Belgische notaris-
sen te Brussel, 2-5 april 1973, 393.
(2510) Bij een cessie zal dit zo zijn, tenzij de overnemer in de omgeving beschikt over een 
pand waarin hij de handel zou kunnen uitoefenen (P.A. fOrierS, “le contrat de cession de 
fonds de commerce en droit commun”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY 
De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 132).
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handelszaak. de overdracht van gebruiksrechten op een bepaald pand kun-
nen dus (in theorie, in de praktijk zal dit niet altijd eenvoudig te waarderen 
zijn) in geval van overdracht van de handelszaak gewaardeerd worden en 
een deel van de overnameprijs uitmaken (naar frans recht wordt gesproken 
van ‘achalandage’).

704. (naar belgisch recht) hanDelshuur niet onDergeschikt aan franchise-
overeenkomst: franchisenemer huurt hanDelsPanD van DerDe (= niet De franchi-
segever): – indien de franchisenemer het verkooppunt huurt van een derde 
kan het tijdelijk en precair karakter van zijn handelszaak niet ingeroepen 
worden door de verhuurder om hem de bescherming van de Handelshuur-
wet te ontzeggen (2511) (cf. supra randnr 692 e.v.). de franchisenemer is 
eigenaar van zijn handelszaak en is bijgevolg handelshuurder in de zin 
van de Handelshuurwet. de handelshuur is door art. 10 Handelshuurwet 
in elk geval ondergeschikt aan de handelszaak want de handelshuur kan 
in elk geval mee overgedragen worden met de handelszaak. Toch bevindt 
de franchisenemer-huurder zich in een dubbelzinnige situatie. Hij is partij 
bij twee verschillende contracten waarvan de respectievelijke regels vaak 
onverenigbaar blijken te zijn. de franchiseovereenkomst verleent hem een 
zeer precair en tijdelijk recht, terwijl de handelshuur sterk gereglementeerd 
is en de bedoeling heeft zijn handelszaak standvastiger te maken en de han-
delshuurder te beschermen (2512). 

705. (naar belgisch recht) hanDelshuur onDergeschikt aan franchiseover-
eenkomst: franchisenemer huurt hanDelsPanD van franchisegever: – indien de 
handelshuur tegelijkertijd met de franchiseovereenkomst wordt toege-
kend, en de franchisegever dus de verhuurder is, stelt zich de vraag naar 
de verhouding tussen beide overeenkomsten. Sommigen hebben hier een 
mogelijkheid gezien om de bescherming van de handelshuurder uit te brei-
den naar de franchiseovereenkomst. in beginsel heeft elke handelshuur-
overeenkomst een minimumduur van negen jaar (art. 3, eerste lid, Han-
delshuurwet). deze bepaling is de hoeksteen van de bescherming van de 
huurder. Zij is van dwingend recht; partijen mogen er niet van afwijken. 
Zijn de partijen in de huurovereenkomst een kortere duur overeengeko-

(2511) cass. (fr) 27 maart 2002, Bull. Civ. iii, nr. 77, D. 2002, AJ p. 1487, noot e. cHeVrier, 
J.C.P. 2002, ii, nr. 10112, noot f. AUQUe, Contr. Conc. Consom. 2002, nr. 111, noot M. MAlAU-
rie-VignAl, nr. 155, noot l. leVeneUr. dit arrest bevestigt het arrest van het Hof van 
Beroep van Agen van 12 juli 2000 en werd voorafgegaan door twee arresten van het Hof van 
Beroep van Parijs in dezelfde zin Parijs 4 oktober 2000, J.C.P. e, 2001, pan. 11 en 324, noot B. 
BOccArA, J.C.P. g., 2001, ii, 10467, noot B. BOccArA, D. 2001, 301; opgenomen in Juris 
data nr 2000-13387; Parijs 4 oktober 2000, zelfde kamer 16 maar in een andere zaak, Petites Af-
fiches 16 november 2000, p. 11, nr. 229, noot J. derUPPe. Het arrest werd bevestigd door cass. 
(fr.) 19 maart 2003, D. 2003, 2749, noot H. KenfAcK voor de geïntegreerde handelszaak.
(2512) l. TrAncHAnT, “Baux commerciaux et franchise”, in Annales des loyers et de la pro-
priété commerciale, rurale et immobilière, Aix en provence, ed. laix, 2003, 2145.
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men, dan is die huurovereenkomst op zichzelf niet nietig, maar wordt de 
duur ervan van rechtswege verlengd tot negen jaar (2513). Hetzelfde geldt 
overigens indien de partijen geen duur in de huurovereenkomst zouden 
hebben bepaald (of slechts een mondelinge overeenkomst zouden hebben 
gesloten) (2514). de duur wordt telkenmale van rechtswege op negen jaar 
gebracht. die sanctie kan, zo wordt doorgaans aangenomen, enkel door 
de huurder worden ingeroepen (2515). de handelshuurder heeft bijvoor-
beeld een recht op verlenging. indien de verhuurder ook de franchisegever 
is zouden beide overeenkomsten onlosmakelijk verbonden zijn (2516) zo-
dat het recht op verlenging van de handelshuur de verlenging van de on-
losmakelijk daarmee verbonden franchiseovereenkomst met zich mee zou 
brengen (2517). Het Hof van Beroep te Brussel stelt in elk geval duidelijk 
dat de franchisenemer de regels van de handelshuur niet kan gebruiken om 
een verlenging van de franchiseovereenkomst af te dwingen (2518). Ook bij 
discussies over de bevoegdheid van de rechter oordeelt de rechtspraak dat 
bij samengaan van een franchiserelatie en een handelshuurovereenkomst, 
de voorrang moet gegeven worden aan de franchiseverhouding (2519). er 
anders over oordelen zou ofwel betekenen dat de derde verhuurder betrok-
ken wordt in een contractuele context die hij niet kent, of die pas afgesloten 
is na de sluiting van de huurovereenkomst, ofwel zou dit tot gevolg hebben 
dat de franchisenemer die huurt van zijn franchisegever anders behandeld 
wordt dan de franchisenemer die huurt van een derde. Best wordt dus om 
elke discussie te vermijden een clausule voorzien in de handelshuur die 
voorziet in één enkel toegestaan gebruik, namelijk ter uitoefening van de 
franchiseovereenkomst (2520). de handelshuur wordt met andere woor-
den ondergeschikt aan de franchiseovereenkomst en de duur ervan zal dus 
gelijk lopen met de duur van de franchiseovereenkomst. de uitzettings-
vergoeding wegens de weigering de handelshuur te verlengen is bijgevolg 

(2513) M. lA HAYe en J. VAnKercKHOVe, “les baux commerciaux” , in Les Novelles, Brus-
sel, larcier, 1984, p. 95, nr. 1574; B. lOUVeAUX, Le droit du bail commercial, Brussel, de Boeck, 
2002, p. 90-91 , nr. 111; A. PAUWelS, “Handelshuur”, in A.P.R., Brussel, larcier, 1971, p. 53, 
nr. 75 en B. TilleMAn en A. VerBeKe, o.c., p. 180, nr. 659.
(2514) M. lA HAYe en J. VAnKercKHOVe, “les baux commerciaux” , in Les Novelles, Brus-
sel, larcier, 1984, p. 95, nr. 1573 en B. lOUVeAUX, Le droit du bail commercial, Brussel, de 
Boeck, 2002, p. 89, nr. 110.
(2515) rb. Bergen 11 oktober 2000, J.L.M.B. 2001, 1260.
(2516) cass. 12 Juli 2000, Bull. Civ. iii, nr. 139, p. 96; Contr. Conc. consom. 2001, nr. 1, noot l. le-
VeneUr, D. 2000, AJ, 399, noot A. l. MOneger-dUPUiS, R.T.D. com. 2000, 871, noot J. MO-
neger, A.J.D.I. 2000, 926, noot J.-P. BlATTer, J.C.P. e., 2001, nr. 4, p. 177, noot M. KeiTA.
(2517) l. TrAncHAnT, “Baux commerciaux et franchise”, in Annales des loyers et de la pro-
priété commerciale, rurale et immobilière, Aix en provence, ed. laix, 2003, 2148.
(2518) Brussel 19 mei 1988, D.A.O.R. 1999, nr. 48, p. 93, noot J. BillieT; contra Vred. gent 
19 december 1997, D.A.O.R. 1999, nr. 48, p. 88, noot J. BillieT.
(2519) luik 16 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 589.
(2520) P. deMOlin, Le contrat de franchise, chronique de jurisprudence française et belge 1995-
2000, Brussel, larcier, 2001, 64.
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niet van toepassing op de huur van een onroerend goed dat eigendom is 
of gehuurd wordt door de franchisegever. dit wordt niet aanzien als een 
omzeilen van de dwingende bepalingen van de Handelshuurwet (2521). 
Wanneer de franchiseovereenkomst eindigt kan contractueel ook bedongen 
worden dat de handelshuur eindigt, en kan de franchisegever/verhuurder 
het pand terug zelf gaan uitbaten (2522). 
een deel van de rechtspraak en rechtsleer stelt zelfs dat het hier gaat om 
een terbeschikkingstelling van een verkooppunt die niet te kwalificeren is 
als een handelshuur (2523). Uiteraard mag de franchiseovereenkomst niet 
louter de bedoeling hebben de toepassing van de Handelshuurwetgeving 
te omzeilen. in dat geval moeten we de franchiseovereenkomst herkwalifi-
ceren in een overeenkomst van handelshuur (2524). 

Het Hof van Beroep van Brussel oordeelde bijvoorbeeld dat een licentie van uit-
hangbord (intermarché) en een overeenkomst van opstal aan elkaar kunnen ver-
bonden worden. de clausule die de overeenkomst van opstal automatisch laat 
eindigen in het geval van een einde, om welke reden dan ook, van de licentie van 
uithangbord is prima facie geldig. de kortgedingrechter kon dus niet als voor-
lopige maatregel, tot definitieve uitspraak over de beëindiging van de licentie 
van uithangbord, de licentiehouder/opstalgerechtigde, toelaten de gebouwen 
in opstal uit te baten onder een ander uithangbord (carrefour), omdat dit geen 
voorlopige situatie creëert in afwachting van een definitieve uitspraak, maar een 
duurzame situatie van uitbating van de opstal onder het uithangbord naar keuze 
van de opstalgerechtigde (2525).

706. (naar frans recht) hanDelshuurDer-franchisegever: franchisenemer heeft 
recht oP heroriëntatie: – in de franse rechtspraak wordt een beding in een 
handelshuur waarbij de huurder de handelshuur enkel onder een bepaald 
uithangbord kan uitbaten echter voor ongeschreven gehouden omdat dit 
in strijd zou zijn met het recht van de huurder zijn handelszaak (deels) 

(2521) Brussel 19 mei 1998, D.A.O.R., nr. 48, 93, noot J. BillieT, “de ambivalente situatie van 
verhuurder en franchisegever”.
(2522) Zelfs in kortgeding wordt het ondergeschikt karakter van de handelshuur (i.c. onder-
huur door de franchisegever aan de franchisenemer) prima facie aanvaard. de franchisene-
mer kan niet zonder recht weigeren het pand te verlaten, zelfs al zou hij het optierecht van 
de franchisegever op de handelszaak als geheel betwisten. door het samen aangaan van een 
franchiseovereenkomst en handelshuur hebben partijen de handelshuurovereenkomst dui-
delijk ondergeschikt willen maken aan de franchsieovereenkomst (Voorz. Kh. Brussel 22 ja-
nuari 1998, onuitg., r.K. 5/98).
(2523) Kh. charleroi, 5 februari 1987, J.T. 1987, 238; P.-A. fOrierS, “notion de bail et notions 
voisins”, in Le bail: questions diverses, luik, formation permanente cUP, vol. XXVii, 1999, 30.
(2524) n. VerHeYden-JeAnMArT en P.-A. fOrierS, “le champ d’application de la loi”, 
in P. JAdOUl en M. VlieS (eds.) 50 Ans d’application de la loi sur les baux commerciaux, c.J.B., 
Brugge, die Keure, 2002, 14.
(2525) Brussel 25 oktober 2007, onuitg., rg 2007/Kr/186.
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te heroriënteren (2526). Ook de clausule in een huurovereenkomst die op 
hetzelfde moment is aangegaan als een franchiseovereenkomst en stelt dat 
beide overeenkomsten onlosmakelijk verbonden zijn is naar frans recht 
niet geldig. dit verplicht de huurder immers een bepaalde activiteit on-
der een bepaald uithangbord te voeren gedurende de hele duur van de 
huurovereenkomst (2527). de franchisegever-verhuurder zou zich dan niet 
kunnen verzetten tegen een overdracht van huur door een franchisenemer 
die ook zijn handelszaak overdraagt, of tegen een voortzetten van de han-
delshuur door een gewezen franchisenemer die in zee gaat met een nieuwe 
franchiseketen, of een deels andere activiteit wil verder blijven voeren in 
het pand. Het lijkt echter logischer de handelshuur in een dergelijk geval 
als ondergeschikt aan de franchiseovereenkomst te aanvaarden. Anders 
zal een franchisegever nooit tegelijkertijd een geschikt verkooppunt aan 
franchisenemer kunnen verhuren aangezien hij anders na afloop van de 
franchiseovereenkomst zijn franchiseconcept niet langer in hetzelfde ver-
kooppunt, dat nochtans zijn eigendom is, kan aanbieden aan een nieuwe 
franchisenemer. de ligging van een verkooppunt kan echter van cruciaal 
belang zijn. Het zal in vele gevallen niet eenvoudig zijn een pand dat ge-
schikt is voor het franchiseconcept op een geschikte locatie te vinden. de 
franchisegever wil bovendien juist zoveel mogelijk zijn rechten op het ver-
kooppunt garanderen door het zelf aan te kopen of in eigen naam te huren 
en het (onder) te verhuren aan de franchisenemer.
naar frans recht kan de franchisenemer die zijn handelshuur beëindigd 
ziet dus eventueel wel op basis van de handelshuur een vergoeding wegens 
uitzetting bekomen (2528). de vergoeding wegens uitzetting is een vergoe-
ding voor verlies van cliënteel indien de huurder door de weigering van 
een verlenging zijn handelszaak verliest. Het gaat om een vergoeding voor 
de kosten van de verplaatsing indien de handelszaak kan verder blijven be-
staan op een andere locatie. eén en ander is dus afhankelijk van de geogra-
fische bepaaldheid van de cliënteel. naar Belgisch recht lijkt de vergoeding 
wegens uitzetting uit art. 25 Handelshuurwet niet van toepassing.
de vraag is echter of de franse rechtspraak het recht op gedeeltelijke herori-
entatie, despecialisatie uit art. l 145-47 niet te ruim interpreteert. Het recht 
wil een zekere evolutie in de activiteit van de handelshuurder toestaan. Het 
was wellicht niet de bedoeling van de wetgever om daarmee de mogelijk-
heid te bieden aan handelaars die hun activiteit vrijwillig inschakelen in een 

(2526) cass. (fr.) 12 juli 2000, J.C.P. e, 2000, 177, noot M. KeiTA, J.C.P. n&i, 2001, 628, noot 
M. KeiTA, Contr. Conc. Consom. 2001, comm.. 1, noot l. leVeneUr, D. 2000, act. Jurispr. P. 
399, noot A.-l. MOneger-dUPUiS; M.-P. dUMOnT-lefrAnd, “Bail commercial et droit 
de la distribution”, R.T.D. com. 2003, 51; Memento F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, 
levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 2790027910.
(2527) cass. (fr.) 12 juli 2000, R.J.D.A. 2000, nr. 963.
(2528) Memento F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 
45835.
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keten, en dus onder het uithangbord van iemand anders werken de moge-
lijkheid te bieden na afloop van die samenwerking hun medecontractant 
en verhuurder te kunnen gijzelen. Bedoeling van het recht op heroriëntatie 
was om zijn activiteit te laten evolueren, niet om zonder meer van uithang-
bord te kunnen veranderen. de clausule dat een huurovereenkomst enkel 
onder een bepaald uithangbord kan worden voortgezet impliceert welis-
waar wellicht een bepaald type activiteit maar legt echter geen specifieke 
activiteit op en belet ook niet dat de handelshuurder zich heroriënteert, 
zolang dit maar onder het uithangbord van de verhuurder, en dus binnen 
de keten waarin de handelaar zich vrijwillig integreerde, gebeurt (2529). 
de situatie van een handelshuur die accessoir is aan een integratieovereen-
komst (voor deze notie cf. supra randnr. 349 e.v.) is niet te vergelijken met 
de situatie van een handelshuurder die zijn activiteit zelfstandig voert en 
zich deels wil heroriënteren.

d.  Andere elementen

707. anDere: – Alles wat essentieel is voor het bestaan van de handelszaak 
zal er een bestanddeel van vormen. Bijgevolg zouden ook andere elementen 
in aanmerking kunnen komen. indien de handelszaak bij weglating van dit 
element niet meer verder bestaat als handelszaak, is het element in kwestie 
een essentieel bestanddeel. Bij de handelszaak van de franchisenemer zal 
de franchiseovereenkomst, voor zover ze nog andere elementen bevat dan 
de al opgesomde elementen, een essentieel bestanddeel van de handels-
zaak kunnen uitmaken. de bijstand die de franchisegever door de franchi-
seovereenkomst aan de franchisenemer biedt zou een dergelijk essentieel 
bestanddeel van de handelszaak van de franchisenemer kunnen zijn. Ook 
vergunningen nodig voor de exploitatie zijn essentieel, maar echter meestal 
onoverdraagbaar.

2.  Facultatieve bestanddelen

708. naast deze eerder essentiële bestanddelen bestaat de handelszaak 
ook nog uit voorraden (2530), schuldvorderingen (2531), waardepapieren, 
de inhoud van de kassa (2532), kastegoeden en onroerende goederen door 
bestemming. Ook de contracten in uitvoering (2533) en eventueel zelfs het 
meubilair of de inrichting van de winkel.

(2529) P. le TOUrneAU en M. ZOÏA, “franchisage dans le domaine des services. –le fran-
chiseur et le franchisé”, Jurisclasseur Contrats – Distribution, fasc 1050, 2002, nr. 34.
(2530) Zie art. 2, alinea 2 van de Wet van 25 oktober 1919.
(2531) cass. 6 november 1970, Pas. 1971, i, 201, R.C.B.J. 1972, 320, noot M. fOnTAine.
(2532) J. VAn rYn en J. Heenen, Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, i, 1976, nr. 443.
(2533) cass. 6 februari 1997, Pas. 1997, i, nr. 68; c. gUilleMYn, La cession de fonds de com-
merce, d’entreprise, d’actions, Brussel, creadif, 1992, 48.
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3. Zaken die over het algemeen worden uitgesloten

a.  Onterechte uitsluiting door sommige rechtsleer van onroerend goed

709. onroerenDe goeDeren uitgesloten in wet PanD hanDelszaak: – een min-
derheidsopvatting in de Belgische rechtsleer stelt in navolging van bepaalde 
franse rechtspraak (2534) dat een onroerend goed geen deel kan uitmaken 
van de handelszaak. door het onroerend goed buiten de handelszaak te 
houden behoudt het onroerend goed zijn onroerend karakter aangezien het 
Hof van cassatie de handelszaak beschouwt als een roerend geheel van roe-
rende lichamelijke en onlichamelijke goederen (2535). de handelszaak zelf 
kan worden verplaatst en is dus als feitelijke algemeenheid roerend (2536). 
in elk geval zijn onroerende goederen uit hun aard uitgesloten van het 
voorwerp waarop het pand op de handelszaak rust aangezien op een on-
roerend goed geen pand maar een hypotheek dient te worden gevestigd. 
Anders zou dit leiden tot een soort buitenwettelijke creatie van hypothe-
ken (2537). Het zal in dat geval wel mogelijk zijn dat er een soort samenloop 
ontstaat tussen een pandhoudende en een hypothecaire schuldeiser voor 
wat de onroerende goederen door bestemming betreft. dit werd door het 
Hof van cassatie opgelost door voorrang te geven aan wie zijn zekerheids-
recht eerst registreerde in het respectievelijk register (2538). Onroerende 
goederen door incorporatie volgen op dat vlak het lot van de hoofdzaak en 
kunnen bijgevolg niet begrepen zijn in een pand op de handelszaak (2539). 
Men laat de definitie van handelszaak zoals gezegd nogal evolueren naar-

(2534) f. BOUcKAerT, De Handelszaak, Brussel, Story-Scientia, 1989, p. 13 en p. 26, nr. 62: in 
principe maken onroerende goederen geen deel uit van de handelszaak, maar dit kan an-
ders overeengekomen worden; c. gUilleMYn, La cession de fonds de commerce, d’entreprise, 
d’actions, Brussel, creadif, 1992, 35. J. VAn de VOrST, noot onder Brussel 24 april 1937, Rev.
Prat. Not. 1937, 603; P. dAeMS, “de overeenkomst van verkoop van een handelszaak”, in 
ADVO, afl. 47, economisch recht, nr; 10, Antwerpen, Kluwer, 2000, 6.
(2535) cass. 9 november 1990, Pas. 1991, i, nr. 138; contra: Antwerpen 9 oktober 1980, R.W. 
1980-81, 1286.
(2536) Brussel 23 mei 1931, B.J. 1931, 555. luik 9 januari 1942, Pas. ii, 76; gent 30 maart 1988, 
T.G.R. 1988, 72, noot c. VAnHeUVerSWYn; Bergen 10 januari 1990, Turnh. Rechtsl. 1992, 
126; Kh. Brussel 27 oktober 1958, J.C.B. 1959, 280. Kh. Verviers 9 april 1959, J.L. 1958-59, 257; 
Kh. Antwerpen 9 oktober 1980, Rec. gén. Enr. Not. 1981, nr. 22627, p. 235, R.W. 1980-81, noot 
H. BrAecKMAnS.
(2537) B. dU lAing en H. cOUSY, “Pand op de handelszaak – een algemeen overzicht”, in 
H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY (eds.) De handelszaak, Brugge, die Keure, 
2001, 46.
(2538) cass. 26 mei 1972, Pas. 1972, i, 889, R.W. 1972-73, 297, noot g. dUBOiS, J.T. 1972, 623, 
noot A. BrUYneel.
(2539)  J. cATTArUZZA, Le gage sur fonds de commerce, diegem, Kluwer, 1997, 7; i. MOreAU-
MArgreVe, “Heurts et malheurs du gage sur fonds de commerce”, R.C.B.J. 1980, 135; c. 
BiQUeT-MATHieU, “Actualités en matière de gage sur fonds de commerce”, in H. cOUSY, 
B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY (eds.) De handelszaak, Brugge, die Keure, 2001, 90; 
Sommigen zouden ook deze goederen willen begrepen zien in het pand op de handelszaak en 
op die manier het onderscheid roerende goederen versus onroerende goederen uitschakelen 
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gelang de beoogde rechtshandeling in verband met die handelszaak. de 
vraag is of we de uitsluiting van onroerende goederen in geval van een 
pand op de handelszaak kunnen veralgemenen naar de algemene definitie 
van de handelszaak. Het merendeel van de Belgische rechtspraak (2540) 
en rechtsleer (2541) laat onroerende goederen deel uitmaken van de han-
delszaak. Het zou bijzonder vreemd zijn dat de locatie van de handelszaak 
geen deel van de handelszaak zou kunnen uitmaken, zeker nu de cessie 
van de handelszaak als juridische algemeenheid niet mogelijk is en toch alle 
geldigheidsvoorwaarden voor de tegenwerpelijkheid aan derden van elk 
bestanddeel afzonderlijk dienen gerespecteerd te worden. Het is ook niet 
zo uitzonderlijk dat een onroerend goed accessoir wordt aan een roerende 
zaak. Het onroerend goed waar een hypotheek op rust is in se ook onderge-
schikt aan de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt.
indien het onroerend goed zou worden uitgesloten uit de handelszaak 
kan de handelszaak daardoor in feite beperkt worden in haar werking. de 
huurrechten op een verkooppunt kunnen wel deel uitmaken van een han-
delszaak, maar wanneer het verkooppunt eigendom is van de eigenaar van 
de handelszaak zou het geen deel meer uitmaken van de handelszaak. dit 
zou bijzonder onlogisch zijn. Het zakenrecht zou op die manier de eenheid 
van de handelszaak breken (2542). Bovendien zouden daardoor ook an-
dere elementen van de handelszaak onroerend door bestemming dreigen 
te worden, wat weer de eenheid binnen de handelszaak breekt. Onroerend 
door bestemming zijn immers enkel die zaken die absoluut noodzakelijk 
zijn voor de uitbating van het onroerend goed, terwijl de handelszaak kan 
bestaan uit alle elementen die verbonden worden aan de activiteit van de 
handelszaak, zowel omdat ze noodzakelijk zijn als omdat ze gelieerd zijn 
aan de uitbating en door de eigenaar van de handelszaak aan die handels-
zaak worden verbonden (2543). dit zou bovendien ook economisch zeer 
onlogisch zijn omdat het uiteindelijk de activiteit is die de verschillende 
elementen samenbrengt in de handelszaak en door het onroerend maken 
door bestemming juist die elementen uitgesloten worden die voor de acti-
viteit, de uitbating noodzakelijk zijn. Uiteindelijk zien we hier een conflict 
tussen twee vormen van universaliteit, één opgebouwd rond het onroerend 
goed en één opgebouwd rond een professionele activiteit, die van nature 

voor alle goederen die tot een handelszaak behoren: c. deWUlf, “Beschouwingen “de lege 
ferenda” over de verkoop en de inpandgeving van de handelszaak”, R.W. 1971-72, 1233.
(2540) cass. 27 juni 1975, Pas. 1975, i, 1052, R.W. 1975-76, 989, noot M. flAMee; Brussel 
12 mei 1950 J.C.B. 1950, 273.
(2541) W. gOOSSenS, “Ontstaansgeschiedenis, rechtsaard en kenmerken van de handels-
zaak” in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY (eds.) De handelszaak, Brugge, die 
Keure, 2001, 26.
(2542) l. cHATAlAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, Montpellier, litec, 2006, 322.
(2543) J. B. BlAiSe, “les rapports entre le fonds de commerce et l’immeuble dans lequel il est 
exploité”, R.T.D. com. 1966, (829), 854. 
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roerend is. Het onroerend goed heeft hier echter maar waarde voor zover 
het dienstig is aan de uitbating van de handelszaak. Het onroerend goed 
is dienstig aan de handelszaak en niet omgekeerd (2544). Het feit dat een 
onroerend goed deel uitmaakt van de handelszaak zorgt er ook niet voor 
dat die handelszaak plots onroerend zou worden (2545).

b.  contracten

710. loPenDe contracten, cessie hanDelszaak geen vermogensovergang van 
rechtswege ten algemene titel (2546): – de vraag of de afgesloten contracten 
deel uitmaken van de handelszaak speelt uiteraard enkel bij de overdracht 
van de handelszaak (cf. infra randnr. 735). Het heeft weinig zin te stellen dat 
de contracten deel uitmaken van een handelszaak wanneer ze echter niet 
mee kunnen overgedragen worden in geval van een cessie van de overeen-
komst. Algemeen gaat men ervan uit dat schulden en schuldvorderingen 
geen deel uitmaken van de handelszaak omdat ze niet strikt noodzakelijk 
zijn voor de exploitatie van de handelszaak (2547). de contracten die niet 
wettelijk als deel van de handelszaak worden gezien (zoals de huurover-
eenkomst, de verzekeringsovereenkomst) maken in principe geen deel uit 
van de handelszaak omdat deze geen rechtspersoonlijkheid heeft (2548). de 
overeenkomsten zijn dus niet aangegaan door de handelszaak, maar door 
de eigenaar van de handelszaak. door de overdracht van de handelszaak 
zou, indien we de overeenkomst als deel zien van de handelszaak, dus een 
partij bij die overeenkomst veranderen. Het Hof van cassatie heeft geoor-
deeld dat de overdracht van wederkerige overeenkomsten in het raam van 
de overdracht van de handelszaak opgevat moet worden als een overdracht 
van de uit de overeenkomst volgende verbintenissen, wat niet kan zon-
der de toestemming van de schuldeiser van die verbintenissen (2549). die 
toestemming wordt in een aantal gevallen echter impliciet gegeven (2550). 

(2544) l. cHATAlAin-AUTAJOn, La notion de fonds en droit privé, in Bibliothèque de droit de 
l’entreprise, Montpellier, litec, 2006, 325.
(2545) cass. 27 juni 1975, Pas. 1975, i, 1052, R.W. 1975-76, 989, noot M. flAMee; Brussel 
12 mei 1950, J.C.B. 1950, 273.
(2546) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, noot onder luik 22 maart 2000, T.B.B.R. 
2003, 666.
(2547) cass.6 februari 1997, R.W. 1997-98, 300; Kh. gent 20 april 1950, J.T. 1950, 708; Kh. Brus-
sel 16 oktober 1958, J.C.B. 1959, 306; f. BOUcKAerT, De Handelszaak, Brussel, Story-Scientia, 
1989, nr. 25, p. 12; M. VercrUYSSe en e. lAUWerS, Le fonds de commerce, I, Théorie générale 
–La cession des fonds de commerce et des baux commerciaux, Brussel, larcier, 1967, p. 203, nr. 205 
en p. 214, nr. 213.
(2548) cass.6 februari 1997, R.W. 1997-98, 300; M. BeHAr-TOUcHAiS en g. VirASSAMY, 
Les contrats de distribution, Parijs, l.g.d.J. 1999, p. 302, nr. 590; P. dAeMS, “de overeenkomst 
van verkoop van een handelszaak”, in ADVO, afl. 47, economisch recht, nr. 10, Antwerpen, 
Kluwer, 2000, 5.
(2549) cass. 4 maart 1982, R.C.J.B. 1984, 175.
(2550) Brussel 17 januari 2007, D.A.O.R., afl. 86, 2008, 146.
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Het gemeen recht en haar zware verplichtingen in geval van overdracht 
van schuldvorderingen (art. 16920 B.W.) speelt dus, in tegenstelling tot het 
vennootschapsrecht en de relatief eenvoudige procedure voor overdracht 
van een bedrijfstak (cf. supra randnr. 614). de wetgever erkent echter min-
stens impliciet in een heel aantal gevallen de overdracht van contracten (cf. 
volgend randnr. 711 voor wat de arbeidsovereenkomst betreft). in elk geval 
moet de contractoverdracht contractueel te organiseren zijn (2551). Meestal 
zal dit gebeuren door de passief en actief zijde van de overeenkomst te 
splitsen. elk van deze bestanddelen dient te worden overgedragen op de 
overnemer. Toestemming van de schuldenaar is niet nodig, wel dient hij 
op de hoogte te worden gebracht. de overdracht van de passief zijde kan 
echter niet zonder toestemming van de schuldeiser. 

in principe zouden contracten dus wel degelijk onderdeel kunnen uitma-
ken van de handelszaak (2552). We kunnen een onderscheid maken tussen 
de contracten die automatisch worden overgedragen met de handelszaak 
en de contracten die niet automatisch worden overgedragen maar die toch 
essentieel blijken voor de overnemer. deze laatste zullen dan in een bijko-
mende drie partijen overeenkomst overgedragen worden (2553). 

711. arbeiDsovereenkomsten c.a.o. nr. 32 bis: – naar Belgisch recht waren 
klassiek arbeidsovereenkomsten niet automatisch over te nemen door de 
overnemer. Voor de overnemer maken de verplichtingen uit de arbeids-
overeenkomst schulden uit die dus niet automatisch deel uitmaken van 
de cessie. de overname bevrijdt de werknemer niet onmiddellijk van zijn 
verbintenissen, tenzij de overeenkomst intuitu personae is aangegaan of 
tenzij de arbeidsvoorwaarden wijzigen (2554). in navolging van de euro-
pese richtlijn nr. 77/178 en haar wijzigingen (laatste codificerende richt-
lijn 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers 
b� overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van onderne-
mingen of vestigingen) bepaalt c.A.O. nr. 32bis dat de rechten en verplich-
tingen welke voor de vervreemder voorvloeien uit de op het tijdstip van 

(2551) S. BeYAerT, “Overdracht van contracten”, noot onder luik 22 maart 2000, T.B.B.R. 
2003, 666.
(2552) P. dAeMS, “de overeenkomst van verkoop van een handelszaak”, in ADVO, afl. 47, 
economisch recht, nr. 10, Antwerpen, Kluwer, 2000, 5.
(2553) Pleidooi S. BeYAerT “Overdracht van contracten”, noot onder luik 22 maart 2000, 
T.B.B.R. 2003,  682.666.voor een wettelijke regeling van de overdracht van overeenkomsten 
ut singuli, dus buiten de splitsing van het contract in een actief en passief deel. dit zou de 
duidelijkheid ten goede komen en discussies vermijden over de inroepbaarheid van excepties 
enz. zie ook n. cAreTTe, “Principe van relativiteit en tegenwerpbaarheid”, in Bijzondere 
overeenkomsten, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, Com-
mentaar verbintenissenrecht, titel ii, hdst 7, afd. 1, 2004.
(2554) cass. 26 mei 1961, Pas. 1961, i, 1030; contra cass. 6 juni 1973, Pas. 1973, i, 923.
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de overgang in de zin van artikel 1.1°, bestaande arbeidsovereenkomsten, 
gaan door deze overgang op de verkrijger over. Als overgang kan gezien 
worden de wijziging van juridisch statuut van de onderneming, de cessie, 
de invennootschapsstelling, de fusie en de absorptie (2555). Het gaat echter 
om een onvolkomen overdracht aangezien vervreemder en verkrijger in so-
lidum gehouden blijven tot betaling van de op het tijdstip van de overgang 
bestaande schulden (art. 8 c.A.O. nr. 32bis). 
Ook de franse wet stelt in art. 23 van het eerste boek van de Arbeidswet dat 
de overdracht van personeel zonder expliciete clausule in de overeenkomst 
gebeurt (2556). 

712. hanDelshuur wel Deel hanDelszaak: – de handelshuurovereenkomst 
maakt echter zoals gezegd wel deel uit van de handelszaak. de overdraag-
baarheid samen met de handelszaak wordt gegarandeerd door art. 10 § 1 
van de Handelshuurwet.

713. franchiseovereenkomst als intuitu Personaeovereenkomst geen Deel van 
hanDelszaak: – Klassiek worden ook de intuitu personaeovereenkomsten 
buiten de handelszaak gehouden (2557), de franchiseovereenkomst maakt 
dus geen deel uit van de handelszaak (2558). nochtans is de distributie-
overeenkomst vaak essentieel voor het realiseren van het doel van de han-
delszaak. indien we de franchiseovereenkomst als onafscheidbaar deel van 
de handelszaak zouden aanvaarden, moeten we echter ook aanvaarden 
dat de overeenkomst overdraagbaar is samen met de handelszaak. dit kan 
echter niet zonder de instemming van de franchisegever (2559) (cf. supra 
randnr. 605). een overdracht van de handelszaak heeft dan ook het einde 
van de franchiseovereenkomst tot gevolg. 

(2555) W. VAn eecKHOUTTe, Sociaal compendium, 2001-2002, Antwerpen, Kluwer, 2000, 
nr. 5180.
(2556) J. PAillUSSeAU, J. cAUSSAin, H. lAZArSKi en P. PeYrAMAUre, “Cession 
d’entreprise in, Dalloz Droit de l’entreprise, Parijs, dalloz, editie 4, 1999, 132.
(2557) Parijs 30 juni 2000, D. 2000, 379, noot e. cHeVrier; Parijs 30 juni 1994, openomen in 
Juris-data 1994-023413, R.T.D. com 1994, 696, noot J. derUPPe; Parijs 19 juni 1991, R.T.D. com. 
1991, 566, noot J. derUPPe.
(2558) cass. (fr.) 3 juni 1998, nr. 96-15139, onuitg. Opgenomen in Juris-data nr. 1998-002603; 
Parijs 29 september 1991, D. 1991, inf. rap., 248; M. MAlAUrie-VignAl, “la cession de 
fonds de commerce entraîne-t-elle automatiquement cession du contrat de franchise au profit 
du cessionaire du fonds?”, Contr. Conc; Consom. 2006, comm. 81.
(2559) f. BOUcKAerT, De Handelszaak, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 16, p. 8.
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c.  eigendom van handelszaak en eigendom van afzonderlijke be-
standdelen bij franchiseovereenkomst. verlaten van klassieke op-
vatting over handelszaak

1.  Inleiding

714. Problemen tijDens De Duur van De franchiseovereenkomst: – de vraag 
naar de eigendom van de handelszaak kan zich in een aantal gevallen stel-
len tijdens de duur van de overeenkomst. een persoon die contractueel 
als franchisenemer werd tewerkgesteld, claimt bij de beëindiging van de 
overeenkomst een werknemersstatuut. de eigendom van de handelszaak 
is onverenigbaar met een statuut van werknemer. de rechten op de han-
delszaak wijzen op een onafhankelijkheid, nodig om als franchisenemer 
gekwalificeerd te kunnen worden. Het franse Hof van cassatie lijkt daar-
om ook in een aantal arresten te stellen dat de franchisenemer eigenaar is 
van de handelszaak (2560). nochtans gaat het daar enkel over de vraag of 
de franchisenemer een werknemer is. in dat opzicht is de affirmatie dat 
de franchisenemer eigenaar is van zijn handelszaak wellicht niet te veral-
gemenen (2561). nochtans is er wel duidelijkere lagere rechtspraak in die 
zin (2562). Sommige rechtspraak stelt zelf dat de cliënteel overgedragen 
wordt door de franchiseovereenkomst indien ze niet zelf door de franchise-
nemer wordt gecreëerd (2563).
Zoals reeds uiteengezet speelt de eigendom van een handelszaak ook in 
verband met de toepassing van de bescherming uit de Handelshuurwet. 
Vele handelshuurovereenkomsten bevatten een verbod tot overdracht aan 
een derde. dit verbod wordt weliswaar geneutraliseerd indien de handels-
huurder zijn handelszaak samen met de handelshuur overdraagt (art. 10, 
lid 1 Handelshuurwet).

715. Problemen bij het einDe van De franchiseovereenkomst: – Het eigendoms-
recht over de handelszaak en de verschillende bestanddelen zal echter het 
vaakst worden uitgespeeld bij de beëindiging van de franchiseovereen-
komst (2564). Hiervoor hebben we al de verschillende restitutieverplichtin-
gen besproken die de franchisenemer heeft ten opzichte van de franchise-

(2560) cass. (fr.) 2 oktober 1970, J.P.C. g., 1971, ii, 16632, noot P. leVel; herhaald in cass. 
(fr.) 20 november 1979, Bull. Civ. iV, nr. 298; cass. (fr.) 9 maart 1976, Bull. Civ., iV, nr. 89; d. 
ferrier, “Appartenance de la clientèle et clause de non-concurrence”, J.C.P. e, 1983, cah. 
dr. entr. nr. 1, p. 21.
(2561) P. flOcH, “fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise 
individuelle traité, fasc. 1730, nr. 23.
(2562) limoges 10 juli 1980, D. 1981, jur. 573, noot JAUffreT en Versailles 24 maart 1988, 
D.1988, inf. rap. 124.
(2563) Versailles 24 maart 1988, inf. rap. 124.
(2564) J. BeAUcHArd, “la nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin 
du contrat”, in Mélanges en l’honneur de Philippe Le Tourneau, Parijs, dalloz, 2008, 41.
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gever. indien de franchisenemer verplicht wordt bepaalde bestanddelen 
van een handelszaak, waarop hij een eigendomsrecht kan claimen terug te 
geven aan de franchisegever, zou de franchisenemer zijn eigendom op de 
handelszaak kunnen gebruiken om hiervoor een vergoeding te bekomen. 
dat zal echter vooral in optie zijn indien de franchisegever geïnteresseerd 
is in de rechten van de franchisenemer op het verkooppunt, bijvoorbeeld de 
handelshuurovereenkomst. 

de franse rechtspraak lijkt sinds het arrest van 27 maart 2002 (2565) over 
de toepasselijkheid van de handelshuurbescherming op de franchisenemer 
(cf. supra randnr. 649), eensgezind te zijn over het eigendomsrecht van de 
franchisenemer op zijn handelszaak. 

2.  Verschillende hypotheses over eigendom handelszaak in franchiseverhouding

a.  franchisenemer als mede-eigenaar van een gemeenschappelijke han-
delszaak

716. De franchisenemer is meDe-eigenaar van De hanDelszaak: – de rechtsleer 
vertoont geen eensgezindheid. in een eerste stelling wordt de franchisene-
mer als mede-eigenaar gezien. de cliënteel wordt aangetrokken door zowel 
de troeven van de franchisenemer als de overgedragen elementen die cliën-
teel aantrekken van de franchisegever. dit getuigt van een zeker economisch 
realisme. de cliënteel wordt effectief aangetrokken door een combinatie 
van elementen die franchisenemer en franchisegever samen aanbrengen, 
dit is immers ook het doel van de franchiseovereenkomst. nochtans kent 
dit idee weinig navolging. de oplossing is daarvoor te onhandig (2566). de 
Belgische rechtspraak over de bijkomende vergoeding wegens verlies van 
cliënteel op basis van de Alleenverkoopwet wijst echter ook in die richting. 
Opdat de bijkomende vergoeding wegens verlies van cliënteel uit de Al-
leenverkoopwet toegekend wordt moet de concessiehouder aantonen dat 
hij cliënteel heeft aangebracht en dat die meerwaarde inzake cliënteel na 

(2565) cass. (fr.) 27 maart 2002, Bull. Civ., iii, nr. 77, D. 2002, AJ p. 1487, noot e. cHeVrier, 
J.C.P. 2002, ii, nr. 10112, noot f. AUQUe, Contr. Conc. Consom. 2002, nr. 111, noot M. MAlAU-
rie-VignAl, nr. 155, noot l. leVeneUr. dit arrest bevestigt het arrest van het Hof van 
Beroep van Agen van 12 juli 2000 en werd voorafgegaan door twee arresten van het Hof van 
Beroep van Parijs in dezelfde zin Parijs 4 oktober 2000, J.C.P. e, 2001, pan. 11 en 324, noot B. 
BOccArA, J.C.P. g., 2001, ii, 10467, noot B. BOccArA, D. 2001, 301; opgenomen in Juris 
data nr 2000-13387; Parijs 4 oktober 2000, zelfde kamer 16 maar in een andere zaak, Petites Af-
fiches 16 november 2000, p. 11, nr. 229, noot J. derUPPe. Het arrest werd bevestigd door cass. 
(fr.) 19 maart 2003, D. 2003, 2749, noot H. KenfAcK voor de geïntegreerde handelszaak.
(2566) P. flOcH, “fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise 
individuelle traité, fasc. 1730, nr. 13; B. BOccArA, “ le fonds de commerce, la clientèle et la 
distribution intégrée, Gaz. Pal. 1994, 3, doctr. 1021.
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beëindiging verworven blijft voor de concessiegever. de cliënteel is dus niet 
per definitie verworven voor de concessiehouder (2567). de vergoeding kan 
zowel worden toegekend wanneer de concessiehouder alleen de cliënteel 
heeft opgebouwd als wanneer de cliënteel samen lijkt opgebouwd te zijn 
door concessiehouder en concessiegever. Zelfs wanneer de cliënteel aange-
trokken is door het merk van de concessiegever en de concessiehouder daar 
tijdens de overeenkomst dus de voordelen heeft van genoten kan hem toch 
nog een vergoeding toegekend worden indien hij door persoonlijke inzet de 
cliënteel toch mee heeft ontwikkeld (2568). nochtans moeten we hier oplet-
ten geen twee verschillende zaken te verwarren. Wellicht gaat het hier niet 
over rechten op cliënteel, op wat de essentie van de handelszaak, en dus 
de eigendom van de handelszaak uitmaakt, maar eerder over een fysiek 
klantenbestand. Uiteindelijk zal deze stelling uitgaan van een oude invul-
ling van het begrip van de handelszaak. nochtans moet men niet effectief 
aantonen dat de cliënteel door de concessiegever verworven is maar dat 
de cliënteel mogelijks kan verworven worden door de concessiegever. Het 
gaat dus wel over potentiële rechten (2569). in die zin lijkt de toepassing 
van deze bepalingen voor concessie alvast te wijzen op de mogelijkheid dat 
de concessiehouder of de concessiegever de rechten op de cliënteel en dus 
de eigendom van de handelszaak zouden behouden. Bovendien lijkt het 
dan zelfs mogelijk dat zowel concessiehouder als concessiegever eigenaar 
zijn van een deel van de handelszaak. de berekening van de vergoeding 
houdt immers rekening met de mate waarin de cliënteel door verschillende 
elementen wordt aangetrokken (2570).

b.  franchisenemer is eigenaar van een eigen afzonderlijke handelszaak

717. franchisenemer is exclusieve eigenaar van De hanDelszaak: – een tweede 
en dominante stelling binnen de rechtsleer kwalificeert de franchisenemer 
als exclusieve eigenaar van de handelszaak. dit is gelet op de onafhanke-
lijkheid van de franchisenemer eigenlijk ook noodzakelijk (2571). Mocht de 
franchisenemer geen exclusief eigenaar zijn van zijn handelszaak heeft dit 
nefaste gevolgen (2572). Zo verliest de franchisenemer het recht op de her-

(2567) P. KileSTe, “la concession de Vente” in La distribution commerciale dans tous ses états, 
editions J.B.B, Brussel, 1997, 81.
(2568) Kh. Brussel 24 september 1987, T.B.H. 1988, 620; P. KileSTe, “la concession de vente” 
in La distribution commerciale dans tous ses états, Brussel, éditions J.B.B, 1997; 84.
(2569) P. KileSTe, “la concession de vente” in La distribution commerciale dans tous ses états, 
Brussel, éditions J.B.B, 1997; 86; P. KileSTe en P. HOllAnder, “examen de jurisprudence 
1987-1992, T.B.H. 1993, nr. 75.
(2570) P. KileSTe, “la concession de vente” in La distribution commerciale dans tous ses états, 
Brussel, éditions J.B.B, 1997; 89 en de daar aangehaalde rechtspraak.
(2571) luik 4 juni 1991, onuitg. A.r. 21.061/88.
(2572) d. BAScHeT, “la propriété de la clientèle dans le contrat de franchise ou la franchise 
en danger de mort, Gaz. Pal. 1994, 2, doctr. 1256; B. BOccArA, “le fonds de commerce, la cli-
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nieuwing van de handelshuur. Bovendien is het de franchisenemer die in 
contact treedt met de cliënteel. de cliënteel ontstaat in zijn handen en wordt 
door hem opgebouwd (2573). Hier verengt men het begrip cliënteel echter 
tot de groep van natuurlijke personen, die men zich echter onmogelijk juri-
disch kan toe-eigenen. de cliënteel is echter zoals gezegd een recht op cliën-
teel, door de exploitatie ervan in een handelszaak die een aantal elementen 
bevat waardoor die cliënteel in de zin van fysieke personen wordt aange-
trokken. in dat opzicht moet de cliënteel dus toebehoren aan die originele 
en kenmerkende exploitatie ervan zonder dat men rekening kan houden 
wie nu fysiek in contact komt met de klanten. 
deze rechtsleer vindt nog een argument in de weigering van de rechtspraak 
een opzeggingsvergoeding toe te kennen aan de franchisenemer voor het ver-
lies van cliënteel (2574). daaruit leidt men af dat de cliënteel dus eigendom 
moet blijven van de franchisenemer omdat hij onafhankelijk is en dus eigenaar 
blijft van zijn handelszaak, ook na beëindiging van de franchiseovereenkomst. 
nochtans is dat niet de redenering die de rechtspraak zelf naar voor schuift 
voor de weigering van een beëindigingsvergoeding op basis van verlies van 
cliënteel. de vergoeding wordt geweigerd niet omdat de franchisenemer (en 
naar frans recht ook de concessiehouder) eigenaar zouden zijn van een han-
delszaak en daarom ook de rechten op de cliënteel behouden maar omdat het 
verlies van de cliënteel bij het einde van de overeenkomst het gevolg is van de 
overeenkomst zelf en dus te voorzien was (2575) (cf. infra randnr 742). 
een laatste argument vindt BOccArA in de rol die de franchisenemer 
speelt in het bijeenbrengen van de verschillende aantrekkingselementen 
voor de cliënteel en in het meesterschap dat hij op die elementen heeft, 
zij het louter op basis van de franchiseovereenkomst. Hier wordt uitein-
delijk het klassiek concept van de handelszaak verlaten. de handelszaak 
bestaat uit een activiteit. door het exploiteren van een aantal elementen 
in functie van het veroveren van een cliënteel. Het is echter niet nodig ook 
juridisch eigenaar te zijn van de elementen, een juridisch meesterschap vol-
staat (2576). de handelszaak is dan een geheel van elementen dat de cliën-

entèle et la distribution intégrée Gaz. Pal. 1994, 3, doctr. 1021; O. gAST en M. lAnciAUX, “la 
propriété commerciale, une nécessaire réforme”, Petites Affiches 24 augustus 1994; P. flOcH,  
“fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise individuelle traité, 
fasc. 1730, nr. 15.
(2573) g. AMedee MAneSMe en J.-P. cleMenT, “Analyse fiscale d’un contrat de fran-
chise, Gaz. Pal. 1978, i, doctr. 220; J. THreArd, “la distribution des produits de marque et le 
concessionaire”, Gaz. Pal. 1975, i, doctr. 30.
(2574) g. AMedee MAneSMe en J.-P. cleMenT, “Analyse fiscale d’un contrat de fran-
chise, Gaz. Pal. 1978, i, doctr. 220; d. ferrier, “ la rupture du contrat de franchisage”, J.C.P. 
cl. 1977, ii, 12441.
(2575) Zie bijvoorbeeld Parijs 12 november 1962, D. 1962, somm. 25. 
(2576) g. riPerT, Traité élémentaire de droit commercial, ed. 7, t. 1, Parijs, lgdJ, 1972, nr. 526.; 
B. BOccArA, “le fonds de commerce, la clientèle et la distribution intégrée, Gaz. Pal. 1994, 
2, doctr. 1032.
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teel kan aantrekken die geïnteresseerd is in het aangeboden product of de 
aangeboden dienst en die tot verrijking dient van diegene die het risico van 
de onderneming draagt, en dus het risico op verlies van de investeringen 
gedaan met als doel het verwerven, ontwikkelen en behouden, het binden 
van de cliënteel (2577). nochtans is de rol van de franchisenemer in het bij-
eenbrengen van de verschillende aantrekkingselementen van de cliënteel 
niet zo eenduidig. Zelden speelt de franchisenemer daarin een exclusieve 
rol, soms speelt hij zelfs enkel een bijkomende rol en bovendien heeft hij 
niet het volledige meesterschap op alle elementen aangezien bijvoorbeeld 
alleen al het merk eigendom blijft van de franchisegever (2578). Bij de uit-
bating van een handelszaak in uitvoering van een franchiseovereenkomst 
is het risico van het niet succes van de onderneming in de eerste plaats voor 
de franchisenemer (cf. supra randnr. 82). de cliënteel die aan de handels-
zaak is verbonden, is in dat opzicht dan ook autonoom.

718. Vervolgens is het nodig vast te stellen dat niet een eigendomsrecht 
op dat geheel van elementen van belang is maar dat een louter meester-
schap over het geheel van aantrekkingselementen volstaat (2579) (cf. supra 
randnr. 694). Men moet geen eigenaar zijn van het verkooppunt, een han-
delshuur of een ander gebruiksrecht volstaan. Hetzelfde gaat dus op voor 
het merk. indien de franchisegever voor een bepaald geografisch gebied 
het risico niet wilde nemen zijn merk te exploiteren en de risico’s en de 
moeilijkheden voor het opstarten overgelaten heeft aan een franchisenemer 
dan is het duidelijk dat deze laatste de eigenaar is van de handelszaak. de 
franchisegever had in dat gebied geen cliënteel, dat is juist de reden van de 
franchiseovereenkomst. Bovendien verbindt de franchisegever er zich toe 
de franchisenemer geen concurrentie aan te doen binnen het gebied. 

719. Ofwel is de franchiseovereenkomst een echte franchiseovereenkomst 
en is de franchisenemer onafhankelijk en dus eigenaar van zijn handels-
zaak, ofwel is de franchisenemer geen echte franchisenemer en herkwalifi-
ceren we de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst of een huur van de 
handelszaak. een tussenoplossing is niet denkbaar (2580). 

(2577) Parijs 4 oktober 2000, J.C.P. e, 2001, pan. 11 en 324, noot B. BOccArA, J.C.P. g., 2001, 
ii, 10467, noot B. BOccArA, D. 2001, 301, opgenomen in Juris data nr. 2000-13387; Parijs 
4 oktober 2000, zelfde kamer  16 maar in een andere zaak herneemt deze definitie, Petites Af-
fiches 16 november 2000, p. 11 nr. 229, noot J. derUPPe.
(2578) P. flOcH, “fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise 
individuelle traité, fasc. 1730, nr. 20.
(2579) J.-d. BArBier, “À propos de l’arrêt de la cour de cassation chambre civile 3 du 27 mars 
2002, bail commercial, la propriété commerciale du locataire franchisé”, Gaz. Pal. 17 juli 2002, 
19.
(2580) f. AUQUe, “le franchisé bénéficie du statut des baux commerciaux”,  noot onder cass. 
(fr.) 27 maart 2002, J.C.P.n, 2002, nr. 42 1575, p. 1466; l. TrAncHAnT, “Baux commerciaux 
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3.  Problematisch eigendomsrecht in het licht van de beëindiging van de fran-
chiseovereenkomst

720. verDwijnen voornaamste elementen hanDelszaak franchisenemer bij ein-
De franchiseovereenkomst: – de franchisenemer is uiteindelijk eigenaar van 
een handelszaak waarbij vaak het voornaamste element van aantrekking 
van cliënteel, namelijk het merk, of het uithangbord, niet zijn eigendom is, 
maar hij daarop slechts een gebruiksrecht heeft door de franchiseovereen-
komst, waarvan we gezegd hebben dat zij geen deel uitmaakt van de han-
delszaak en dus niet zomaar overdraagbaar is samen met de handelszaak. 
Uiteindelijk bestaat de handelszaak dus uit de verzameling van een aantal 
elementen die cliënteel aantrekken. Wanneer die elementen op een of an-
dere manier weer losgekoppeld worden van de gezamenlijke bestemming, 
namelijk de aantrekking van de cliënteel, door het einde van het door de 
franchiseovereenkomst toegekende gebruiksrecht erop, moeten we nagaan 
of de handelszaak verder kan blijven bestaan dan wel of we integendeel te 
maken hebben met een uiteenvallen van de handelszaak.

a.  franchiseovereenkomsten zijn integratieovereenkomsten

721. integratieovereenkomst: – de onderneming van de franchisenemer is 
een geïntegreerde onderneming. een kleine of middelgrote onderneming 
wordt uiteindelijk economisch afhankelijk gemaakt van een economisch 
sterkere partner. Omdat de concurrentie sterker wordt en er steeds nieuwe-
re beheersmethodes opduiken en steeds nieuwere vormen van concentratie 
willen integratiecontracten de integrerende onderneming toelaten greep te 
hebben op de geïntegreerde onderneming, zonder daarom ook de kosten te 
moeten dragen van een juridisch (partieel) eigendomsrecht op die onder-
neming. Zoals reeds gezegd behoudt de geïntegreerde onderneming haar 
juridische onafhankelijkheid en blijft dus als enige het risico van de onder-
neming dragen; maar anderzijds exploiteert hij zijn distributie-eenheid in 
feite exclusief of quasi exclusief ten dienste van de medecontractant. de 
onderneming van de franchisenemer staat in feite ten dienste van de onder-
neming van de franchisegever. Op het moment dat de franchisegever een 
keuze maakt voor een bepaalde franchisenemer gaat hij uiteraard op zoek 
naar die franchisenemer die het best in zijn keten past. Uiteraard zal nooit 
een perfecte compatibiliteit gevonden worden, daarom zal de kandidaat-
franchisenemer (de oprichting van) zijn onderneming moeten aanpassen 
aan de voorwaarden van de franchisegever. Vandaar de vaak zware initiële 
investeringen (2581). de onderneming moet aangepast worden in functie 

et franchise”, in Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immoblière, Aix en 
provence, ed. laix, 2003, 2147.
(2581) f. de BOUArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr.58, p. 38.



relATie BiJ HeT einde VAn de OVereenKOMST

583

van het gemeenschappelijke doel, namelijk het aantrekken van de cliën-
teel. 

722. economische afhankelijkheiD: – dit brengt de franchisenemer in een si-
tuatie van economische afhankelijkheid ten opzichte van de franchisegever 
omdat zijn onderneming volledig ingeschakeld is in de productie- of distri-
butiecyclus van de franchisegever (2582) en er dus voor haar voortbestaan 
in feite afhankelijk is geworden van die bevoorrechte of vaak zelfs (quasi)-
exclusieve relatie (2583). Het einde van de overeenkomst zal de activiteit 
onvermijdelijk een grote slag toebrengen. in de franse wetgeving vinden 
we deze notie terug in de bescherming tegen misbruik van economische 
afhankelijkheid (Art. l 420-2 alinea 2 code de commerce). de notie econo-
mische afhankelijkheid wordt in dat opzicht door de rechtspraak geïnter-
preteerd als elke contractuele relatie die vitaal is voor het overleven van de 
onderneming en die moeilijk door een gelijkaardige handel kan vervangen 
worden (2584). deze notie is echter een begrip uit het mededingingsrecht 
en heeft dus enkel tot doel de vrije markt te waarborgen en dus niet in-
dividuele economische spelers te beschermen. We kunnen hier dus geen 
civielrechtelijke notie van maken. Toch wijst dit op het grote gevaar van een 
dergelijke economische afhankelijkheid precies bij het einde van de integra-
tieovereenkomst die de economische afhankelijkheid in het leven riep. 

indien de economische afhankelijkheid het gevolg is van de sluiting van 
een integratiecontract is de oorzaak van zijn afhankelijkheid nog specifieker 
dan wanneer de economische afhankelijkheid het gevolg is van een onge-
lijkheid in economische slagkracht. de geïntegreerde onderneming baseert 
haar identiteit immers volledig op het behoren tot de keten en wordt dus 
door de markt gezien als een uitloper van die keten. Uiteindelijk kiest men 
dus uit vrije wil om economisch afhankelijk te worden. de economische 
afhankelijkheid in deze context zorgt dus eigenlijk voor een quasi niet be-
staan van de geïntegreerde onderneming buiten haar activiteit ten dienste 
van de keten. deze onmogelijkheid om verder te bestaan buiten de keten 
kan zoals gezegd voortvloeien uit postcontractuele verbintenissen zoals het 
niet-concurrentiebeding maar kan vaak ook het gevolg zijn van een door-
gedreven specialisatie van de geïntegreerde onderneming ten gevolge van 
de integratie in de keten of ook nog van een afhankelijkheid van de cliën-
teel van de geïntegreerde onderneming van het merk van de keten.

(2582) g. fArJAT, Droit économique, Parijs, PUf, coll. Themis, 1982, 146-147.
(2583) g. VirASSAMY, Les contrats de dépendance, essaie sur les activités professionelles exercées 
dans une dépendance économique, Parijs, l.g.d.J., 1986, 10.
(2584) f. de BOUArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 4, 
p.2.
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723. toch samenwerking: – nochtans impliceert een integratieovereen-
komst toch een zekere vorm van samenwerking, die bij vele integratieover-
eenkomsten eerder instrumenteel zal zijn. de samenwerking is dan niet de 
essentie van de integratieovereenkomst. de samenwerking bestaat dan eer-
der uit het ondergeschikt maken van de geïntegreerde onderneming aan de 
keten. Het doel is dan eerder de ontwikkeling van de integrerende onderne-
ming en niet van een gemeenschappelijke onderneming. de geïntegreerde 
onderneming is in haar werking eerder onderworpen aan de autoriteit van 
de integrerende onderneming in plaats van een samenwerking op voet van 
gelijkheid. Bij de franchiseovereenkomst hebben we echter gesteld dat de 
samenwerking er wel één is tussen volwaardige en onafhankelijke partners. 
Het economisch onevenwicht mag bovendien niet verward worden met 
een juridische ondergeschiktheid, waarvan bij een integratieovereenkomst 
geen sprake kan zijn.

724. Het gevolg hiervan is uiteindelijk dat de franchisenemer juridisch 
autonoom is, maar die juridische autonomie niet altijd kan omzetten in 
een economische autonomie. de onderneming van de franchisenemer kent 
geen economisch bestaan buiten de franchiseovereenkomst. Zijn handels-
zaak is met andere woorden waardeloos na afloop van de franchiseovereen-
komst (2585). de cliënteel is bij uitstek de waardemeter van een handels-
zaak en die cliënteel zal zich ontwikkelen rond elementen die bij het einde 
van de overeenkomst terug volledig juridisch eigendom worden van de 
franchisegever. Vandaar dat de vergelijking en afscheiding ten opzichte van 
de huuruitbating dient te worden gemaakt (cf. infra randnr. 727).

b.  Aan wie komt cliënteel toe bij einde overeenkomst

725. wie is eigenaar van De cliënteel?: – de cliënteel zelf is niet vatbaar voor 
een eigendomsrecht (2586). de cliënteel is, gelet op de concurrentievrijheid, 

(2585) f. de BOUArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 64, 
p. 42.
(2586) Voorz. Kh. Mechelen 10 januari 1991, Jaarboek Handelspraktijken 1991, 289; Voorz. Kh. 
gent 13 mei 1992, Jaarboek Handelspraktijken 1992, 330, Voorz. Kh. luik 24 september 1992, Jaar-
boek Handelspraktijken 1992, 356. J. cATTArUZZA, “le sort du gage sur fonds de commerce 
en cas de modification de l’indemnité du propriétaire du fonds” D.A.O.R. 1992, nr. 25, 42; A. 
cUYPerS, “W. 25 oktober 1919” in Voorrechten en hypotheken – artikelsgewijze commentaar met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer (november 1993), nr. 6, p. 18; B. dU lAing en H. cOUSY, 
“Het pand op de handelszaak: een algemeen overzicht”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. 
BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 41. de 
brede interpretatie van het eigendomsbegrip in de zin van artikel 1 eerste Protocol eVrM 
door het europese Hof van Justitie (zie d. MerTenS, “clienteel als mensenrecht. goodwill 
beschermd door artikel 1 eerste Protocol eVrM”, C.J. 2006, 61) is hier niet relevant en kadert 
enkel in de bevoegdheid van het europese Hof van Justitie om overheidsmaatregelen te toet-
sen. Het lijkt hier eerder om een “geschonden belang” te gaan dan om een eigendomsrecht in 
de klassieke juridische betekenis.
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voor wie ze kan grijpen. de franse rechtspraak vóór het arrest van het Hof 
van cassatie van 27 maart 2002 in het kader van de toepassing van de Han-
delshuurwet noodzaakte de franchisenemer aan te tonen dat er een eigen 
cliënteel was door aan te tonen dat er klanten waren die meer aangetrokken 
waren door zijn persoonlijke activiteit,onafhankelijk van de aantrekkings-
kracht van het merk van de franchisegever. Hij zal dus moeten aantonen dat 
er elementen van zijn handelszaak zijn die sterker doorwegen in de aantrek-
kingskracht van de cliënteel. door de nieuwe definitie van de handelszaak 
kunnen we een onderscheid maken tussen de geografisch zeer gespreide cli-
enteel van de franchisegever die bestaat uit de verschillende distributeurs, 
leden van de keten en de lokale cliënteel van de franchisenemer die uitge-
bouwd wordt door de eigenaar van de handelszaak waaraan die cliënteel 
gebonden is. Binnen de distributieketen bestaat er dus op elk niveau een 
cliënteel (2587). Zeker wanneer het geografische toepassingsgebied van de 
franchiseovereenkomst gedefinieerd is heeft de franchisenemer immers het 
juridisch meesterschap over de elementen die de cliënteel aantrekken, zoals 
het merk. de franchisegever verzaakt als het ware aan zijn recht zelf cliën-
teel aan te trekken in het geografische gebied dat hij aan de franchisenemer 
toekent. in dat opzicht kan een parallel getrokken worden met de huurover-
eenkomst. de franchisegever-verhuurder is vrijwaring verschuldigd aan de 
franchisenemer-huurder.

726. De franchisegever verleent aan De franchisenemer een gebruiksrecht oP 
het merk en De hanDelsnaam: – Hiervoor kunnen we verwijzen naar het deel 
over overdracht van knowhow en merk en handelsnaam. in de meeste 
franchiseovereenkomsten wordt een merklicentie verleend of een recht het 
merk en/of de handelsnaam te gebruiken. Het fysieke uithangbord wordt 
in bruikleen gegeven. de bruikleen op de fysieke drager van de naam, het 
merk, het uithangbord zal uiteraard vervat zitten in de licentie of het ge-
bruiksrecht. in die zin is de bruikleen misschien betwistbaar aangezien 
door de samenhang met de licentie of het gebruiksrecht op de naam het ge-
bruiksrecht niet om niet is. Het gaat dan eerder om een huurovereenkomst. 
de rechten op de knowhow zijn ook in de tijd beperkt tot de duur van de 
franchiseovereenkomst (2588). 

c.  franchiseovereenkomst is geen huuruitbating

indien alle elementen die cliënteel aantrekken worden overgedragen aan 
de franchisenemer in de franchiseovereenkomst, met inbegrip van de han-

(2587) Memento  F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 
nr. 33290.
(2588) e. gASTinel, La franchise commerciale et le droit communautaire des ententes, onuitg. 
doctoraatsthesis Université Jean Moulin lyon iii, 1990, 70.
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delshuur, kunnen we ons afvragen of de franchisenemer dan niet eerder te 
zien is als huuruitbater van de handelszaak (2589). de overeenkomst heeft 
tot doel om een aantal aantrekkingselementen voor cliënteel ter beschik-
king te stellen van de franchisenemer, in ruil voor de verbintenis van de 
franchisenemer om die elementen te exploiteren conform de richtlijnen van 
de franchisegever. de aantrekkingselementen voor cliënteel vormen samen 
de handelszaak. is het dan niet logisch de franchiseovereenkomst te zien 
als een verwante van de huuruitbating van een handelszaak (2590)?

727. aflijning franchiseovereenkomst en overeenkomst van huuruitbating: – 
Het contract van uitbating speelt een belangrijke rol bij bepaalde vormen 
van distributie. Om de kosten van de distributie te verlagen en toch een 
volledige zeggenschap te behouden over de commerciële operaties korten 
bepaalde producenten de distributiecircuits in door de tussenpersonen uit 
te schakelen, zodat ze zelf rechtstreeks in contact treden met de eindcon-
sument. deze totale integratie veronderstelt dus dat de producent het ver-
kooppunt in handen houdt. de uitbating van de verschillende verkooppun-
ten zal dan moeten gebeuren ofwel door werknemers ofwel via een (huur)
uitbater. eerst en vooral is het belangrijk een onderscheid te maken tussen 
de overeenkomst van uitbating sensu stricto en de huuruitbating van een 
handelszaak. Het onderscheidend criterium is ook hier het al of niet dragen 
van risico. Bij de uitbating sensu stricto is de eigenaar van de handelszaak 
degene die het bedrijfsrisico draagt en handelt de uitbater voor rekening 
van de eigenaar (2591). Het gaat dan om een huur van diensten. 
daarnaast kan de (uitbating van de) handelszaak ook helemaal worden 
verhuurd, net als om het even welke andere zaak (2592). de huurder draagt 
dan het risico van de uitbating. Het gaat om een huurovereenkomst van 
bijzondere aard, er wordt immers een uitbating verhuurd eerder dan een 
lichamelijke zaak. de handelszaak die wordt verhuurd heeft maar een 
waarde door de uitbating. 
de overeenkomst van huuruitbating heeft als voordeel dat het beheer van 
de verschillende verkooppunten gedecentraliseerd wordt. 

(2589) Ze voor een invulling van dit begrip: W. gOOSSenS, “Uitbating door een ander dan 
de eigenaar”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY (eds.) De handelszaak, in 
Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 279 e.v.
(2590) Y, L’obligation de non concurrence, in Coll. Bibl. Dr. Com; deel 23, Parijs, Sirey, 1970, 47.
(2591) W. gOOSSenS, “Uitbating door een ander dan de eigenaar” in H. cOUSY en B. Til-
leMAn (eds.) De handelszaak, Brugge, die keure, 2001, 279. 
(2592) cass. (fr.) 16  oktober 1980, J.C.P. n., 1981, prat. 8127, p. 629; c. leBel, “location gé-
renca, généralités, conclusion du contrat”, Jurisclasseur Contrats, Distribution, fasc. 1440, 2000; 
contra g. riPerT, noot onder Parijs, 14 november 1949, D. 1950, jur. p.372 (volgens ripert is 
een huur van onlichamelijke zaken niet voorzien en dus uitgesloten, bovendien is de scheiding 
tussen eigendom en uitbating volgens hem moeilijk voorstelbaar voor een zaak die geen waarde 
heeft indien ze niet wordt uitgebaat).
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728. hanDelshuur is niet accessoir bij huuruitbating: – Aangezien het om een 
huurovereenkomst gaat is de overeenkomst van huuruitbating onderwor-
pen aan het gemene huurrecht. in principe handelt het B.W. echter enkel 
over de huur van lichamelijke goederen. de toepasselijkheid van de regels 
uit het B.W. op de huuruitbating kan dus slechts met de grootste omzichtig-
heid gebeuren. de huur van het onroerend goed waarin de uitbating van 
de handelszaak gebeurt valt zeker volledig onder de Handelshuurwet. de 
handelszaak is immers een feitelijke algemeenheid en de verhuur van de 
handelszaak veronderstelt dus de verhuur van de afzonderlijke bestand-
delen van de handelszaak die elk onder hun eigen regime vallen (2593). in 
tegenstelling tot een verhuur van een onroerend goed door de franchisege-
ver aan de franchisenemer is de handelshuur bij een huuruitbating dus niet 
accessoir. Het franse recht ziet het genot van het onroerend goed wel als 
accessoir aan de huuruitbating (2594). de huuruitbater kan niet het statuut 
van handelshuurder hebben aangezien hij niet de eigenaar is van de in het 
onroerend goed uitgebate handelszaak (2595). dit lijkt logischer aangezien 
de toepasselijkheid van de handelshuur op het gebruiksrecht op het onroe-
rend goed binnen de huuruitbating tot dezelfde problemen kan leiden als 
bij de franchiseovereenkomst. Vooral de minimumduur van negen jaar zal 
problematisch zijn. de duur van het gebruiksrecht op het onroerend goed 
moet idealiter gelijk lopen met de duur van de huuruitbating zelf (net zo-
als de duur van de handelshuur door de franchisegever/verhuurder gelijk 
loopt met de duur van de franchiseovereenkomst zelf). Ook het recht op 
verlenging van de handelshuur kan maar in de mate dat er ook een recht 
op verlenging van de volledige huuruitbating bestaat.
Ook naar Belgisch recht is er echter geen vergoeding wegens uitzetting ver-
schuldigd indien de handelshuur kadert in een huuruitbating, tenzij de huur-
der kan aantonen dat hij de “belangrijkheid” van de handelszaak met ten 
minste 15% heeft verhoogd (art. 25 laatste alinea Handelshuurwet) (2596). 

729. restitutie bij einDe overeenkomst: – Het verschil met de franchiseovereen-
komst is dus dat de huuruitbater geen eigenaar is van zijn handelszaak. dit 
zal dus vooral bij het einde van de huuruitbating een rol spelen. de terugga-
veverplichting van de huuruitbater betreft de volledige handelszaak en dus 
alle elementen die binnen de exploitatie dienstig zijn voor het aantrekken 
van cliënteel. Het gaat dus niet enkel om de elementen die aanwezig waren 

(2593) een amendement  in tegengestelde zin werd verworpen: Pasin. 1951, 345.
(2594) cass; (fr.) 10 mei 1989, Bull.Civ. iii, nr. 105, 58; cass. (fr.) 29 april 1997, Rev. Trim. dr. 
Com. 1997, 630, noot J.J. derUPPe; dit was ook in België de stelling voor de wijziging van het 
oude art. 1762 B.W. (Memorie van toelichting, Pasin. 1931, 115; H. de PAge, Traité élémentaire 
de droit civil belge, ed. 2, Brussel, 1943, t. iV, 786.
(2595) Memento F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 
33280.
(2596) d. JAnSSen, Les indemnités d’éviction en bail commercial”, Brussel, Kluwer, 2000, 86.
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op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst en dus aangebracht 
zijn door de verhuurder, maar ook die elementen die noodzakelijk zijn voor 
de handelszaak, ook al zijn ze aangebracht door de huurder (2597). in ruil 
daarvoor zal de eigenaar van de handelszaak hem een vergoeding moeten 
betalen voor de gerealiseerde meerwaarde van de handelszaak of van de 
meerwaarde aan het onroerend goed door verbeteringen aangebracht door 
de huuruitbater met instemming van de eigenaar (2598).
Bij de franchiseovereenkomst gaat het enkel om de elementen van de fran-
chiseovereenkomst en dus enkel om de knowhow en het uithangbord, de 
handelsnaam en het merk. Uiteraard zullen eventuele verbeteringen daar-
aan ook toekomen aan de franchisegever. globaal genomen zal de stijging 
in de waarde van de handelszaak echter toekomen aan de franchisenemer 
als eigenaar van die handelszaak. de vraag is echter ook hier in welke mate 
de franchisenemer erin zal slagen deze meerwaarde effectief te behouden. 

d.  Opsplitsing juridische en economische eigendom

730. in feite wordt het juridisch eigendomsrecht hier gescheiden van het 
economisch eigendomsrecht. de handelszaak als economisch instrument 
behoort toe aan de franchisenemer, maar hij kent het economische gebruik 
ervan toe aan de integrerende onderneming van de franchisegever. 

731. economische eigenDom: – de franchisegever heeft ontegensprekelijk 
voordeel bij de economische exploitatie van de handelszaak van de franchise-
nemer. Uiteindelijk gaat het om twee kanten van het eigendomsrecht (2599). 
Het absolute juridisch klassieke eigendomsrecht als statisch concept dat ab-
soluut en exclusief is en een dynamisch eigendomsconcept dat eerder de 
nadruk legt op het genieten van de economische waarde van een zaak. nut 
boven titel als het ware. de nadruk wordt gelegd op een concept van waar-
de. deze economische eigendom kan actief zijn, bijvoorbeeld wanneer men 
zich juridisch het recht toegekend krijgt een zaak van een ander uit te baten 
en er de economische vruchten van te genieten, denken we in deze context 
vooral aan bijvoorbeeld de huuruitbating. deze economische eigendom kan 
echter ook passief zijn. Het gaat om het recht dat toegekend wordt aan de 
passieve economische eigenaar om een indirect economisch meesterschap te 
hebben op de zaak die juridisch eigendom is van een ander. 

(2597) fort-de-france 12 maart 1981, J.C.P. g. 1981, iV, 386; rb. lyon 29 januari 1951, D. 1951, 
jurisprudence, 191.
(2598) Memento F. LEFEBVRE, Baux commerciaux 2007-2008, levallois, ed. f. lefebvre, 2007, 
33280.
(2599) Zie voor het begrip economische eigendom c. del cOnT, Propriété économique, dépen-
dance et responsabilité, onuitg. Thesis voor het doctoraat, nice 1993, p. 133, p. 9 ; M. lAfAille, 
Immobilier de l’entreprise et droit de propriété, onuitg. , Thesis voor het doctoraat nice, 1995.
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732. integratiecontract Draagt economische eigenDom over: – dit komt vooral 
voor bij integratieovereenkomsten. de activiteit van de exploitant van de 
zaak wordt ten dienste gesteld van de economische eigenaar van de zaak, 
dus de integrerende onderneming (of in ons geval de franchisegever). Bij de 
passieve economische eigendom vindt dus materieel geen overdracht van de 
zaak plaats. een actief economische eigendom veronderstelt dus een passieve 
juridische eigendom; een passief economische eigendom daarentegen veron-
derstelt een actieve juridische eigendom. de verhuurder van de handelszaak 
bijvoorbeeld is een passief juridisch eigenaar, de huurder een actief econo-
misch eigenaar. de franchisegever zou dan een passief economisch eigenaar 
zijn, de franchisenemer een actief juridisch eigenaar van zijn handelszaak.

733. oPsPlitsing onmiDDellijk economisch nut en strategisch nut van exPloita-
tie: – Bij de handelszaak zouden we dus kunnen stellen dat de economi-
sche waarde ligt in de cliënteel en in dat opzicht zouden we dan kunnen 
stellen dat de handelszaak economisch eerder eigendom zal zijn van de 
franchisegever, aangezien hij meestal (het grootste deel van) de cliënteel 
zal behouden na afloop van de franchiseovereenkomst. de juridische eigen-
dom behoort echter de franchisenemer toe. Problematisch bij deze theorie is 
echter dat (een deel van) de economische eigendom van de handelszaak (en 
dus de cliënteel als economische waardemeter) tijdens de duur van de fran-
chiseovereenkomst wel toekomt aan de franchisenemer en dat uiteindelijk 
de franchisegever maar ten volle na afloop van de franchiseovereenkomst 
geniet van de economische eigendom die hij heeft op de handelszaak van 
de franchisenemer. Hij zal dus pas het economisch genot verkrijgen van de 
exploitatie van een zaak nadat deze exploitatie een einde neemt. de vraag is 
dan ook of deze kunstmatige opdeling wel zin heeft. in elk geval zal de eco-
nomische eigendom die de franchisegever zich door de integratieovereen-
komst toe-eigent dus maar gedeeltelijk zijn. een groot deel van de econo-
mische voordelen van de exploitatie van de onderneming van de franchise-
nemer komt hem als onafhankelijk handelaar zelf toe. We kunnen dus de 
economische eigendom hier opdelen in het onmiddellijke productieve nut 
en het strategische nut van de exploitatie (2600). Het gaat eigenlijk om het 
onmiddellijke nut van de exploitatie en het nut op lange termijn (2601).

Bovendien is de situatie van de franchisegever niet zo eenvoudig aange-
zien ook de franchisenemer een actief economische eigendom heeft van ele-
menten die juridisch eigendom zijn van de franchisegever, zoals een aantal 
intellectuele eigendomsrechten, het merk, maar ook de knowhow…

(2600) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 90, 
p. 56. 
(2601) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 110, 
p. 68. 
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734. verklaring in wilsautonomie: – Uiteindelijk moeten we dus een juridi-
sche verklaring zoeken voor het feit dat de inspanningen en investeringen 
van de franchisenemer hem uiteindelijk niet als resultaat geven dat de eco-
nomische waarde van zijn eigen onderneming stijgt, maar dat integendeel 
de onderneming van de franchisegever in waarde toeneemt. 

normaal gebruikt een ondernemer zijn onderneming zowel als middel voor 
onmiddellijke productiviteit en als strategisch middel om een markt te ver-
overen en er zijn producten of diensten op langere termijn af te zetten. de 
franchisenemer haakt deze twee echter los. Hij draagt niet het risico van eni-
ge strategische keuze. Hij kiest er niet voor om een markt alleen te veroveren 
maar kiest ervoor de activiteit van zijn onderneming in te schakelen in de 
markt van de integrerende onderneming. Hierin liggen misschien elementen 
om de franchisegever sneller aansprakelijk te stellen voor fouten in die stra-
tegische keuzes. Uiteindelijk kan een fout in een strategische keuze invloed 
hebben op de resultaten van de onderneming van de franchisenemer en dus 
een contractuele wanprestatie uitmaken van de verbintenis tot bijstand van 
de franchisegever. Het zal dan echter om een manifeste schending van de bij-
standverplichting moeten gaan. de franchisenemer zal wel nog het normale 
bedrijfsrisico dragen. Het kan niet dat de franchisenemer de vruchten van 
positieve strategische keuzes tijdens de duur van de overeenkomst krijgt, 
maar geen van de negatieve gevolgen wil dragen. de franchisenemer draagt 
tijdens de duur van de overeenkomst het risico van strategische keuzes, die 
hij uit vrije wil overlaat aan de franchisegever, de franchisegever draagt op 
lange termijn het gevolg van die strategische keuzes, doordat ze een nega-
tieve invloed zullen hebben op de economische waarde van zijn keten.

4.  (Contractuele) beperkingen van het principiële eigendomsrecht van de fran-
chisenemer

a.  cessie van de handelszaak is niet nuttig door onoverdraagbaarheid 
van de franchiseovereenkomst?

735. cessie hanDelszaak, geen contractoverDracht (cf. suPra ranDnr. 613. fusie 
en sPlitsing einDe vennootschaP): – de cessie van de handelszaak is op zichzelf 
al het voorwerp van discussies. Het voorwerp van elke overeenkomst moet 
bepaald of bepaalbaar zijn (2602). de onzekerheden die bestaan met betrek-
king tot de inhoud van de handelszaak kunnen hier roet in het eten gooien. 
in feite is het bepalen van de essentiële elementen maar echt relevant op 
het moment van de cessie van de overeenkomst. Het verwijzen naar een 

(2602) H. de PAge, Traité élémentaire de droit civil belge, t. 1, editie 3, nr. 89; P. VAn OMMeS-
lAgHe, “examen de jurisprudence, les obligations”, R.C.J.B. 1975, nr. 19-21, p. 453-455; P.A. 
fOrierS, L’objet et la cause du contrat, les obligations contractuelles, Brussel, ed. J.B. 1984, 105.
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handelszaak wordt over het algemeen echter als voldoende beschouwd om 
het voorwerp bepaalbaar te maken (2603). de cessie van de handelszaak is 
dan in principe de cessie van al deze elementen die noodzakelijk zijn voor 
het rendement van de handelszaak en dus het aantrekken van de cliënteel. 
dit zal een feitenkwestie zijn (2604). 
Maar aangezien de handelszaak niet als juridische algemeenheid wordt aan-
vaard kan ook de cessie van de handelszaak als juridische algemeenheid niet. 
de verschillende geldigheidsvereisten voor een overdracht van de verschillen-
de afzonderlijke elementen moeten worden gerespecteerd. een overeenkomst 
tot cessie van een handelszaak zal dus enkel relevant zijn voor die elementen 
die tussen twee partijen bij overeenkomst kunnen worden overgedragen. 

736. Vaak betekent het einde van de overeenkomst ook de cessie van de 
handelszaak. in principe is de handelszaak eigendom van de franchisenemer 
en kan hij zijn handelszaak overdragen zowel aan een derde als aan de fran-
chisegever. Het spreekt voor zich dat de waarde van de handelszaak sterk 
afhankelijk is van de franchiseovereenkomst zelf. idealiter zal de franchise-
nemer dus denken aan een overdracht aan een derde van zowel de handels-
zaak als de franchiseovereenkomst zelf. Uiteindelijk is het eigendomsrecht 
op een handelszaak een illusie. de handelszaak is georganiseerd rond een 
aantal elementen die cliënteel aantrekken. in de klassieke handelszaak heeft 
de eigenaar van de handelszaak overdraagbare rechten op deze elementen. 
Het volstaat om deze elementen over te dragen opdat de organisatie ervan, 
die de handelszaak uitmaakt, ook wordt overgedragen. Binnen de distribu-
tiesector is dit echter niet meer het geval (2605). Omwille van het intuitu per-
sonaekarakter van de franchiseovereenkomst kan de franchiseovereenkomst 
niet mee overgedragen worden met de handelszaak en bijgevolg kan ook het 
gebruiksrecht op het merk en op de handelsnaam niet mee worden overge-
dragen, wat dan onmiddellijk de handelszaak haar voornaamste element in 
de aantrekking van de cliënteel ontneemt. een overnameclausule in een over-
name van een handelszaak zal dus niet veel soelaas brengen aangezien de 
franchiseovereenkomst intuitu personae is aangegaan en dus niet kan wor-
den overgedragen dan met instemming van de gecedeerde contractpartij. Bij 
cessie van de handelszaak van de franchisenemer wordt de franchiseover-
eenkomst ook beëindigd (2606). Hoe kunnen we nu verzoenen dat het einde 

(2603) P.A. fOrierS, “le contrat de cession de fonds de commerce en droit commun”, in 
H. cOUSY, B. TilleMAn en A. BenOiT-MOUrY, De handelszaak, in Recht en Onderneming, 
Brugge, die Keure, 2001, 133.
(2604) Het zal aan de feitenrechter toekomen de werkelijke wil van de partijen na te gaan (M. 
VercrUYSSe en e. lAUWerS, Le fonds de commerce, i, Brussel, larcier, 1967 nr. 170).
(2605) P. flOcH, “fonds de commerce et contrats de distribution”, Jurisclasseur Entreprise 
individuelle Traité, fasc. 1730, nr. 36.
(2606) cass. (fr.) 3 juni 1998, nr. 96-15139, onuitg. Opgenomen in Juris-data nr. 1998-002603; Parijs 
29 september 1991, D. 1991, inf; rap., 248; Parijs 30 juni 2000, D. 2000, 379, noot e. cHeVrier; Parijs 
30 juni 1994, opgenomen in Juris-data nr. 1994-023413, R.T.D. com.  1994, 696, noot J. derUPPe.
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van de franchiseovereenkomst de franchisenemer vaak noodzaakt zijn han-
delszaak te sluiten maar dat de franchiseovereenkomst door de traditionele 
rechtspraak en rechtsleer als vreemd aan de handelszaak wordt beschouwd? 
de eigendom van de handelszaak, hoe de rechtspraak en rechtsleer dit begrip 
ook definieert, bestaat niet. de eigendom van de handelszaak is niet meer dan 
de eigendom van de verschillende elementen. Binnen de franchiseverhouding 
is het eigendomsrecht over die elementen verdeeld over franchisenemer en 
franchisegever. de franchisenemer krijgt een tijdelijk gebruiksrecht op de ele-
menten die in handen zijn van de franchisegever. dit gebruiksrecht is beperkt 
tot de duur van de overeenkomst.

We moeten dus een duidelijke scheiding vaststellen tussen de aangehouden 
fictie dat de franchisenemer een traditionele handelaar met een traditionele 
handelszaak is en de realiteit waarin de franchisenemer louter het tijdelijke 
beheer heeft over een cliënteel dat hij niet helemaal zelf heeft opgebouwd 
en waarvan hij zich dus ontdaan ziet bij het einde van de overeenkomst. 
een gewezen franchisenemer die zijn handelszaak wil overlaten, loopt het 
risico enkel nog een aantal feitelijke elementen te kunnen overdragen waar-
van de verzameling niet meer volstaat om een handelszaak uit te maken. 
de handelszaak van de franchisenemer wordt daardoor een handelszaak 
met een tijdelijk bestaan omdat ze na de duurtijd van de overeenkomst uit 
elkaar valt in een aantal afzonderlijke elementen die aan twee verschillende 
partijen toebehoren. Tijdens de duur van de franchiseovereenkomst is er 
misschien nog sprake van een feitelijke algemeenheid, maar die feitelijke 
algemeenheid bestaat voor een substantieel deel uit zaken waarop de eige-
naar van de handelszaak louter een tijdelijk gebruiksrecht heeft.

b.  Beperkingen in de overdracht van de handelszaak voor de franchise-
nemer

737. verboD hanDelszaak over te Dragen aan DerDen: – contractuele beper-
kingen van het recht de handelszaak over te dragen in de franchiseover-
eenkomst zijn eigenlijk overbodig aangezien de franchiseovereenkomst zelf 
onoverdraagbaar is. Toch kan het nuttig zijn ook de overdracht van de han-
delszaak zelf te verbieden om bijvoorbeeld te voorkomen dat het verkoop-
punt in handen komt van een derde. Het europese Hof van Justitie heeft in 
de zaak Pronuptia geoordeeld dat een contractueel verbod tot verkoop van 
de handelszaak zonder toestemming van de franchisegever, geen ongeoor-
loofde beperking van de mededinging is, aangezien zo’n clausule bedoeld 
is om een overdracht van het voordeel van de knowhow en bijstand aan 
een concurrent te vermijden (2607). We zouden dus dezelfde voorwaarden 

(2607) H.v.J. 28 januari 1986, nr. 161/84, Jur. H v. J. 1986, 353.
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voor dergelijk beding kunnen hanteren als voor een niet-concurrentiebe-
ding. er moet een legitiem doel zijn, hetgeen in de Pronuptia-uitspraak 
aanvaard werd. de beperking naar voorwerp en territorium is per definitie 
aanwezig. de beperking in de tijd kan op dezelfde manier ingevuld worden 
als bij het niet-concurrentiebeding. de uiteindelijke legitimatie van de twee 
clausules is immers gelijklopend. Zolang het niet gaat om een creatie van 
een zakelijk recht, maar het integendeel een contractuele verbintenis tot 
niet-vervreemding van de handelszaak blijft is er in feite geen probleem. de 
eigenaar doet geen afstand van zijn beschikkingsbevoegdheid, overdracht 
van de handelszaak zal enkel een contractuele aansprakelijkheid met zich 
meebrengen.

Uiteindelijk zorgt het geheel van overdrachtbeperkingen en niet-concur-
rentiebedingen ervoor dat de franchisenemer bij het einde van de overeen-
komst met de rug tegen de muur kan staan. Hij kan zo bijna gedwongen 
worden zijn handelszaak over te laten aan de franchisegever. de deontolo-
gische code op het gebied van franchiseovereenkomsten bepaalt daarom 
dat de voorwaarden voor de cessie van de franchiseovereenkomst duidelijk 
moeten bepaald worden in de overeenkomst aan de hand van objectieve 
criteria. de uiteindelijke grens van dit recht om een overdracht van de han-
delszaak te weigeren lijkt te liggen in de criteria van het rechtsmisbruik.

Het probleem van de overdracht van de handelszaak hangt uiteraard nauw 
samen met de problemen die we analyseerden bij de overdracht van de 
franchiseovereenkomst zelf. 

Vaak gaat het niet om een verbod, maar moet voorafgaand de toestemming 
bekomen worden van de franchisegever. de weigering toestemming te ge-
ven kan net als de weigering in te stemmen met  een overdracht van de 
franchiseovereenkomst zelf misbruikt worden ( cf. supra randnr. 709).

738. voorkooPrecht van De franchisegever, belang: – Voor de franchisege-
ver kan het belangrijk zijn de handelszaak van de franchisenemer over 
te nemen omdat hij op die manier controle kan verwerven over het ver-
kooppunt en zo de handelshuurovereenkomst kan overnemen (art. 10 
Handelshuurwet) (2608). Het gevolg is een volledige overdracht van schuld-
vordering, met uitzondering van de hoofdelijke aansprakelijkheid tussen 
overnemer en overlater wat de verplichtingen betreft uit de oorspronkelijke 
huur (art. 11 Handelshuurwet).

(2608) d. MATTHYS, “Overdracht van de handelshuur”, in H. cOUSY, B. TilleMAn en A. 
BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 2001, 255.
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739. eenzijDige verkooPbelofte of voorkeurrecht: – de franchisenemer doet 
in het contract een eenzijdige verkoopbelofte bij het lichten van een op-
tie door de verkoper of belooft om in geval hij beslist de handelszaak te 
verkopen de eerste keuze te laten aan de franchisegever. door een derge-
lijk voorkeurrecht verbindt de franchisenemer zich ertoe om de handels-
zaak niet over te laten aan een derde zonder de franchisegever zelf eerst 
de mogelijkheid te bieden de handelszaak over te nemen. de prijs moet 
zeker bij een voorkooprecht niet gelijk zijn aan de hoogste prijs geboden 
door een derde potentiële overnemer, maar er mag geen sprake zijn van 
gekwalificeerde benadeling (2609). de franchisenemer kan zich immers bij 
het sluiten van de overeenkomst in een economisch ondergeschikte positie 
bevinden. Het bepalen van de prijs is uiteraard afhankelijk van de waarde 
van de handelszaak, die zoals we al hebben aangetoond vaak ontdaan is 
van haar meest essentiële elementen. de Wet Precontractuele informatie 
bij samenwerkingsovereenkomsten voorziet expliciet dat de voorwaarden 
voor uitoefening van het optierecht en de eventuele wijze waarop de prijs 
voor de over te nemen handelszaak zullen worden bepaald, in het precon-
tractuele informatiedocument moeten opgenomen worden ( art. 4 § 1, 1°).
de voorwaarden waaronder een optie kan gelicht worden zijn vaak con-
tractueel bepaald. Zo kan bepaald zijn dat de franchisegever een voorkeur-
recht krijgt op de handelszaak van de franchisenemer indien het contract 
beëindigd wordt om een reden toe te schrijven aan de franchisenemer of 
ingevolge een eenzijdige beslissing van de franchisenemer. Zolang de fran-
chisegever de franchisenemer aan zich kan binden door de franchiseover-
eenkomst, is er immers geen reden om de handelszaak over te nemen. Het 
Hof van Beroep te Brussel interpreteert dergelijke clausule zo dat het niet 
de bedoeling kan geweest zijn om het recht van opzegging van de fran-
chisenemer in elk geval te verbinden met het verlies van zijn recht op de 
handelszaak (2610).
in feite zou de franchisenemer zelf voordeel kunnen hebben bij de overna-
me van de handelszaak door de franchisegever. dit lijkt een zekere manier 
om bij het beëindiging van de franchiseovereenkomst toch een vergoeding 
te bekomen voor de inspanningen die de franchisenemer heeft gedaan om 
cliënteel te verwerven, die bij het beëindigen van de overeenkomst meestal 
verbonden blijft aan het merk van de franchisegever. Bij franchiseovereen-
komsten waar de lokalisatie van het verkooppunt van doorslaggevend be-
lang is, wordt het voorkooprecht eigenlijk gebruikt als alternatief of aanvul-
ling voor de niet-concurrentieverplichting. indien men de rechten verwerft 
over het verkooppunt, lijkt elke concurrentie uitgesloten.

(2609) B. TilleMAn “de prijs bij de verkoop van een handelszaak”, in H. cOUSY, B. Til-
leMAn en A. BenOiT-MOUrY De handelszaak, in Recht en Onderneming, Brugge, die Keure, 
2001, 203.
(2610) Brussel 24 juni 2001, onuitg. A.r. 2948/00.
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c.  cessie van de handelszaak door de franchisegever

740. de franchisegever kan in principe wel zijn handelszaak mee over-
dragen. de franchisenemers maken de cliënteel uit van die handelszaak 
en worden in principe mee overgedragen. de franchiseovereenkomsten 
maken in principe geen deel uit van de handelszaak en zullen bijgevolg 
afzonderlijk moeten worden gecedeerd aan de overnemer. de automatische 
overdracht van de cliënteel is dus ook hier een illusie. de franchiseovereen-
komst is echter in hoofde van de franchisegever niet automatisch intuitu 
personae aangegaan (cf. supra randnr. 598 e.v. en 602).
Vaak wordt in de overnameovereenkomst van de handelszaak een clausule 
opgenomen  waarin de overnemer er zich toe verbindt de overeenkomsten 
met de franchisenemers te respecteren. dit is meestal in ieders belang. 
deze clausules zijn echter niet geldig wanneer het gaat om intuitu personae 
overeenkomsten. Bovendien is de toestemming van de gecedeerde con-
tractpartij nodig.

d.  Verbod uitbating handelszaak

741. verboD uitbating hanDelszaak in strijD met vrije meDeDinging: – de fran-
chisenemer contractueel verbieden zijn handelszaak uit te baten na afloop 
van de franchiseovereenkomst is in strijd met de vrije mededinging (2611). 
Hier kunnen we echter eerder spreken van een postcontractueel niet-con-
currentiebeding en moeten dan ook de geldigheidsvoorwaarden hiervoor 
worden onderzocht. een algemeen verbod de handelszaak uit te baten zal 
in ieder geval niet voldoende beperkt zijn in tijd, ruimte en voorwerp (cf. 
supra randnr. 673 e.v.).

§ 2.  Statuut gewezen franchisenemer

i.  OPZeggingSVergOeding

a.  geen vergoeding voor aangebracht cliënteel

742. schijnbare incoherentie legitimatie niet-concurrentiebeDing en eigenDom 
hanDelszaak: – We hebben bij de geldigheidsvereisten voor het niet-con-
currentiebeding reeds gesteld dat de legitimiteit van het niet-concurren-
tiebeding schuilt in het te beschermen belang dat de franchisegever heeft, 
namelijk de cliënteel die wordt overgedragen of de overdracht van factoren 
die cliënteel aantrekken. Tegelijkertijd echter hebben we bij de kenmerken 

(2611) Kh. Brussel 1 augustus 1995, T.B.H. 1995, 991.
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van de franchiseovereenkomst aangenomen dat de franchisenemer een on-
afhankelijke ondernemer is die eigenaar is van zijn handelszaak en die dus 
ook patrimoniale rechten heeft op de cliënteel. 

in werkelijkheid exploiteert de franchisenemer de cliënteel die aangetrok-
ken wordt door het merk of de knowhow, de franchiseformule van de fran-
chisegever. Maar om de hypothese van een onafhankelijke franchisenemer, 
die tal van voordelen heeft niet onderuit te halen moeten we gebruik ma-
ken van een fictie: de franchisenemer wordt geacht titularis te zijn van de 
cliënteel die deel uitmaakt van zijn handelszaak. Maar deze fictie wordt 
eigenlijk maar aangehouden zolang de overeenkomst duurt. nadien ver-
dwijnt deze fictie. Bij beëindiging gaat men ervan uit dat de cliënteel aan-
getrokken wordt door het merk van de franchisegever of door het succes 
van zijn knowhow, zijn franchiseformule, wat dan weer postcontractuele 
niet-concurrentieverplichtingen legitimeert.

de huidige positie in de (vooral franse) rechtspraak over het lot van de 
franchisenemer bij beëindiging van de overeenkomst is daarom volgens 
sommigen eigenlijk niet coherent (2612). enerzijds wordt de franchisene-
mer elke vorm van uitwinningsvergoeding voor de cliënteel die hij aan-
brengt ontzegd, hij wordt immers geacht de cliënteel na beëindiging van de 
overeenkomst te houden aangezien hij eigenaar blijft van zijn handelszaak. 
Anderzijds wordt wel erkend dat de franchisegever postcontractuele me-
chanismen kan inlassen om zijn cliënteel te beschermen, men gaat er im-
mers van uit dat de cliënteel wordt aangetrokken door de franchiseformule 
of het merk.

de franchisegever verwerft zoals gezegd een economisch eigendomsrecht 
op de onderneming van de franchisenemer. de franchisenemer zal door de 
franchiseovereenkomst de potentiële omzet van de keten van de franchise-
gever verhogen. Hij draagt dus bij tot de verrijking van de franchisegever. 
deze situatie is voor sommigen uiteindelijk dezelfde als de handelshuur-
der die door zijn exploitatie in het onroerend goed van zijn verhuurder de 
economische waarde als aantrekkingselement voor cliënteel verhoogt van 
dat onroerend goed. indien men die vergelijking doorzet zou het dan ook 
logisch zijn eenzelfde vergoeding voor aangebracht cliënteel toe te kennen 
aan de franchisenemer bij einde van zijn franchiseovereenkomst (2613). Ook 
de franchisenemer verhoogt door de exploitatie van zijn eigen handelszaak 

(2612) d. ferrier, “la rupture du contrat de franchise”, J.C.P. e, 1977, ii, 12441; P. le TOUr-
neAU, le franchisage, J.C.P. e. 1985, i., 13; M. gOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de 
non-concurrence, Perpignan, Presses Universitaires, 1999, 146; Y. SerrA, noot onder Parijs 
23 oktober 1986, D. 1988, Somm. comm. 174.
(2613) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 117, 
p. 71. 
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de waarde van de onderneming van de franchisegever; in elk geval ver-
hoogt hij door zijn actieve economische eigendom van elementen van de 
franchisegever zoals het merk, de knowhow de economische waarde van 
het juridische eigendom dat de franchisegever op deze elementen heeft.

743. eerst en vooral bestaat voor dergelijke vergoeding niet dezelfde wet-
telijke basis als deze van de Handelshuurwet. Vervolgens heeft de fran-
chisenemer een cliënteel voor zijn handelszaak opgebouwd door via de 
franchisegever een tijdelijk gebruiksrecht te verwerven op een aantal ele-
menten die cliënteel verwerven. Het niet-concurrentiebeding wordt dan 
ook niet gelegitimeerd door de overdracht van een cliënteel maar door de 
overdracht van elementen die cliënteel kunnen aantrekken. Het postcon-
tractuele niet-concurrentiebeding zorgt er dan ook voor dat bij teruggave 
van die elementen die cliënteel aantrekken deze elementen weer nuttig ge-
bruikt kunnen worden door de eigenaar ervan. de franchisenemer bouwt 
een handelszaak op waarvan hij op voorhand weet dat de houdbaarheid 
gelimiteerd is tot de duur van de franchiseovereenkomst. Hij zal dus een 
vergoeding voor zijn investeringen en voor de geleverde inspanningen bij 
opbouw van de cliënteel moeten vinden tijdens de duur van de overeen-
komst en niet door een vergoeding bij het einde van de overeenkomst. Bo-
vendien zou een evaluatie van welk deel van de cliënteel als waardebepaler 
van de onderneming van de franchisegever, nu precies is gerealiseerd door 
de aantrekkingskracht van elementen die sowieso juridisch eigendom zijn 
van de franchisegever en welk deel van de cliënteel nu effectief is aange-
bracht door de inspanning van de franchisenemer, door de exploitatie van 
die elementen binnen zijn handelszaak, quasi onmogelijk zijn (2614).

744. geen vergoeDing oP basis van verrijking zonDer oorzaak: – indien we 
cliënteel inderdaad zien als een waardemeter voor de handelszaak zal de 
waarde van de handelszaak van de franchisenemer inderdaad dalen. in-
dien de cliënteel aangetrokken is door het merk of door de naam of know-
how van de franchisegever dan zal de cliënteel bij de beëindiging van de 
franchiseovereenkomst inderdaad eerder geneigd zijn over te schakelen 
naar de franchisegever of zijn nieuwe vertegenwoordiger in het desbetref-
fende territorium. Maar deze vermogensverschuiving is in geen geval zon-
der oorzaak. de oorzaak ligt juist in de franchiseovereenkomst. een ver-
goeding toestaan op basis van verrijking zonder oorzaak zou fataal zijn 
voor franchiseketens. de vergoeding zou immers moeten betaald worden 
door degene die zich de cliënteel kan toe-eigenen. indien na de beëindiging 
van een franchiseovereenkomst het territorium wordt toegewezen aan een 
nieuwe franchisenemer zou deze dus aan de gewezen franchisenemer een 

(2614) f. de BOÜArd, La dépendance économique née d’un contrat, Parijs, l.g.d.J., 2007, nr. 123, 
p. 73. 
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vergoeding verschuldigd zijn. geen enkele handelaar zal onder die om-
standigheden nog een franchisevestiging willen opzetten in een gebied dat 
reeds het voorwerp van een exploitatie heeft uitgemaakt. 

nochtans beslist het franse Hof van cassatie in een arrest van 9 oktober 
2007 (2615) dat het Hof van Beroep ten onrechte een vergoeding weigerde 
op basis van verrijking zonder oorzaak. de overeenkomst werd onrechtma-
tig beëindigd door de franchisegever en dit had tot gevolg dat de franchise-
nemer zich door de werking van het niet-concurrentiebeding zijn cliënteel 
ontnomen zag. de enige oorzaak voor het verschuiven van de cliënteel be-
stond in casu uit het niet-concurrentiebeding. Zonder dat beding zou de ge-
wezen franchisenemer zijn cliënteel niet zijn verloren. Het Hof van cassatie 
neemt echter aan dat de clausule niet als de oorzaak voor de verschuiving 
van cliënteel en dus van waarde kan gelden. dus het concurrentiebeding is 
enerzijds geldig, want anders zou er helemaal geen vermogensverschuiving 
zijn, maar geldt anderzijds niet als oorzaak voor die vermogensverschui-
ving. Ofwel is het arrest dus incoherent. de materiële voorwaarde voor een 
verrijking zonder oorzaak, dus de vermogensverschuiving, veronderstelt 
immers de geldigheid van het niet-concurrentiebeding, het juridisch ele-
ment, de afwezigheid van een juridische oorzaak voor die vermogensver-
schuiving impliceert de nietigheid van het niet-concurrentiebeding. Ofwel 
schuift het Hof van cassatie enerzijds de geldigheid van een niet-concur-
rentiebeding naar voor, maar is een onbezoldigd niet-concurrentiebeding 
anderzijds een onvoldoende oorzaak voor de vermogensverschuiving. 

in feite wordt hier echter geen vergoeding toegekend voor de waardeverschui-
ving in de cliënteel. Het is immers het (onrechtmatig) verbreken van de over-
eenkomst door de franchisegever dat de vergoeding doet ontstaan. de rede-
nering van het franse Hof van cassatie is dus wat vreemd. Af te wachten valt 
hoe dit in verdere rechtspraak van het Hof zal evalueren. Zal de vergoeding 
voor cliënteel uitgroeien tot een vergoeding bijkomend aan de vergoeding 
voor de schade ontstaan door de fout, die op zich bestaat uit de onrechtmatige 
beëindiging van de franchiseovereenkomst door de franchisegever (2616), of 
is de vergoeding voor cliënteel eigenlijk de waardering van de vergoeding 
wegens het onrechtmatig verbreken van de overeenkomst? 

(2615) cass. (fr.) 9 oktober 2007, J.C.P. g 2007, ii, 10211, noot n. diSSAUX, J.C.P. e, 2008, 1020, 
noot n. diSSAUX, D. 2008, 388; Chronique droit de la distribution, J.C.P. e. 2008, 1638, nr. 4, noot 
d. MAingUY.
(2616) Zoals dissaux naar voor schuift. Het zou dan gaan om een analogie met de vergoeding 
uit de regelgeving met betrekking tot de handelsagentuur. n. diSSAUX, “le franchisé a droit 
à une indemnité de clientèle en cas de cessation du contrat du fait du franchiseur”, noot onder 
cass. (fr.) 9 oktober 2007, J.C.P. g 2007, ii, 10211, J.C.P. e, 2008, 1020.
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745. onrechtstreekse vergoeDing via overname hanDelszaak: – de enige mo-
gelijkheid voor een bijkomende vergoeding bestaat voor de franchisenemer 
in een overname van zijn handelszaak door de franchisegever. dit zal echter 
voor de franchisegever enkel aantrekkelijk zijn indien het verkooppunt een 
belangrijke rol speelt in de aantrekking van de cliënteel en hij dus door over-
name van de handelszaak rechten kan verwerven op het verkooppunt.

B.  een bijkomende vergoeding op basis van alleenverkoopwet

746. mogelijke toePassing alleenverkooPwet oP bePaalDe franchiseovereenkom-
sten: – We hebben eerder aangetoond dat de Alleenverkoopwet van toepas-
sing kan zijn op de franchiseovereenkomst en bijgevolg kan de franchise-
nemer onder de voorwaarden van de Alleenverkoopwet ook aanspraak 
maken op een bijkomende vergoeding. de vergoeding omvat drie elemen-
ten, ten eerste een vergoeding voor de meerwaarde in de cliënteel die ver-
bonden blijft aan de concessiehouder, ten tweede een vergoeding voor de 
gemaakte kosten met het oog op de exploitatie van de concessie en die aan 
de concessiegever voordelen mochten opleveren na het einde van de over-
eenkomst en ten derde een vergoeding voor het rouwgeld dat de concessie-
gever verschuldigd is aan het personeel dat hij verplicht is te ontslaan naar 
aanleiding van het einde van de concessieovereenkomst. 

747. bijkomenDe vergoeDing voor aangebracht cliënteel: – Wat de vergoeding 
betreft voor de merkelijke meerwaarde in de cliënteel van de concessiege-
ver is het noodzakelijk dat er ten eerste een merkelijke meerwaarde is. dit 
kan voortvloeien uit het feit dat er voor de overeenkomst nog geen afzet 
was van de producten of diensten van de concessiegever op het territorium 
van de overeenkomst (2617). Ook een stijging in aantal klanten (2618) of 
een stijging in verkochte producten of diensten tussen begin en einde van 
de overeenkomst (2619), of een stijging van het zakencijfer (2620) bewijzen 
een merkelijke stijging in de cliënteel.
Vervolgens moet de meerwaarde van de cliënteel zijn aangebracht door de 
concessiehouder. indien hij de eerste is die de producten van de concessiege-
ver verkoopt in een bepaald gebied is dat noodzakelijkerwijs zo (2621). Het 

(2617) Kh. Brussel 14 juni 1988, onuitg., A.r. 3710/88.
(2618) Brussel 24 september 1987, T.B.H. 1988, 620; Kh. Brussel 31 januari 1986, R.W. 1988-89, 
262; Kh. Brussel 1 december 1995, onuitg., A.r. 14.058/94.
(2619) Brussel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 804; Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 1989, 524, noot 
P. KileSTe; Brussel 27 juni 1995, onuitg., A.r. 2195/92.
(2620) Brussel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 804; Kh. gent 12 oktober 1995, onuitg., A.r. 
508/91.
(2621) Bergen 24 april 1996, J.L.M.B. 1996, 1566; Bergen 16 januari 1997, onuitg. 1995/
Ar/493.
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feit dat de cliënteel vooral is aangetrokken door het merk van de concessie-
houder (zoals wellicht vaak het geval zal zijn voor de concessiehouder/fran-
chisenemer) verhindert niet dat de concessiehouder een meerwaarde in de 
cliënteel kan aanbrengen en dus een bijkomende vergoeding kan genieten, 
indien hij ook zelf enige moeite heeft gedaan bij het verwerven van die cli-
enteel (2622). indien er geen persoonlijke inbreng is van de concessiehouder 
en hij enkel profiteerde van de bekendheid van het merk van de concessiege-
ver en zijn publicitaire inspanningen zal hem een vergoeding ontzegd wor-
den (2623). de aangroei van cliënteel kan wel gedeeltelijk toegekend worden 
aan zowel de concessiehouder als de concessiegever (2624).
Ten laatste moet de meerwaarde inzake cliënteel verworven blijven voor 
de concessiegever. in feite gaat het hier eerder om de mogelijkheid dat de 
cliënteel verworven blijft voor de concessiegever (2625). de cliënteel blijft 
in het geval van een franchiseovereenkomst in theorie echter toebehoren 
aan de franchisenemer als eigenaar van de handelszaak. 

c.  geen analoge toepassing van de handelsagentuurwet

Art. 20 van de Handelsagentuurwet voorziet ook in een vergoeding voor 
de handelsagent die klanten heeft aangebracht voor zijn principaal. de aan-
wezigheid van een niet-concurrentiebeding geldt als weerlegbaar vermoe-
den voor het aanbrengen van klanten (2626). deze bepaling is bovendien 
van dwingend recht. een handelsagent die voor het sluiten van de over-
eenkomst zijn eigen handelszaak overdraagt aan principaal, met inbegrip 
van de cliënteel, kan bij de cessie dus niet rechtsgeldig al afstand doen van 
zijn eventuele recht op een vergoeding op basis van aangebracht cliënteel 
in het kader van de uitwinningsvergoeding bij beëindiging van de agen-
tuurovereenkomst (2627). naar duits recht wordt de gelijkaardige bepa-
ling zoals eerder reeds gezegd toegepast op andere vormen van distributie. 
naar Belgisch recht is een toepassing van de Handelsagentuurwet op de 
franchiseovereenkomst echter uitgesloten (cf. supra randnr. 176).

(2622) Kh. Brussel 31 januari 1986, R.W. 1988-89, 262; Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 1989, 524; 
Brussel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 804.
(2623) Kh. Brussel 30 april 1992, Droit de la distribution, 227, bevestigd door Brussel 27 juni 
1995, onuitg. A.r. 2195/92.
(2624) Bergen 22 mei 1996, onuitg. A.r. 93/876.
(2625) luik 13 maart 1997, onuitg. A.r. 1558/94; gent 25 januari 1996, onuitg. A.r. 2554/93, 
Kh. Mechelen 23 februari 1990, D.A.O.R.. 1991, nr. 18, p. 78; Kh. Brussel 14 juni A.r. 3233/87; 
Brussel 15 maart 1990, J.L.M.B. 1990, 805; P. KileSTe, “la concession de vente”, in La distri-
bution commerciale dans tous ses états, Brussel, ed. J.B.B., 1997, 86.
(2626) P. J. nAeYAerT en e. dUrSin, « Handelstussenpersonen » in Themis Bijzondere ove-
reenkomsten , 2008, 67.
(2627) gent, 2 januari 2008, onuitg., 2006/Ar/962.
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ii  lOT VAn de VOOrrAden BiJ Beëindiging VAn de frAncHiSeOVer-
eenKOMST

a.  Probleemstelling

748. Probleemstelling – Bij de beëindiging van de franchiseovereenkomst 
stelt zich het probleem van het lot van de voorraden. indien de franchisege-
ver de voorraden niet terugneemt, legt hij zijn gewezen franchisenemer een 
bijkomende last op. deze heeft immers als onafhankelijk geworden handelaar 
bij een klassieke distributiefranchise maar twee opties, of hij pleegt oneerlijke 
concurrentie door de producten door te verkopen aan een derde, buiten de 
franchiseketen om (2628) of hij blijft met de vaak kostelijke voorraad zitten, 
wat zijn kansen op een nieuwe commerciële start onmiddellijk financieel hy-
pothekeert. de franchisegever zal bij het beëindigen van de overeenkomst 
willen vermijden dat zijn producten nog verspreid worden in omstandighe-
den die hij niet meer kan controleren en zijn merk mogelijks discrediteren. 
Tegelijkertijd wordt bij de cliënteel elke verwarring vermeden over het einde 
van de contractuele samenwerking met de gewezen franchisenemer. daarom 
wordt het lot van de overgebleven voorraad van de gewezen franchisenemer 
conventioneel geregeld. dergelijke clausules worden uiteraard door de recht-
spraak erkend (2629). Ook de clausule die voorziet dat bij verbreking, om 
welke reden dan ook, of niet-verlenging, de concessiegever, en aangenomen 
kan worden dat dit ook opgaat voor de franchisegever, geen enkele verplich-
ting tot terugkoop van de stock heeft, is geoorloofd (2630).

B. contractuele oplossing

1.  Aankoopoptie franchisegever

749. aankooPoPtie oP voorraDen: – de franchisegever krijgt de mogelijk-
heid (doch niet de verplichting)  (2631) om de voorraad (en alle materiaal 
dat specifiek is voor de exploitatie van de franchiseonderneming) terug 

(2628) cass. (fr.) 13 mei 1975, J.C.P. 1975, iV, 211; cass. (fr.) 14 oktober 1983, Bull. Civ. 1983, 
iV, 231. 
(2629) Zie voor de concessieovereenkomst Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 1989, 524, noot P. 
KileSTe; Bergen 13 januari 1992, onuitg. A.r. 14.0194; Antwerpen 1 maart 1989, R.W. 1989-
90, 157; Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 1989, 524; Bergen 12 oktober 1998, J.L.M.B. 1999, 511, 
noot WilleMArT; Kh. Brussel 5 november 1990, T.B.H. 1992, 511, noot P. lefeBVre  in 
frankrijk Tgi Parijs 10 oktober 1985, P.I.B.D. 1986, iii, 213.
(2630) Kh. luik 12 juni 2006, T.B.H. 2007, 1013, J.L.M.B. 2007, 1211, noot c. STAUdT en P. 
KileSTe.
(2631) Zie onder meer Bergen 13 januari 1992 onuitg. A.r. 14.0194; Kh. Bergen 28 september 
1989, onuitg. A.r. 35.500/87; Bergen 24 oktober 1988, T.B.H. 1989, 524; Kh. Brussel 15 septem-
ber 1993, onuitg., A.r. 7.006/92.
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te nemen. Vaak gebeurt de terugname aan aankoopprijs, met aftrek van 
verschillende vastgestelde waardeverminderingen en de kosten van terug-
name (transport, verzekeringen,…) (2632). de franchisegever/concessiege-
ver kan zich exclusief een overnamerecht voorbehouden tegen een vooraf 
bepaalde prijs (2633).

 Dans les … jours suivant la fin du contrat, le franchisé fournira au fran-
chiseur un état complet du stock des produits de la franchise qu’il détiendra encore 
accompagné de leur prix de revente. Le franchiseur aura la possibilité (mais non 
l’obligation) de racheter tout ou partie de ce stock aux prix de vente initial ou au 
prix de marché s’il est inférieur. (2634)  

indien de franchisegever echt een verbintenis op zich neemt de voorraad 
terug te nemen wordt vaak bedongen dat het recht de terugname van de 
voorraad te eisen maar een beperkte tijd na de beëindiging van de overeen-
komst bestaat, wat dan discussies over het precies eindpunt van de con-
tractuele relaties kan doen ontstaan (2635). de verplichte overname kan 
zich ook beperken tot de producten die werden geleverd in een beperkte 
periode vlak vóór het beëindigen van de overeenkomst (2636). Vaak wordt 
ook bedongen dat de terugname enkel gebeurt in het geval de beëindiging 
van de overeenkomst niet aan fouten van de franchisenemer te wijten is. 
de europese deontologische code stelt terecht dat de clausule enkel kan 
gebruikt worden in functie van de bescherming van het merk en het imago 
en niet als een soort strafbeding (2637).

 En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat par le franchi-
seur, hors faute du franchisé, les stocks de produits et pièces de rechange invendus, 
restés à l’état neuf, commandés durant les six derniers mois, seront repris par le 
franchiseur au tarif, moins une décote de …% destinée à couvrir les frais de ce 
dernier (2638).

(2632) Parijs 12 oktober 1966, en 3 februari 1967, D. 1967, jurispr. 516, noot M. cABrillAc.
(2633) Kh. Brussel 5 november 1990, T.B.H. 1992, 511.
(2634) Art. 28.6 iic modelcontract, Contrat modèle ICC de Franchise internationale de distribution, 
icc, Parijs, icc publishing, 2000.
(2635) cass. (fr.) 28 oktober 1986, aangehaald in S. grAc, Les relations juridiques entre fran-
chiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., thèse pour le doctorat en droit, Université de 
nice-Sophia Antipolis, 1999, 219.
(2636) Parijs 15 februari 2001, D. 2001, Act. Jurispr. 1465, noot e. cHeVrier.
(2637) europese deontologische code art. 5.3 in fine en voetnoot 11.
(2638) P. le TOUrneAU, “franchisage, variétés du franchisage, indépendance et domina-
tion dans le franchisage, droit de la concurrence et franchisage”, Jurisclasseur distribution, fasc. 
1045, 2002, nr. 162.
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2.  Liquidatie voorraad door franchisenemer

750. in tijD bePerkte toelating tot commercialisatie voorraDen na beëinDiging 
franchiseovereenkomst: – de franchisegever kan ook de gewezen franchise-
nemer toelaten de goederen zelf van de hand te doen onder controle van de 
franchisegever. Meestal wordt dan een periode na het beëindigen van de 
overeenkomst voorzien waarin de gewezen franchisenemer nog de overge-
bleven producten van de franchiseovereenkomst kan blijven verkopen. 

 A la fin du contrat le fanchisé pourra écouler son stock sous l’enseigne du 
franchiseur, pendant un délai correspondant à son délai habituel de rotation. 

Voor de gewezen franchisenemer heeft dit het voordeel dat hij de producten 
kan blijven verkopen met een zeker winstmarge. de franchisegever moet 
geen verkoop van zijn producten toelaten aan dumpingprijzen naast zijn 
reguliere verkoopkanalen binnen het netwerk. in de praktijk komt de pe-
riode voor verkoop van de voorraad meestal overeen met de opzeggings-
termijn (2639). Soms wordt dergelijke clausule nog gecombineerd met een 
clausule die erin voorziet dat de franchisegever bij het aflopen van die ter-
mijn alsnog de overgebleven voorraad opkoopt. 

c.  oplossing rechtspraak bij afwezigheid contractuele clausule

751. overname voorraaD in afwezigheiD van contractuele oPlossing: – Bij de 
concessieovereenkomst aanvaardt het merendeel van de Belgische recht-
spraak (2640) en rechtsleer (2641) dat de voorraad terug moet worden ge-
nomen door de concessiegever, volgens de enen omdat het de impliciete 
wil van partijen was dat de voorraad maar aan de concessiehouder werd 
verkocht onder de ontbindende voorwaarde van het eerder beëindigen 
van de overeenkomst (2642). Anderen baseren zich voor de terugnamever-

(2639) S. grAc, Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onui-
tg., thèse pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999, 219.
(2640) Kh. Hasselt 28 januari 1997, R.W. 1999-00, 262; Brussel 27 mei 1994, T.B.H. 1995, 496, 
noot P. KileSTe (de rechter in kortgeding kan de onmiddellijke terugname van de stock 
bevelen); Kh. Brussel 6 september 1991, T.B.H. 1994, 450; Kh. Brussel 7 juni 1989, D.A.O.R. 
1991, afl. 18, 71, noot J. BillieT; contra doch weinig gemotiveerd Antwerpen 15 juni 1988, 
T.B.H. 1992, 509.
(2641) M. de grAeVe en M. eYSKenS, “een beknopt overzicht van de soorten handels-
tussenpersonen” in Themis handelstussenpersonen en distributie, Brugge, die Keure, 2001-2002, 
nr. 41, p. 73.
(2642) Kh. Brussel 6 september 1991, T.B.H. 1994, 450; gent 6 december 1982, onuitg., 19681/
Ar/82; gent 27 juni 1985, T.B.H. 1986, 135. Kh. Brussel 24 mei 1984, onuitg., A.r. 1742/83; 
bevestigd door Brussel 20 december 1985, T.B.H. 1987, 107; Brussel 22 november 2001, J.T. 
2002, 242; Antwerpen 25 juni 2001, T.B.H. 2003, 510; luik 17 januari 2002, T.B.H. 2005, 38; luik 
29 mei 2000, R.R.D. 2000, 310; Kh. Hasselt 28 januari 1997, R.W. 1999-00, 310; S. WilleMArT, 
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plichting op de goede trouw (2643) of op een verval van oorzaak (2644). 
Verval van oorzaak wordt echter enkel aanvaard bij rechtshandelingen 
om niet (cf. supra randnr. 452). eventueel wordt een terugnamerecht zelfs 
gekoppeld aan de garantie voor eigen uitwinning (2645). Bij de concessie-
overeenkomst kan deze problematiek echter ook ingepast worden in de 
verplichting een passende bijkomende opzegvergoeding te betalen (art. 3 
Alleenverkoopwet) (2646). de passende opzeggingsvergoeding moet dan 
ook een vergoeding voorzien voor de door de beëindiging van de conces-
sieovereenkomst onbruikbaar geworden voorraad (2647). 

de rechtspraak lijkt ook voor franchiseovereenkomsten gewonnen voor een 
terugnameplicht (2648), bijvoorbeeld gebaseerd op de schadebeperkings-
plicht (2649). de situatie is analoog aan deze van de concessiehouder (2650). 

Sommigen (2651) zien naar analogie met de franse rechtspraak terecht en-
kel een terugnameplicht bij een onrechtmatige beëindiging door de fran-

Les concessions de vente en Belgique, Brussel, Story Scientia, 1988, 109; M. WilleMArT en S. 
WilleMArT, La concession de vente en Belgique, Waterloo, Kluwer, 2007, 172; P. KileSTe, 
“la concession de Vente” in J.B.B. (ed.) La distribution commerciale dans tous ses états, Brussel, 
editions du jeune barreau de Bruxelles, 1997, hoofdstuk 4; in frankrijk M. cABrillAc, noot 
onder Parijs 12 oktober 1966, D. 1967, 516 en J. HeMArd, noot onder cass (fr.) 22 januari 
1969, J.C.P. 1970, ii, nr. 87576.
(2643) cass. 24 april 1998, Pas. 1998, i, 495, R.W. 1999-00, 569, J.T. 1998, 380, T.B.H. 1998, 228; 
cass. 31 oktober 1997, Pas. 1997, i, 1005, J.T. 1998, p. 380, Arr.Cass. 197, 1056, R.W. 1998-99, 1306, 
noot S. denOO, T.B.H.1998, 228; cass. 17 oktober 1997, J.N.B. 1997, 1645; Brussel 20 december 
1985, T.B.H. 1987, 106; Brussel 3 april 1997, D.A.O.R. 1997, afl. 93, p. 43, noot g. l. BAllOn; 
Bergen 22 mei 1996, onuitg. A.r. nr. 93/876; J. BillieT, “de overname van de stocks bij de 
beëindiging van de concessie”, noot onder Kh. Brussel 7 juni 1989, D.A.O.R. 1991, afl. 18, 75; 
S. grAc Les relations juridiques entre franchiseur et franchisé: coopération et conflit, onuitg., thèse 
pour le doctorat en droit, Université de nice-Sophia Antipolis, 1999,222 (al lijkt hij eerst de 
postcontractuele goede trouw te verwerpen, nadien baseert hij zich op de legitieme verwach-
tingen van de franchisenemer bij de beëindiging, wat uiteraard op hetzelfde neerkomt).
(2644) P. PigASSOU, “la distribution intégrée”, R.T.D. com.1980, 519; J. le cAlVeZ.
(2645) M. cABrillAc, “le sort des stocks détenus par les revendeurs lors de l’expiration 
de la concession de vente”, D. 1964, chr. 181; d. ferrier, Droit de la distribution, Parijs, litec, 
2006, nr. 667.
(2646) Kh. namen 17 maart 1997, onuitg. A.r. 1938/91;Y. MercHierS, P. cOlle en M. 
dAMBre “Algemeen handelsrecht- overzicht van rechtspraak”, T.P.R. 1992, 903.
(2647) Kh. namen 17 maart 1997, onuitg. A.r. 1938/91; luxemburg 10 maart 2005, D.A.O.R. 
2007, nr. 84, 462.
(2648) Kh. Brussel 3 juli 1998, T.B.H. 1999, 291, noot O.VAeS. 
(2649) luik 19 maart 1998, D.A.O.R. 1999, nr. 48, 79.
(2650) P. deMOlin, Le contrat de franchisage, chronique de jurisprudence française et belge, 1995-
2000, Brussel, larcier, 2001, 117.
(2651) Kh. gent 12 oktober 1995, uitg. A.r. 508/91; Kh. gent 25 januari 1996, onuitg. A.r., 
2554/93; Kh. Hasselt 17 september 1990, D.A.O.R.. 1991, afl. 18, 88; P. lefeBVre, “Bestaat 
er een verplichting tot overname van de stock in geval van beëindiging van de concessie-
overeenkomst?”, noot onder Kh. Brussel 5 november 1990, T.B.H. 1992, 515; J. VAn rYn en J. 
Heenen, Principes de droit commercial, t iV, Brussel, Bruylant, 1988, 76.
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chisegever (2652) of een beëindiging zonder opzegtermijn of onvoldoen-
de opzegtermijn wanneer een opzegtermijn vereist is (2653). Hier kadert 
dit dan in de schadebeperkingplicht van de concessiegever/franchisege-
ver (2654). Het is dan eigenlijk eerder een vergoeding voor de opgelopen 
schade door het ontijdig beëindigen doordat de franchisenemer niet meer 
in staat was om de voorraad tijdig te verkopen tijdens de redelijke opzeg-
termijn. Hiervan zou de concessiegever/franchisegever zich echter contrac-
tueel kunnen exonereren (2655). in andere gevallen is de beëindiging voor 
de franchisenemer te voorzien. Zeker indien het gaat om een overeenkomst 
van bepaalde duur die eindigt door het aflopen van die duur (2656). een 
algemene plicht tot terugname van de stock lijkt dus een brug te ver. 

752. frankrijk, enkel overname voorraaD in kaDer van schaDevergoeDing bij 
onrechtmatige of ontijDige verbreking: – Wanneer er contractueel niets voor-
zien is legt de franse rechtspraak slechts in heel uitzonderlijke gevallen 
aan de franchisegever de verplichting op om de voorraad over te nemen. 
Aangezien de franchisenemer een onafhankelijk handelaar is, dient hij 
zich ook als eigenaar van de voorraad te gedragen bij beëindiging van de 
overeenkomst (2657). Hij kan van de franchisegever dan ook geen enkele 
verbintenis afdwingen tot overname van de voorraad (2658). Het feit dat 
de franchisenemer die goederen zelf niet vrij kan verkopen, doet hieraan 
geen afbreuk. dit is iets wat de franchisenemer diende te voorzien bij het 
afsluiten van de overeenkomst (2659). enkel in uitzonderlijke gevallen zal 
de feitenrechter (2660) wel een verplichting opleggen. indien de franchise-
gever het contract onrechtmatig verbreekt kan dit kaderen in een schade-
beperkingsplicht (2661). de overname van de voorraad maakt dan deel uit 

(2652) P. KileSTe en P. HOllAnder, “examen de jurisprudence”, T.B.H. 2003, nr. 125, p. 
447.
(2653) in dat geval is het ook logisch geen overnameverplichting van de voorraad aan te 
nemen indien de concessiehouder de mogelijkheid had de voorraad te liquideren doch dit 
heeft nagelaten en de voorraad daardoor bestaat uit verouderde en onbruikbare goederen: 
Kh. Brussel 29 april 1994, 1995, 515. 
(2654) de rechter kan in dat geval zelf een overname van de stock bevelen op straffe van beta-
ling van een geldsom: Brussel 27 mei 1994, T.B.H. 1995, 496.
(2655) Kh. luik 12 juni 2006, T.B.H. 2007, 1013, J.L.M.B. 2007, 1211, noot c. STAUdT en P. 
KileSTe.
(2656) Kh. Brussel 15 okotber 1993, T.B.H. 1994, 468 (verkort); A.r. 1357/92.
(2657) cass. (fr.) 28 april 1975, Bull. Civ. 1975, iV, 94; cass. (fr. ) 16 februari 1970, D. 1970, 391; 
Parijs 3 februari 1967, D. 1967, 516; Parijs 14 februari 1962, D. 1962, 514, noot J. HeMArd.
(2658) cass. (fr.) 17 maart 1970, J.C.P. g. 1970, ii, 16568, noot J. HeMArd; cass. (fr.) 16 fe-
bruari 1970, D. 1970, jurispr. 391; ook zo bij huur van handelszaak: cass. (fr.) 23 maart 1999, 
Bull. Civ. iV, nr. 72, Contr., Conc., Consom. 2000, comm. nr. 109, noot l. leVeneUr.
(2659) cass. (fr.) 26 oktober 1982, Bull. Civ. 1982, iV, 275.
(2660) Volgens het franse Hof van cassatie is het probleem van de terugname van voorraad 
een feitenkwestie: cass. (fr. ) 22 januari 1969, J.C.P. 1969, ii, nr. 16066, noot J. HeMArd.
(2661) cass. (fr.) 17 maart 1970, J.C.P. 1970, ii, nr. 89232, noot J. HeMArd.



MOgeliJKe OneVenWicHTen en HOe die Te HerSTellen

606

van de schadevergoeding (2662). een andere grond om een verplichte te-
rugname van de voorraad op te leggen kan gevonden worden in het rechts-
misbruik. Het niet terugnemen maakt dan een rechtsmisbruik uit indien 
de franchisegever de overeenkomst beëindigde en de franchisenemer daar-
door niet voldoende tijd heeft gehad om de voorraad op regelmatige wijze 
te verkopen of te gebruiken bij het verstrekken van de dienst (2663).

753. beslag oP voorraaD ter betaling van contractuele schulDen: – in principe 
zou de franchisegever bij afloop van de franchiseovereenkomst bewarend 
beslag kunnen laten leggen op de voorraad tot betaling van verschuldigde 
vergoedingen of betalingen voor geleverde producten. evenwel kan de 
franchisegever dit recht misbruiken wanneer hij daarmee de verkoop van 
die voorraad door de franchisenemer onmogelijk maakt, zeker wanneer de 
franchisegever weet dat de voorraad in kwestie snel geheel of gedeeltelijk 
demodeert (2664). dit getuigt niet van een uitvoering van de overeenkomst 
te goeder trouw (2665).

(2662) luxemburg 10 maart 2005, D.A.O.R. 2007, nr. 84, 462.
(cass. (fr.) 23 mei 2000, Petites Affiches 2001, nr. 48, p. 20, noot M.-r. gArciA, R.J.D.A. 2000, 
nr. 973, R.T.D. civ. 2001, 137, noot J. MeSTre en B. fAgeS, R.T.D. com. 2001, 37; cass. (fr.) 
26 oktober 1982, Bull. Civ. iV, nr. 324; cass. (fr.) 20 oktober 1982, Gaz. Pal. 1983, i, jur. 124; cass 
(fr.) 17 maart 1970, J.C.P. g. 1970, ii, 16568, noot J. HeMArd.
(2663) H. deWOlf, La fidélisation de la clientèle, Stratégies juridiques et commerciales des entrepri-
ses, clermont ferrand, l.g.d.J., 1999, 354-355.
(2664) Zie voor een concessieovereenkomst: Kh. luik 12 juni 2006, T.B.H. 2007, 1013, J.L.M.B. 
2007, 1211, noot c. STAUdT en P. KileSTe.
(2665) S. STiJnS, W. VAn gerVen en P. WerY, “chronique. les obligations, les sources”, 
J.T. 1996, 743.
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754. franchise; economisch belangrijk, juriDisch miskenD?: – Sinds eind jaren 
zestig heeft franchising vanuit de Verenigde Staten in europa ingang ge-
vonden als distributietechniek, eerst voor goederen en geleidelijk aan ook 
voor diensten. Het economisch belang van het contract kan niet worden 
ontkend. Thans telt de sector in België meer dan 150 franchisegevers en 
3500 franchisenemers. Samen zijn zij goed voor nog eens 30.000 personeels-
leden (2666). 
naar Belgisch recht krijgen we echter een zeer fragmentarisch beeld van de 
overeenkomst, gevormd rond jurisprudentiële oplossingen voor een aan-
tal concrete, maar niet altijd representatieve problemen in verband met de 
overeenkomst. enerzijds gaat het om extreme gevallen van onecht gebruik 
van de overeenkomst. de overeenkomst tussen partijen wordt franchise-
overeenkomst genoemd om te ontsnappen aan de toepassing van een als 
nadeliger ervaren, vaak nochtans dwingend juridisch regime, bijvoorbeeld 
de Handelsagentuurwet of de Arbeidsovereenkomstenwet en het sociaal 
statuut van de werknemer. de meest extreme vormen van onecht gebruik 
zijn franchiseovereenkomsten waarbij een waardeloos concept wordt aan-
geboden. in de praktijk buiten sommige franchisegevers de goedgelovig-
heid uit van naïeve ondernemers en potentiële gelukzoekers, die denken op 
snelle en eenvoudige wijze een marktaandeel te kunnen veroveren. Som-
mige malafide franchisegevers zoeken dan uiteindelijk rijk te worden door 
het zo snel mogelijk verkopen van hun franchiseformule aan zo veel mo-
gelijk franchisenemers en niet door het succes van die formule zelf (2667). 
Anderzijds gaat het om echte franchiseovereenkomsten, maar dan situeren 
de problemen die aan de rechter worden voorgelegd zich bijna uitsluitend 
rond de beëindiging van de overeenkomst. de problemen tijdens de duur 
van de overeenkomst worden zo veel mogelijk intern of door een beroep op 
bemiddeling en arbitrage opgelost. de nauwe samenwerking tussen par-
tijen verdraagt een echt “litige” verhouding, waar beide partijen diametraal 
tegenover elkaar staan, niet. 

755. onafhankelijkheiD: – Vooral door de demarkatie van de franchiseover-
eenkomst ten opzichte van andere (verwante) overeenkomsten krijgen we 
inzicht in de eigenheid van de franchiseovereenkomst. een franchisever-
houding kan niet gelijkgeschakeld worden met een maatschapovereen-
komst (2668) noch met een arbeidsovereenkomst (2669) omwille van de (ju-
ridische) onafhankelijkheid van de partijen bij een franchiseovereenkomst. 

(2666) Toelichting bij wetsvoorstel 28 januari 2004 betreffende de franchiseovereenkomst, 
Parl. St., Kamer, 2003-2004, dOc 51 0747/001, www.fbf-bff.be
(2667) zie o.a. toelichting bij wetsvoorstel 17 maart 2004 tot regeling van franchising, ter ver-
betering van de handelspraktijken in die sector, Parl. St., Kamer, 2003-2004, doc 51 0924/001, 
p 5.
(2668) Supra randnrs. 6-33 
(2669) Supra randnrs.57-98
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de franchisegever doet beroep op franchisenemers bij de uitbreiding van 
zijn concept omdat de franchisenemers -in tegenstelling tot werknemers, 
zoals handelsvertegenwoordigers, of zelfstandige tussenpersonen zoals de 
makelaar of de handelsagent,- bereid zijn zelf de investeringen te dragen 
die nodig zijn voor de uitbouw van de franchiseketen en het franchisecon-
cept. de franchisenemers zijn uiteraard enkel bereid te investeren in het 
concept van de franchisegever omdat ze (een deel van) de winst van die on-
derneming beogen. de onafhankelijkheid van de franchisenemer moet dus 
geanalyseerd worden vanuit het dragen van het economisch risico van de 
onderneming. dit onderscheidt de franchisenemer ten eerste van de werk-
nemer. de klassieke criteria uit het arbeidsrecht die wijzen op een band van 
ondergeschiktheid, namelijk, het gezag, leiding en toezicht, zijn uitingen 
van de achterliggende beweegreden voor de bescherming van de werkne-
mer, namelijk zijn gebrek aan invloed op de economische factoren die zijn 
werk bepalen. de richtlijnen die de franchisenemer moet dulden van de 
franchisegever moeten dan ook in die zin beoordeeld worden. Het is dus 
zinloos de richtlijnen van de franchisegever inhoudelijk te gaan vergelijken 
met de richtlijnen van een werkgever aan zijn werknemers en te oorde-
len dat, indien gelijkaardige richtlijnen worden gegeven, de franchisege-
ver inderdaad leiding, gezag en toezicht uitoefent op de franchisenemer. 
inhoudelijk kunnen richtlijnen van een franchisegever dus sterk gelijken 
op richtlijnen van een werkgever. We moeten de richtlijnen globaal gaan 
beoordelen om te zien of ze de franchisenemer nog in staat stellen het eco-
nomisch risico van zijn onderneming te beïnvloeden. in principe moet de 
franchisenemer dus enkel die richtlijnen dulden die nodig zijn voor de be-
scherming van de uniformiteit en het imago van de keten en een correcte 
toepassing van het franchiseconcept en de knowhow. Vervolgens kunnen 
we de franchisenemer door zijn onafhankelijkheid ook onderscheiden van 
de agent (2670). de agent is juridisch wel zelfstandig, in de zin dat hij niet 
in een ondergeschikt verband staat ten opzicht van zijn principaal, maar 
draagt toch een veel beperkter risico dan de franchisenemer. Hij onderhan-
delt met de cliënteel, maar niet in eigen naam, en vooral niet voor eigen 
rekening. Hij draagt dus wel een zeker risico. Hij zal bij het mislukken van 
zijn onderhandelingen voor rekening van de franchisegever immers niet 
vergoed worden voor zijn inspanningen, maar draagt niet het risico voor 
de afgesloten transacties zelf. indien er geen enkele overeenkomst tot stand 
komt door zijn bemiddeling zal hij weinig verdienen, aangezien hij meestal 
op commissie werkt. Maar hij kan geen verlies lijden door de door hem on-
derhandelde transactie. de finale verantwoordelijkheid en het uiteindelijke 
economische risico van die transacties blijven bij de principaal. de prin-
cipaal draagt het risico voor het niet aanslaan van zijn product of dienst, 

(2670) Supra randnr. 125-
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niet de agent. Bij de franchiseovereenkomst zal de franchisenemer bij het 
mislukken van het franchiseconcept, bij het niet aanslaan van het product 
of de dienst die het voorwerp van de overeenkomst, economische verliezen 
lijden, die verder gaan dan het niet vergoed worden voor een geleverde 
inspanning. Het gaat dus om een gradueel onderscheid, dat vooral bestaat 
in een verschil in grootte van het genomen economisch risico, hetgeen we 
zouden kunnen vertalen naar de mate van eigen investering van de fran-
chisenemer tegenover de geringere investering van de agent.
een kwalificatie van de franchiseverhouding als gezamenlijke vennoot-
schap, maatschap is in principe niet onmogelijk (2671). de franchisenemer 
blijft onafhankelijk in de zin dat hij het economisch risico van de onderne-
ming draagt. indien beide partijen een inbreng doen, zullen ze dit risico 
echter noodzakelijkerwijs delen. daarom is het samen oprichten van, of de 
facto samen deel uitmaken van een vennootschap niet aangewezen. indien 
beide partijen het risico delen, zullen ze beide dat risico ook moeten kunnen 
beïnvloeden. in het geval de franchisegever deel uitmaakt van de vennoot-
schap waarin de exploitatie van de franchiseonderneming is ondergebracht, 
is de franchisenemer in feite een vennootschap, waarin de franchisegever 
participeert. de franchisegever wordt dan zelf deels franchisenemer en de 
oorspronkelijke franchisenemer loopt het gevaar zijn onafhankelijkheid te 
verliezen, aangezien de franchisegever door zijn lidmaatschap van de ven-
nootschap van de franchisenemer, het bestuur van de onderneming mee 
beïnvloedt.
Wanneer de franchisegever al te zeer de onafhankelijkheid van de fran-
chisenemer (2672) aantast, door een inmenging in het bestuur van de fran-
chisenemer met een al te grote impact op het economisch risico van de on-
derneming van de franchisenemer (die dus niet in verhouding staat met 
de normale franchiseverhouding), dreigt hij hiervoor een prijs te betalen. 
Juridisch gebeurt dit onder meer door de kwalificatie van de franchisege-
ver als feitelijke bestuurder van de vennootschap van de franchisenemer, 
waardoor hij bij faillissement aansprakelijk kan gesteld worden voor de 
desastreuze invloed van zijn ongeoorloofde inmenging via de (gehele of 
gedeeltelijke) tenlastelegging van het passief.

756. knowhow en onDerscheiDenDe tekens: – Uit een vergelijking met de 
concessieovereenkomst komt ten dele de reden naar boven waarom de 
franchisenemer bereid is een economisch risico te nemen. Hij hoopt, net 
als een concessiehouder door de overeenkomst met de franchisegever een 
concurrentieel voordeel te verkrijgen op de relevante markt. de concessie-
houder verkrijgt dit voordeel door de grote appreciatie van de markt voor 
de producten van de concessiegever en dus meestal ook door het imago 

(2671) Supra randnr. 10-33.
(2672) Supra randnr. 183.
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van die producten, gekoppeld aan de naam/merkbekendheid (2673). daar-
naast hopen beide partijen op schaalvoordelen door de grotere geografische 
spreiding van de afzetmarkt en de daaruit volgende commerciële bekend-
heid. Voor de franchisenemer speelt dit, in het geval van een distributief-
ranchise, ook mee. de distributiefranchise houdt dus een verkoopconcessie 
in de zin van de Alleenverkoopwet in (2674). de Alleenverkoopwet kan 
dus ook van toepassing zijn op franchiseovereenkomsten die aan de voor-
waarden gesteld in de wet voldoen. Het imago van de keten, dat zijn uiting 
vindt in de aantrekking van het merk of een ander teken waarmee de ke-
ten zich van concurrenten onderscheidt speelt een fundamentele rol bij de 
franchiseovereenkomst. in principe kan het louter laten mee genieten van 
de handelsnaam van franchisegever volstaan. Het hoeft niet te gaan om een 
gedeponeerd merk. nochtans zal enkel door een merkdepot het concur-
rentieel voordeel gedurende de hele contractsduur gegarandeerd kunnen 
worden. Het merk of de handelsnaam moeten reeds bij het begin van de 
overeenkomst bestaan. Al wordt aanvaard dat de merkbekendheid in het 
begin van de overeenkomst zeer klein kan zijn. de bedoeling van de fran-
chiseovereenkomst is immers voor de franchisegever om de bekendheid 
van de keten in nieuwe territoria op te bouwen.
Maar daarnaast laat de franchisegever de franchisenemer ook meegenieten 
van het door hem ontwikkelde, succesvolle commercieel systeem (2675). 
de franchiseovereenkomst kadert het product in een totale verkoopsstra-
tegie, leert de franchisegever hoe hij de dienst kan leveren zoals de fran-
chisegever het zelf met succes doet en hoe hij zijn onderneming kan pre-
senteren zoals de succesvolle onderneming van de franchisegever zelf. de 
overdracht van knowhow door de franchisegever gaat een stap verder dan 
de (soms zware) verplichtingen die de concessiegever aan zijn concessie-
houders oplegt in het kader van een concessieovereenkomst. Waar deze 
verplichtingen bij concessieovereenkomsten ervoor moeten zorgen dat het 
(merk)imago gegarandeerd wordt, maakt de knowhow voor de franchise-
nemer een bijkomend concurrentieel voordeel uit.

(2673) Voor merkenrechtelijk beschermde onderscheidende tekens zie randnr. 237 e.v.; voor 
niet merkenrechtelijke beschermde onderscheidende tekens (zoals de handelsnaam) zie 
randnr. 257.
(2674) doorheen dit doctoraat hebben we de term concessieovereenkomst in een ruime zin 
gebruikt. Binnen de algemene categorie van concessieovereenkomsten zouden we verschil-
lende onderscheiden kunnen maken. de concessieovereenkomst zoals bedoeld in de Al-
leenverkoopwet zou daar één van kunnen zijn. Het kan opportuun zijn om een duidelijker 
onderscheid te maken en de term concessieovereenkomst voor te behouden voor deze over-
eenkomsten die onder de Alleenverkoopwet vallen. de andere overeenkomsten zouden dan 
selectieve distributieovereenkomsten kunnen zijn. nochtans lijkt de Alleenverkoopwet ook 
te vertrekken van een ruime categorie concessieovereenkomsten en vervolgens binnen deze 
ruime categorie een bepaald soort concessieovereenkomst af te zonderen, die dan onder het 
toepassingsgebied valt. Bovendien lijkt de algemene term “concessieovereenkomst” ingang 
te hebben gevonden, ook buiten het toepassingsgebied van de wet. 
(2675) Supra randnr. 261 e.v.
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de onderscheidende tekens zoals het merk en de handelsnaam en de 
knowhow functioneren ten opzichte van elkaar vaak als communicerende 
vaten. een sterk merk van de franchisegever maakt een stevig uitgebouwde 
knowhow minder noodzakelijk om de franchisenemer toch het concurren-
tieel voordeel te bezorgen. is de franchiseketen minder bekend, of staat de 
keten nog aan het prille begin van de expansie, dan zal de franchisegever 
de franchisenemer een veel sterkere knowhow moeten kunnen bieden, wil 
het concept de franchisenemer een concurrentieel voordeel bieden.

757. samenwerking: – Tenslotte willen partijen door een franchiseovereen-
komst samenwerken (2676). Het is niet de bedoeling dat de franchisenemer 
zoals een agent enkel optreedt als tussenpersoon om producten of diensten 
van de franchisegever aan de cliënteel aan te bieden. Hij handelt voor ei-
gen rekening maar werkt voor het welslagen van zijn onderneming samen 
met de franchisegever. Hij rekent op de hulp van de franchisegever bij de 
aantrekking van cliënteel, net zoals de franchisegever op zijn hulp rekent 
om zijn franchiseconcept uit te breiden in het gebied van de franchisenemer 
en het imago van de keten hoog te houden. Samenwerking kan principieel 
enkel tussen evenwaardige partners, anders werkt de ene voor de andere 
partij en helpt die zijn aangestelde enkel in de uitvoering van zijn taken.
Wanneer iemand een intellectueel eigendomsrecht of knowhow in licentie 
geeft, wil hij in principe buiten de overdracht zelf en de daarmee gepaard 
gaande technische bijstand, die deel uitmaakt van de knowhow of verschul-
digd is op basis van de aanvullende werking van de goede trouw, geen ver-
dere verbintenissen meer op zich nemen. er is bij een licentie a priori dus 
geen sprake van een zelfstandige bijstandsverplichting. Uiteraard wordt in 
de praktijk dergelijke bijstandsverplichting vaak contractueel ingelast. Het 
is ook dan niet altijd duidelijk of de bijstandsverplichting verder gaat dan 
een puur technische bijstand.
de verbintenis tot samenwerking bij een franchiseovereenkomst is op zich-
zelf echter nogal vaag. Toch gaat het om meer dan louter de samenwerking 
tussen partijen bij eender welke vorm van overeenkomst, ter realisatie van 
het voorwerp van de overeenkomst. de samenwerking is integendeel het 
voorwerp van de overeenkomst. Het is dus nodig dat de samenwerking 
ook geconcretiseerd wordt in de overeenkomst. dit gebeurt voornamelijk 
door de invulling van de bijstand die de franchisegever aan de franchisene-
mer verschuldigd is en anderzijds door de verplichtingen van de franchise-
nemer om de richtlijnen te respecteren die moeten zorgen voor de instand-
houding van het imago van de keten en het implementeren en verbeteren 
van de knowhow. een legitimatie van die samenwerking louter door een 
kwalificatie als samenwerkingsovereenkomst of overeenkomst aangegaan 

(2676) Supra randnr. 188 e.v.
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in het gemeenschappelijk belang moet dus worden afgewezen (2677). deze 
concepten zijn immers vaag en zonder concrete inhoud. Ofwel gaat het om 
de uitvoering te goeder trouw van contractuele verbintenissen, maar dan 
gaat dit voor eender welke overeenkomst op, ofwel gaat het om een bijko-
mende contractuele verbintenis, maar dan moet de basis daarvan de wils-
autonomie zijn. Bij franchiseovereenkomsten moet de samenwerkingsver-
plichting dus geconcretiseerd worden in zelfstandige bijstandsverplichtin-
gen van de franchisegever (2678) en verbintenissen van de franchisenemer 
in verband met het helpen uitbouwen van het franchiseconcept in de zin 
van de knowhow en het merkimago (2679).

758. eigenheiD franchiseovereenkomst: – de onafhankelijkheid, samenwer-
kingsplicht en overdracht van know-how zijn drie constitutieve bestand-
delen van de franchiseovereenkomst, die deze onderscheiden van alle 
andere vormen van distributieovereenkomsten. Vermits geen specifiek 
wettelijk statuut hiervoor is uitgewerkt, betreft het een onbenoemde over-
eenkomst (2680). de soepelheid van deze onbenoemde overeenkomst zorgt 
voor een toepassing in zeer uiteenlopende sectoren (2681). Belangrijk is 
vooral het onderscheid tussen een distributiefranchise, waar de franchise-
nemer producten van de franchisegever of een door hem samengesteld 
gamma van producten verkoopt, de dienstenfranchise, waar de franchise-
nemer diensten aanbiedt volgens de door de franchisegever uitgebouwde 
methode (die zijn knowhow uitmaakt) en de productiefranchise, die zeer 
dicht aanleunt bij de octrooilicentie (2682). de samenwerking kan op maat 
van de partners en de commerciële formule worden ingevuld. Principieel 
zal de franchiseovereenkomst een complexe duurovereenkomst zijn; een 
overeenkomst waarbij de kenmerkende prestaties een complex geheel aan 
verbintenissen vormen die principieel over een zekere duur gerealiseerd 
worden (2683). dit en het feit dat de verbintenissen moeilijk deelbaar zijn, 
impliceert dat een nietigheid of ontbinding moeilijk ex tunc kan worden 
georganiseerd (2684). daarnaast kunnen zich problemen van imprevisie 
voordoen (2685). daarom wordt in de praktijk de duur van de overeen-
komst meestal contractueel relatief kort gehouden. Zo kan men bij verlen-
ging proberen nieuwe voorwaarden af te dwingen. dit spreekt echter de 
bedoeling van partijen tegen. de duur van de overeenkomst zal zeker voor 

(2677) Supra randnr. 200-222.
(2678) Supra randnr. 223 e.v.
(2679) Supra randnr. 233 e.v.
(2680) Supra randnr. 275 e.v.
(2681) Supra randnr. 283 e.v.
(2682) Supra randnr. 280-282.
(2683) Supra randnr. 328 e.v.
(2684) Supra randnr. 317.
(2685) Supra randnr. 318 e.v.
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een franchisenemer die zware investeringen doet, van groot belang zijn. 
Hij moet de investeringen immers realiseren over de duur van de overeen-
komst. na beëindiging van de franchiseovereenkomst loopt hij het risico 
het merendeel van de nog niet afgeschreven investeringen te verliezen. de 
begininvesteringen impliceren vaak een langere duur dan de korte duur 
die contractueel wordt voorzien. Het weigeren van verlengingen zal om die 
reden dan ook vaak een rechtsmisbruik uitmaken (2686).

759. gemeenschaPPelijke kern in grote verscheiDenheiD aan soorten franchise-
overeenkomsten: – Afhankelijk van het product of de dienst waarop de fran-
chiseovereenkomst betrekking heeft worden (vaak arbitraire) onderschei-
den gemaakt tussen verschillende soorten franchiseovereenkomsten. Het 
onderscheid tussen productiefranchise, distributiefranchise en diensten-
franchise heeft enige relevantie (2687). Andere onderscheiden zijn louter 
afhankelijk van lichte verschillen in de modaliteiten van de overeenkomst. 
Of producten bij een distributiefranchise nu in één of meerdere afzonderlijk 
verkooppunten (multiple franchise) van de franchisenemer dan wil in een 
deel van een groter verkooppunt worden aangeboden (cornerfranchise, en 
of in dat gebouw nu in of meerdere franchisenemers actief zijn (combina-
tiefranchise) heeft juridisch weinig relevantie. Ook het feit dat een deeltje 
van het kapitaal gefinancierd wordt door de franchisegever (participatief-
ranchise) hoeft op zich geen invloed te hebben op de juridische analyse van 
de overeenkomst. de financieringsovereenkomst kan in theorie los gezien 
worden van de franchiseovereenkomst. een kwalificatie als masterfran-
chise is wel interessant omdat zich daar de vraag stelt naar de verhouding 
tussen de franchisegever en de subfranchisenemer. Aangezien de franchise-
overeenkomsten een dienstenovereenkomst is zouden we kunnen spreken 
van een co-aanneming. de masterfranchisenemer heeft immers op zichzelf 
niet altijd alle elementen in handen om zich ten aanzien van zijn franchise-
nemer (de subfranchisenemer) als een goede franchisegever op te stellen. 
Hij is gebonden door de richtlijnen met betrekking tot het concept van de 
franchisegever. Ook een vergelijking, voor zover mogelijk, met de situatie 
van een onderhuurder zou een zekere band tussen franchisegever en sub-
franchisenemer opleveren, zonder daarbij uiteraard zo ver te willen gaan 
dat de subfranchisenemer rechtstreeks een verlenging zou kunnen afdwin-
gen van de franchisegever.

760. kwalificatie als kaDerovereenkomst; miDDel om bij Distributiefranchise De 
vereiste van voorafgaanDelijke bePaalbaarheiD van De kooPPrijs te vermijDen: – de 
kwalificatie van de franchiseovereenkomst en de concessieovereenkomst als 
kaderovereenkomst (cf. infra randnr. 330; 338 e.v). heeft vooral een rol ge-

(2686) Supra randnr. 586 e.v.
(2687) Supra randnr. 280-282.
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speeld in de franse rechtspraak over de prijsbepaling (cf. infra randnr. 340). 
Op straffe van nietigheid moet de prijs die gehanteerd wordt voor de ver-
koop van goederen van de franchisegever aan de franchisenemer (of van 
de concessiegever aan de concessiehouder) bepaald of minstens bepaalbaar 
zijn. Aangezien een kaderovereenkomst in feite de randvoorwaarden re-
gelt voor de later afname van producten, diende de prijs volgens bepaalde 
rechtsleer reeds bepaald of bepaalbaar te zijn in de franchiseovereenkomst 
zelf. dit probleem stelt zich uiteraard enkel bij distributiefranchise. Bij 
overeenkomsten die het leveren van een dienst tot voorwerp hebben moet 
de prijs immers niet noodzakelijk op voorhand vastliggen. de latere toe-
passingsovereenkomsten moeten echter duidelijk onderscheiden worden 
van de kaderovereenkomsten. de kaderovereenkomst heeft prestaties als 
voorwerp, waarvoor de prijs dus niet in de overeenkomst dient bepaald te 
worden. Het zijn de latere toepassingsovereenkomsten die bij een distribu-
tiefranchise de effectieve overdracht van producten tot voorwerp hebben. 
de bepaalbaarheid van de prijs dient dan ook op dat niveau beoordeeld te 
worden. 

761. kwalificatie als Duurovereenkomst: – de kwalificatie als duurovereen-
komst (2688) en de kwalificatie als kaderovereenkomst (2689) zijn nauw 
verwant. door de duur van de samenwerking hebben partijen nood aan een 
flexibel instrument, dat aan de noden van de markt kan worden aangepast 
en dat wat de concrete toepassingen betreft telkens in overeenstemming 
met de geldende marktvoorwaarden kan worden ingevuld. 

762. kwalificatie als integratieovereenkomst (2690): – de franchisenemer in-
tegreert zijn onderneming vrijwillig in de keten van de franchisegever. deze 
economische afhankelijkheid hoeft echter een juridische onafhankelijkheid 
niet uit te sluiten. Bij integratieovereenkomsten wordt de juridische eigen-
dom onderscheiden van de economische eigendom. economisch gezien zou-
den we kunnen stellen dat de onderneming van de franchisenemer eigenlijk 
deels eigendom wordt van de franchisegever, al gaat dit niet helemaal op. 
dit concept van economische eigendom hecht minder belang aan wie juri-
disch gezien titularis is van een eigendomsrecht op de verschillende elemen-
ten waaruit de onderneming bestaat, maar kijkt wie economisch gezien de 
waarde van de onderneming kan verzilveren. dit concept kan binnen een 
juridische context gelinkt worden aan de moeilijke discussies die over ei-
gendom van cliënteel binnen een handelszaak worden gevoerd. Uiteindelijk 
moeten we de cliënteel als een waardering van de handelszaak zien. Het gaat 
fundamenteel om de vraag wie economisch gezien eigenaar is van die han-

(2688) Supra randnr.292 e.v.
(2689) Supra randnr. 330 e.v.
(2690) Supra randnr. 249 e.v.



SAMenVATTing VAn HeT PrOefScHrifT en AlgeMeen BeSlUiT

617

delszaak. dit zonder meer vertalen naar een juridische context gaat niet op. 
de vraag wie juridisch eigenaar is van de cliënteel is dan ook kunstmatig. 
een integratieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de geïntegreerde 
de passieve economische eigendom van zijn onderneming deels overdraagt 
aan de integrerende onderneming. Hij zelf behoudt een actief juridisch ei-
gendomsrecht op de onderneming. dit onderscheidt de overeenkomst van 
bijvoorbeeld de huuruitbating, waar de juridische eigenaar een passief ju-
ridisch eigendomsrecht behoudt en een actief economisch eigendomsrecht 
toelaat door de huuruitbater. Bij franchiseovereenkomsten heeft tijdens de 
duur van de overeenkomst de franchisegever misschien een gedeeltelijke 
passieve economische eigendom over de onderneming van de franchise-
nemer. Maar tegelijkertijd verwerft de franchisenemer (binnen het territo-
rium) een actief economisch eigendomsrecht op bepaalde passieve juridi-
sche eigendomsrechten van de franchisegever. de franchisegever verleent 
hem immers gebruiksrechten op zijn knowhow, zijn naam, merk of andere 
onderscheidende tekens. de door de integratieovereenkomst in het leven 
geroepen economische afhankelijkheidsrelaties zijn dus wederzijds. 

Het gaat dus bovendien in hoofde van de franchisegever om een uitgestel-
de economische eigendom. Tijdens de duur van de overeenkomst komt im-
mers slechts een klein deel van de economische realisaties ten voordele van 
de franchisegever. Ten eerste uiteraard door de commerciële realisaties van 
de franchisenemer onder de vorm van commissies, of omzet gerelateerde 
vergoedingen. daarnaast zal er een positieve invloed op het imago van de 
keten zijn en eventueel verbeteringen van de knowhow van de franchise-
gever, waaruit hij economisch voordeel kan halen. Het is vooral bij beëin-
diging dat de franchisegever ten volle de positieve effecten van zijn passief 
economisch eigendomsrecht op de onderneming van de franchisenemer 
zal voelen. Zijn merk, zijn keten, zal in de regio waar de franchisenemer 
actief is geweest blijvende bekendheid genieten.

763. herstel van onevenwichten vóór het sluiten van De overeenkomst: – de 
franchisenemer verbindt het lot van zijn onderneming economisch gezien 
aan het lot van de keten van de franchisegever. Maar aangezien zijn on-
afhankelijkheid impliceert dat hij het economische risico van de onderne-
ming draagt, is het dus van cruciaal belang dat hij een goed beeld heeft 
van zowel de inhoud van de overeenkomst als van zijn medecontractant. 
de franchisegever is duidelijk een repeat player, de franchisenemer is dit 
meestal niet. Veel informatie die nuttig zal zijn voor de beoordeling van de 
opportuniteit van de overeenkomst is echter confidentieel. de knowhow 
is per definitie geheim, of toch ongekend door de franchisenemer, anders 
levert hij geen concurrentieel voordeel op. de franchisegever kan deze in-
formatie dus enkel meedelen wanneer hij garanties heeft op een werkelijke 
verdere contractuele samenwerking. 



SAMenVATTing VAn HeT PrOefScHrifT en AlgeMeen BeSlUiT

618

in principe kan de precontractuele informatie afgedwongen worden op 
basis van het gemeen recht (2691). de theorie van de wilsgebreken en de 
culpa in contrahendo stellen de franchisenemer in staat a posteriori een 
gebrek aan of foutieve informatie te sanctioneren. Zeker in combinatie met 
een correcte analyse van de essentiële kenmerken zoals die naar voor geko-
men is uit de demarkatie van de franchiseovereenkomsten ten opzichte van 
andere overeenkomsten kan de analyse gemaakt worden met betrekking 
tot welke informatie moest meegedeeld worden. Vanuit de vaststelling dat 
de franchisenemer bij de overeenkomst vaak grote investeringen doet en 
dus grote risico’s neemt, is een wettelijk optreden op het vlak van precon-
tractuele informatie volgens sommigen wenselijk (2692). in elk geval heeft 
dit het voordeel van de duidelijkheid. de uiteindelijke legitimatie voor een 
uitzonderingsregime voor precontractuele informatie kan gevonden wor-
den in de kwalificatie als integratieovereenkomst (2693). de wetgever gaat 
er dan van uit dat de professional die overweegt zijn onderneming te in-
tegreren duidelijk geïnformeerd dient te worden over de mogelijkheden 
en concurrentiële voordelen die de overeenkomst hem zal bieden om de 
gedane investeringen economisch rendabel te maken, of af te schrijven. fi-
naal gaan wetten over precontractuele informatie er echter meestal vanuit 
dat de franchisenemer niet in staat is, of vaak vergeet, het werkelijke risico 
te begroten. Hij ziet kortzichtig enkel de onmiddellijke voordelen van de 
overeenkomst voor zijn onderneming maar niet de grote nadelen op het 
einde van de overeenkomst. Waar we dit principieel kunnen veroordelen 
als een betutteling van onafhankelijke handelaars die hun eigen risico moe-
ten dragen en dus voor sluiting van een overeenkomst ook zelf moeten 
inschatten, getuigt dit praktisch gezien wel van realisme. initiatieven zoals 
de Unidroit modelwet hebben dan ook verdiensten. de slagkracht van deze 
modelwet is veel groter door het opleggen van een informatie over een 
door de wet vooropgestelde minimale inhoud van de franchiseovereen-
komst. Op die manier verplicht de modelwet veel meer dan de Belgische 
wet om duidelijkheid te scheppen over wat de wet als essentiële bestand-
delen van de franchiseovereenkomst ziet. dit is ook onmiddellijk het grote 
voordeel van een wet die zich beperkt tot de precontractuele informatie 
voor franchiseovereenkomsten.
de Belgische wet is echter een miskleun. Het oorspronkelijke idee enkel 
partijen te beschermen die aanzienlijke investeringen doen, heeft plaats 
gemaakt voor een ruime toepassingen op alle ‘samenwerkingsovereen-
komst’ (2694), een kwalificatie die we als een lege doos hebben afge-

(2691) Supra randnr.399 e.v.
(2692) Zo ook volgens de Belgische Wetgever, cf. supra randnr. 268 e.v.
(2693) Supra randnr. 349 e.v.
(2694) Supra randnr. 373 e.v.
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daan (2695) en die niet kan gezien worden als een extra toepassingsvoor-
waarde. elke partij die een recht verwerft om een commerciële formule te 
gebruiken, en dit wordt ruim gedefinieerd als elk recht op een uithangbord 
of handelsnaam, een knowhow of een recht op technische en/of commer-
ciële bijstand, heeft recht op een tweeledig informatiedocument. Hiermee 
heeft men een al te eenvoudige omzeiling van de wet door een alternatieve 
kwalificatie van de overeenkomst willen vermijden, maar de wetgever is 
daarin duidelijke een brug te ver gegaan. de informatie die de franchise-
nemer verkrijgt om zijn medecontractant beter te leren kennen en de in-
vesteringen en het risico van de onderneming te kunnen inschatten, heeft 
het voordeel van de duidelijkheid. Zeker indien we de toepassing van de 
wet verbinden met de algemene theorie van de wilsgebreken, zorgt dit in 
feite voor een omkering van de moeilijke bewijslast in het voordeel van 
de partij die benadeeld is in de toegang tot informatie. de informatie over 
de belangrijkste contractuele verplichtingen is eigenlijk niet meer dan de 
verplichting om het contract nog eens samen te vatten, hetgeen voor een 
onafhankelijke handelaar die in eigen naam en voor eigen rekening zal op-
treden, eigenlijk niet meer nodig zou moeten of mogen zijn. in tegenstelling 
tot de Unidroit Modelwet moet immers enkel informatie gegeven worden 
over die elementen die opgenoemn zijn in de overeenkomst. Onduidelijk-
heden uit de overeenkomst worden dus niet opgehelderd. Het precontrac-
tueel informatiedocument zal op die punten niet meer informatie moeten 
bevatten dan in de overeenkomst is te vinden.

764. herstel van onevenwichten tijDens Duur overeenkomst: – een franchise-
overeenkomst is niet per definitie onevenwichtig. door de onechte franchi-
seovereenkomsten te gaan herkwalificeren in de andere overeenkomsten 
die ze eigenlijk zijn, worden reeds veel problemen opgelost (2696). Zo kan 
een ‘franchisenemer’ die geen enkele invloed heeft op het risico van de on-
derneming, die geen zeggenschap heeft over het commercieel beleid, gehol-
pen worden door een beroep te doen op de bepalingen uit het arbeidsrecht, 
of de bepalingen van de wet Handelsagentuur. indien de franchisegever te 
ver gaat in zijn controle op de onderneming van de franchisenemer en dus 
de grens van een controle in functie van een gemeenschappelijk imago te 
buiten gaat, kan hij aansprakelijk gesteld worden op basis van zijn feitelijk 
bestuur van de onderneming van de franchisenemer. indien een kennelijke 
grove fout van een als feitelijk bestuurder erkende franchisegever bijdraagt 
tot het faillissement van de franchisenemer, kan een deel van het passief 
ten laste gelegd worden van de franchisegever. Het kennelijk karakter van 
die grove fout is bij de feitelijke en dus onwettige bestuurder misschien 
een stap te ver. Het feitelijke bestuur op zich maakt al een fout uit, die zou 

(2695) Supra randnr. 200 e.v.
(2696) Supra randnr. 448 e.v.
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kunnen gesanctioneerd worden op basis van de gemeenrechtelijke aanspra-
kelijkheid. de causaliteitsvereiste bij de vorderingen tot tenlastelegging van 
een deel van het passief is echter minder streng dan de gemeenrechtelijke 
causaliteit van art. 1382 B.W (2697).
de contractuele verplichtingen van franchisenemer en franchisegever kun-
nen conform het gemeen recht worden afgedwongen. de afwezigheid van 
essentiële elementen van de overeenkomst kunnen leiden tot de nietigheid 
van die overeenkomst wegens afwezigheid van voorwerp of oorzaak (2698). 
in de praktijk vermijdt men het moeilijke onderzoek naar de vraag of een 
essentieel element van de overeenkomst nu al dan niet aanwezig is. Het 
zal immers voor de rechter moeilijk zijn na te gaan of de knowhow nu al 
dan niet aanwezig is, en vooral of die knowhow nu voldoende substanti-
eel is en of de contractueel voorziene bijstand niet geheel inhoudsloos is. 
daarom zal men eerder een wanprestatie in de uitoefening van die verbin-
tenissen aannemen dan een volledig ontbreken van die essentiële verbinte-
nissen (2699).
contractuele wanprestaties kunnen leiden tot ontbinding van de overeen-
komst (2700). dit zowel op basis van een uitdrukkelijk ontbindend be-
ding (2701), de gerechtelijke ontbinding (2702), als de buitengerechtelijke 
ontbinding zonder uitdrukkelijk ontbindend beding (2703). gelet op de 
nauwe samenwerking die de integratieovereenkomst oplegt, wordt een 
compleet wegvallen van het vertrouwen nodig voor de verdere uitvoering 
van de overeenkomst sneller vastgesteld dan bij andere overeenkomsten en 
kan bij franchiseovereenkomsten dus vrij snel afgeweken worden van een 
vereiste voorafgaande ingebrekestelling bij ontbinding wegens ernstige 
wanprestatie. Ook de vereiste zinloosheid van een rechterlijk uitstel bij de 
buitengerechtelijke ontbinding kan bij de franchiseovereenkomst om die 
reden sneller aangenomen worden. Zowel de bijstandsverplichting als de 
verbintenis tot overdracht van knowhow worden door een dreiging met 
de ontbinding van de overeenkomst afgedwongen (2704). Uiteraard is dit 
niet optimaal aangezien het beëindigen van de overeenkomst voor de fran-
chisenemer geen optie is. de rechtspraak omtrent de beëindiging wegens 
ernstige wanprestatie kan wel een beter beeld geven van wat de precieze 
inhoud van de meestal vrij vaag geformuleerde contractuele bijstandsver-
plichting van de franchisegever is.

(2697) Supra randnr.507 e.v.; 512 e.v.
(2698) Supra randnr. 448 e.v.; 454 e.v.
(2699) Supra randnr. 454.
(2700) Supra randnr. 486 e.v.
(2701) Supra randnr. 459 e.v.
(2702) Supra randnr. 480 e.v.
(2703) Supra randnr. 492 e.v.
(2704) Zie concrete invulling voor de franchiseovereenkomst randnr. 500 e.v.
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een andere optie kan echter de ontbinding van de overeenkomst wegens 
verval van voorwerp van de karakteristieke verbintenis zijn (2705). Het cri-
terium is dan de onmogelijkheid de overeenkomst verder uit te voeren. dit 
kan franchiseovereenkomsten sanctioneren waar de knowhow niet aan de 
verwachtingen voldoet en dus geen concurrentieel voordeel (meer) ople-
vert voor de franchisenemer, of de franchisegever het (gebruiksrecht op) de 
intellectuele eigendomsrechten op de naam of het merk verliest. Het verval 
van het voorwerp van de verbintenis tot ter beschikking stellen van een 
nuttige knowhow doet dan immers het volledige contractuele evenwicht 
wankelen. dit mag echter niet zo ver gaan dat de knowhow of ook de rech-
ten op de naam of het merk van de franchisever doorheen heel de duur van 
de overeenkomst ongewijzigd moeten blijven. de knowhow of de naam 
of andere onderscheidende tekens moeten binnen de grenzen van de re-
delijkheid aangepast kunnen worden aan nieuwe marktomstandigheden. 
de franchiseovereenkomst als complexe duurovereenkomst moet immers 
enige flexibiliteit vertonen. de franchisegever heeft echter geen absoluut 
wijzigingsrecht. Hier zal het verbod op rechtsmisbruik als grens functio-
neren.

765. onevenwichten bij beëinDiging van franchiseovereenkomst; oPzegging: – 
de franchiseovereenkomst kan, indien de overeenkomst voor onbepaalde 
duur is aangegaan, altijd eenzijdig worden opgezegd (2706). Op basis van 
het verbod op rechtsmisbruik (2707) kan dit in bepaalde gevallen enkel 
mits het geven van een voldoende opzegtermijn of een voldoende opzeg-
vergoeding (2708). er moet dus wel sprake zijn van een rechtsmisbruik, 
hetzij omwille van het ontijdig karakter hetzij omwille van de omstandig-
heden waarin de opzegging gebeurt. Meestal betreft het situaties waar de 
franchisenemer, op vraag van de franchisegever, of in het rechtmatig ver-
trouwen op een verderzetting gedurende een min of meer lange termijn, 
bijkomende investeringen doet, die hij gelet op de vroegtijdige opzegging 
niet meer kan afschrijven. de duur van integratieovereenkomsten is im-
mers van cruciaal belang. in feite zijn overeenkomsten van onbepaalde duur 
niet altijd even geschikt voor dergelijke operaties, omdat de geïntegreerde 
onderneming de duur van de operatie goed moet kunnen inschatten om 
de opportuniteit van dergelijke overeenkomst juist te analyseren. Hij moet 
kunnen beoordelen of de duur van de overeenkomst hem in staat zal stel-
len de investeringen voldoende af te schrijven en een voor hem voldoende 
mate van winst zal mogelijk maken, omdat bij dit type investeringen de 
lange termijn winst eigenlijk voornamelijk aan de integrerende onderne-

(2705) Supra randnr. 451.
(2706) Supra randnr. 523 e.v. en 541.
(2707) Supra randnr. 552.
(2708) Supra randnr. 548 e.v.
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ming toekomt. de Alleenverkoopwet is eigenlijk een wettelijke verankering 
van dat principe (2709). Wanneer een concessieovereenkomst gepaard gaat 
met een exclusiviteit, of met belangrijke bijkomende investeringen, kan een 
opzegging enkel mits een opzegtermijn. door de omschrijving van de con-
cessieovereenkomsten die onder het toepassingsgebied van de Alleenver-
koopwet vallen, schemert de notie integratieovereenkomst door. in feite 
zouden we kunnen stellen dat een eenzijdige opzegging van dergelijke in-
tegratieovereenkomsten zonder opzegtermijn altijd een rechtsmisbruik uit-
maakt. de rechtspraak over de lengte van de opzegtermijn kan dus dienen 
als vertrekpunt voor het bepalen van de lengte van de opzegtermijn bij een 
opzegging van franchiseovereenkomsten.
Overeenkomsten van bepaalde duur kunnen in principe niet voortijdig 
worden opgezegd. daar kan de franchisenemer wel goed inschatten of hij 
zijn investeringen tijdens de looptijd van de overeenkomst voldoende zal 
kunnen afschrijven en of de duur van de overeenkomst lang genoeg zal 
zijn om het genomen risico in zijn voordeel waar te maken. de duur van 
de overeenkomst is dus cruciaal, maar dit mag geen aanleiding geven tot 
het wettelijk vastleggen van een minimale duur. de bepaling van een voor 
beide partijen optimale duur is afhankelijk van geval tot geval en moet 
door beide partijen, met kennis van zaken en rekening houdende met de 
gevraagde investeringen berekend worden. een precontractueel informa-
tiedocument zou daar meer dan nu het geval is nadruk op kunnen leg-
gen. de praktijk van een bepaalde duur die ondoordacht en vaak vrij kort 
wordt bepaald met een quasi automatische verlenging is daarom niet aan 
te raden (2710). Het recht op verlenging is immers precair en vaak eenzij-
dig door de franchisegever toe te kennen (2711). franchisenemers dienen 
er dus voor te zorgen dat ofwel de initiële duur van de overeenkomst op 
zich volstaat om de investeringen af te schrijven en om het nemen van het 
grote risico opportuun te maken, ofwel dat de criteria voor het al dan niet 
toekennen van de verlenging objectief in de overeenkomst vastgelegd wor-
den. een beroep op het verbod op rechtsmisbruik is ook bij de weigering 
om een overeenkomst te verlengen mogelijk, maar een rechtsmisbruik zal 
hier vaak moeilijk aan te tonen zijn (2712). enkel het geval waar vlak voor 
de eindtermijn nog bijkomende investeringen werden gevraagd, waarbij 
een vertrouwen werd gewekt dat de overeenkomst zal worden verlengd, is 
denkbaar als misbruik van het recht de overeenkomst niet te verlengen.

(2709) Supra randnr. 554 e.v.
(2710) Supra randnr. 573 e.v.
(2711) Supra randnr 577 e.v.
(2712) Supra randnr. 586 e.v.
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766. beëinDiging ten gevolge van intuitu Personaekarakter van franchiseover-
eenkomsten (2713): – de persoon van de franchisenemer staat garant voor 
de correcte uitvoering van de verbintenissen uit de franchiseovereenkomst. 
in dat opzicht is de franchiseovereenkomst intuitu personae aangegaan 
in hoofde van de franchisenemer. Het intuitu personaekarakter ligt echter 
buiten het voorwerp zelf van de overeenkomst. in hoofde van de franchise-
gever moeten we het intuitu personaekarakter geval per geval bekijken. 
daar is immers doorgaans de persoon van de franchisegever, de door hem 
beloofde overdracht van knowhow en het verlenen van een gebruiksrecht 
op zijn naam of merk veel minder van doorslaggevend belang. Het intuitu 
personaekarakter wordt bij naamsverandering of drastische herstructure-
ring van de keten soms, doch weliswaar met weinig succes ingeroepen om 
tot een ontbinding wegens verval van voorwerp te komen. 
Het is raadzaam het intuitu personaekarakter, zeker in hoofde van de fran-
chisenemer, contractueel te expliciteren in de vorm van een verbod van 
overdracht of een uitdrukkelijk ontbindend beding bij wijziging van con-
trole of bestuur binnen de onderneming van de franchisenemer (vennoot-
schap). 

een intuitu personaekarakter dat rust op de cedent zorgt voor de automati-
sche nietigheid van de overeenkomst indien ze wordt overgedragen (2714). 
in het geval van een contractueel verbod van overdracht wordt enkel de 
overdracht niet tegenstelbaar aan de oorspronkelijke medecontractant. en-
kel de overdracht van de overeenkomst is bijgevolg nietig. Het weigeren 
in te stemmen met een overdracht van de overeenkomst kan desgevallend 
wel rechtsmisbruik uitmaken. 

Het intuitu personaekarakter zorgt voor een uitzondering op vormen van 
algemene rechtsopvolging (2715). Bij het overlijden van de persoon in 
hoofde van wie de overeenkomst intuitu personae is aangegaan neemt de 
overeenkomst van rechtswege een einde (2716). indien het gaat om een 
rechtspersoon geldt hetzelfde voor een vereffening verdeling van de ven-
nootschap. de wettelijke geregelde gevallen van overname, fusie, splitsing 
of inbreng van een bedrijfstak houden ook de overname in van de onei-
genlijke intuitu personaeovereenkomsten, dus deze waar het intuitu per-
sonaekarakter enkel een garantie is voor een correcte uitvoering van de 
overeenkomst. effectieve uitvoering eisen van intuitu personae aangegane 
verbintenissen kan dan onder bepaalde omstandigheden wel rechtsmis-
bruik uitmaken. 

(2713) Supra randnr. 595 e.v.
(2714) Supra randnr. 604 e.v.
(2715) Supra randnr. 611 e.v.
(2716) Supra randnr. 611.



SAMenVATTing VAn HeT PrOefScHrifT en AlgeMeen BeSlUiT

624

een gerechtelijk akkoord maakt niet automatisch een einde aan de intui-
tu personaeovereenkomst. in geval van faillissement beslist de curator in 
principe over de al dan niet verderzetting van de lopende overeenkom-
sten (2717). intuitu personaeovereenkomsten nemen echter in geval van 
faillissement wel een einde. Ook uitdrukkelijk ontbindende bedingen of 
ontbindende voorwaarden in die zin blijven overeind. gedwongen overna-
mes in het kader van insolventieprocedures tegen de uitdrukkelijke wil van 
de medecontractant zijn weinig efficiënt gelet op de nauwe samenwerking 
die de overeenkomst vereist. 

767. gevolgen van beëinDiging, restitutieverPlichtingen via niet-concurrentie-
beDingen: – Op het einde van de overeenkomst dient de franchisenemer alle 
rechten die hij van de franchisegever heeft verkregen, moeten teruggeven. 
de intellectuele (eigendoms)rechten die de franchisenemer tijdens de duur 
van de overeenkomst mocht gebruiken zijn niet altijd even makkelijk resti-
tueerbaar. Uiteraard moeten alle fysieke dragers ervan terugbezorgd wor-
den (2718). Maar het merk en de knowhow worden fundamenteel vooral 
‘teruggegeven’ door een verbintenis er geen gebruik meer van te maken na 
afloop van de overeenkomst (2719). dit kan enkel nuttig worden afgedwon-
gen door een postcontractueel niet-concurrentiebeding. Het is immers on-
mogelijk om bijvoorbeeld te controleren in welke mate nog gebruik wordt 
gemaakt van de knowhow, of in welke mate de gewezen franchisenemer 
nog voordeel haalt uit zijn vroeger behoren tot de keten. Buitencontractu-
eel kan dit worden afgedwongen via art. 1382 B.W. in combinatie met de 
stakingsvordering uit de WHPc (2720). Meestal wordt de postcontractuele 
niet-concurrentieverplichting echter contractueel vastgelegd (2721). een 
niet-concurrentiebeding moet een legitiem belang beschermen. er moet dus 
een echte kennisname geweest zijn van de knowhow van de franchisegever 
of een echt gebruik van zijn imago of naam/merkbekendheid. de betref-
fende beperking in commerciële activiteiten die na afloop van de overeen-
komst voor de franchisenemer toegelaten zijn, moet een echte concurrentie 
kunnen betekenen voor de keten van de franchisegever. Traditioneel wordt 
dit ingevuld louter door een beperking in tijd en ruimte en een beperking 
van het voorwerp van het beding, dus van de verboden activiteiten tot de 
activiteiten die het voorwerp van de franchiseovereenkomst uitmaakten. in 
de praktijk gaan niet-concurrentiebedingen vaak vrij ver, omdat de recht-
spraak de controle ervan inhoudelijk beperkt tot de vraag of het beding 
beperkt is in tijd en ruimte en naar voorwerp, zonder al te diep in te gaan op 

(2717) Supra randnr. 619 e.v.
(2718) Supra randnr. 639 e.v.
(2719) Supra randnr. 644 e.v.
(2720) Supra randnr. 647 e.v.
(2721) Supra randnr. 655 e.v.
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de proportionaliteit. de vraag of het beding een legitiem belang beschermt, 
wordt vaak helemaal niet gesteld. Misschien moet men dergelijke bedingen 
in de toekomst strenger gaan beoordelen. een gelijkaardige activiteit als 
tijdens de franchiseovereenkomst, maar op individuele basis, kan in vele 
sectoren immers geen (ongeoorloofde) concurrentie betekenen voor de ke-
ten. een uitbating van bijvoorbeeld een kledingzaak buiten een keten kan 
voor een grote keten, met een voldoende sterk merk, geen concurrentie be-
tekenen. Misschien kan een non-affiliatieclausule volstaan ter bescherming 
van de knowhow van dergelijke ketens. de cliënteel op zich is geen legitiem 
belang. de afwerving van cliënteel is immers principieel geoorloofd. de 
vraag welk cliënteel de franchisenemer en welk cliënteel de franchisegever 
toebehoort, en dus welk cliënteel door een niet-concurrentiebeding dat op 
de franchisenemer rust, kan worden beschermd, is immers onmogelijk te 
beantwoorden.

768. De hanDelszaak van franchisenemer (2722): – Juridisch gezien is de 
franchisenemer als onafhankelijk handelaar eigenaar van zijn handels-
zaak. dit veronderstelt in een klassieke visie op de handelszaak ook een 
eigendomsrecht op de cliënteel van die handelszaak. indien de franchise-
nemer eigenaar is van een cliënteel kan de bescherming van die cliënteel 
niet de legitimatie zijn van het niet-concurrentiebeding ten voordele van 
de franchisegever. dit is meteen ook de reden waarom het toekennen van 
een vergoeding voor cliënteel in het geval een niet-concurrentiebeding is 
overeengekomen, naar analogie van de handelsagentuur, geen steek houdt. 
Bij de agentuur is een niet-concurrentiebeding het bewijs dat de agent cli-
enteel aangebracht heeft dat blijvend verworven blijft voor de principaal. 
Bij franchiseovereenkomsten en andere distributieovereenkomsten gaat de 
distributeur fundamenteel op zoek naar eigen cliënteel. 

de notie cliënteel is echter als juridisch concept problematisch (2723). de 
cliënteel is niet vatbaar voor eigendomsaanspraken. Het is immers onmo-
gelijk met zekerheid te bepalen door welk element uit de handelszaak, de 
cliënteel is aangetrokken. de handelszaak opgebouwd rond de notie cliën-
teel moet dus plaats ruimen voor de handelszaak als verzameling van ele-
menten die de cliënteel aantrekken. de notie cliënteel is in feite een waar-
debepaler voor deze elementen. de waarde van de handelszaak wordt dan 
uitgedrukt in de cliënteel die ze in potentie aantrekt. Het is dan niet van 
belang wie eigenaar is van deze elementen, een eenvoudig gebruiksrecht 
volstaat. Belangrijk is wie het economisch risico van de aanwending van 
deze elementen binnen een handelszaak draagt. in het geval van de fran-
chiseovereenkomst is dat zoals gezegd de franchisenemer. 

(2722) Supra randnr. 686 e.v.
(2723) Syupra randnr. 725 e.v.
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769. vergoeDing bij beëinDiging (2724): – na afloop van de franchiseover-
eenkomst is het logisch dat een aantal elementen uit die handelszaak ver-
dwijnen. de franchiseovereenkomst heeft tot doel aan de franchisenemer 
in ruil voor, voornamelijk financiële tegenprestaties, het gebruiksrecht te 
geven op een aantal elementen die zijn handelszaak kunnen helpen uit-
bouwen. de waarde van de handelszaak, in de zin van haar aantrekking op 
cliënteel, stijgt daardoor. deze waardering hangt af van de verschillende 
elementen die cliënteel kunnen aantrekken. Wanneer de elementen van de 
handelszaak uiteenvallen doordat rechten op deze elementen na afloop van 
de overeenkomst waardoor ze werden verleend, moeten worden terugge-
geven, is het normaal dat (de cliënteel van) die handelszaak ook uiteenvalt. 
Vanuit die kwalificatie als integratieovereenkomst (2725) heeft bepaalde 
rechtsleer dan ook geprobeerd om te komen tot een bijkomende bescher-
ming van de economisch afhankelijke franchisenemer. de economische 
afhankelijkheid in deze context zorgt immers voor een quasi niet-bestaan 
van de geïntegreerde onderneming buiten haar activiteit ten dienste van de 
keten. deze onmogelijkheid om verder te bestaan buiten de keten wordt 
vaak ook postcontractueel verder georganiseerd door het niet-concurren-
tiebeding of aankoopopties op de handelszaak bij beëindiging van de over-
eenkomst. dit kan het gevolg zijn van een doorgedreven specialisatie van 
de geïntegreerde onderneming ten gevolge van de integratie in de keten. de 
onderneming is dan zo afgestemd op het erg specifieke en unieke product 
of dienst van de franchisegever dat een bestaan buiten de franchiseketen 
een totale heroriëntering van de onderneming inhoudt. een andere oorzaak 
kan zijn dat de cliënteel volledig afhankelijk is van het merk van de keten 
en dus eigenlijk dat de waarde van de onderneming van de franchisenemer 
volledig afhankelijk is van elementen waarop hij enkel en alleen door de 
franchiseovereenkomst een tijdelijk gebruiksrecht verwerft.
in het geval van een concessieovereenkomst is dergelijke vergoeding ver-
ankerd in de Alleenverkoopwet, die ook van toepassing kan zijn op be-
paalde distributiefranchises. Buiten het geval waar deze vergoeding wet-
telijk voorzien is, bestaat daar echter geen legitimatie voor. Van bij het be-
gin van de overeenkomst staat immers al vast dat het gebruiksrecht op de 
elementen die cliënteel kunnen aantrekken, tijdelijk is. de handelszaak die 
de franchisenemer dank zij de franchiseovereenkomst verder uitbouwt is 
daardoor principieel (ten dele) tijdelijk van aard. 

de franchisenemer heeft ervoor gekozen zijn handelszaak snel in economi-
sche waarde te laten stijgen en dus snel meer cliënteel aan te trekken, door 
toe te treden tot een min of meer succesvolle keten. Het gevolg van deze 
snellere groei is principieel tijdelijk van aard. een vergoeding geven voor 

(2724) Supra randnr. 742 e.v.
(2725) Supra randnr. 721.
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cliënteel aan de gewezen franchisenemer zou ingaan tegen de opzet van 
het contract. 

de franchisegever breidt zijn keten zonder al te grote eigen investeringen 
uit via franchisenemers. dit heeft tot gevolg dat gedurende de looptijd van 
de overeenkomst zijn winsten beperkter zijn, want gedeeld met de franchi-
senemers. de lange termijnrendementen van de keten komen hem echter 
wel toe, doordat de waardestijging van zijn knowhow en merk, in de zin 
van hun aantrekkingskracht op cliënteel, die wellicht deels door de inspan-
ning van de onderneming van de franchisenemer zijn gecreëerd, voor de 
franchisegever verworven blijft. de vergoeding voor die inspanning dient 
de franchisenemer tijdens de looptijd van de overeenkomst te bekomen. de 
enige mogelijkheid op een verzilveren van zijn inspanningen na het einde 
van de overeenkomst, zal, wanneer een eigen verdere uitbating onmogelijk 
gemaakt wordt door een niet-concurrentiebeding, voor de franchisenemer 
bestaan in de verkoop van zijn handelszaak, aan een derde, indien toegela-
ten, of aan de franchisegever zelf, indien de handelszaak na afloop van de 
franchiseovereenkomst voor hem nog enige waarde heeft, bijvoorbeeld door 
de rechten op het verkooppunt die deel uitmaken van de handelszaak. 

er is dus geen sprake van een onrechtmatige vermogensverschuiving door-
dat de cliënteel van de franchisenemer na afloop van de overeenkomst aan 
de franchisegever zou toekomen. de integratieovereenkomst is immers de 
juridisch geldige oorzaak voor de vermogensverschuiving. 

een franchisenemer die reeds een uitgebouwde onderneming heeft en deze 
wenst te integreren in een keten, zal er goed aan doen om zijn bestaande han-
delszaak te waarderen en deze waarde in rekening te brengen bij het beoor-
delen van de opportuniteit van de franchiseovereenkomst. Ofwel moet hij 
ervoor zorgen dat die waarde vergoed wordt bij beëindiging van de overeen-
komst door die waarde als verplichte overnamevergoeding bij het einde van 
de overeenkomst te bedingen, door middel van een verkoopoptie verleend 
door de franchisegever. Ofwel moet in dat geval een niet-concurrentiebeding 
worden vermeden, of beperkt blijven tot een niet-affiliatieclausule, of moet de 
afstand van concurrentie vergoed worden. in feite zou een concurrentiever-
bod na afloop van de overeenkomst in dergelijk geval beperkt moeten blijven 
tot een bescherming tegen concurrentie die voor het sluiten van de franchi-
seovereenkomst niet bestond. de gewezen franchisenemer zou de activiteit 
die hij voor de franchiseovereenkomst voerde, na de franchiseovereenkomst 
moeten kunnen hervatten. Hij zal echter geen blijvend voordeel mogen halen 
uit de knowhow of de naam/merkbekendheid van de franchisegever. 

in de benadering van de franchiseovereenkomst als een integratieovereen-
komst wordt te veel nadruk gelegd op een kapitalisatie na stopzetting van 
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de activiteit en te weinig rekening gehouden met de winst uit investering 
gegenereerd tijdens de duur van de geïntegreerde activiteit. normaliter 
wordt het vermogensvoordeel uit de overeenkomst voor de geïntegreerde 
onderneming gerealiseerd tijdens de looptijd van de overeenkomst. Het 
voordeel van de integrerende onderneming is een voordeel dat voor een 
groot deel veel minder zeker is en zich eerder manifesteert op langere ter-
mijn, en dus na afloop van de overeenkomst. Uiteindelijk is de economi-
sche afhankelijkheid van de franchisenemer dus niet in se problematisch. 
de bedoeling van de integrerende onderneming en van de geïntegreerde 
onderneming is immers gelijklopend. 

770. een omvattenDe regeling voor beëinDiging van Distributieovereenkomsten: –  
de lege ferenda lijkt het nuttig om de beëindiging van distributieovereen-
komsten minder fragmentair te regelen. nu kennen we een afzonderlijke 
regeling voor agentuurovereenkomsten en voor concessieovereenkomsten. 
een onderscheid moet gemaakt worden tussen de handelstussenpersonen 
en de distributieovereenkomsten. de tussenpersonen in juridische zin tre-
den immers op voor rekening van een principaal en vaak ook in naam van 
die principaal. Hun situatie verschilt fundamenteel van de tussenpersonen 
in economische zin bij distributieovereenkomsten die zware investeringen 
aangaan en dus zware risico’s lopen. 
een wettelijk ingrijpen op het vlak van de distributieovereenkomsten is 
niet nodig, daar het gemeen recht evenwichtige oplossingen biedt. Het uit-
zonderingsregime dat nu bestaat voor de concessieovereenkomsten is voor 
wat de opzegtermijn betreft nog te zien als een wettelijke verankering van 
de opzegtermijn die naar gemeen recht kan verkregen worden op basis van 
het verbod op rechtsmisbruik. de vergoeding voor cliënteel is het gevolg 
van een verkeerde analyse van de concessieovereenkomsten. de concessie-
overeenkomst is net als de franchiseovereenkomst een integratieovereen-
komsten. de Alleenverkoopwet gaat ervan uit dat het de concessiegever 
bij de concessieovereenkomst enkel te doen is om het afzetten van pro-
ducten via de concessiehouder. Men vergeet dat de concessiegever via de 
concessieovereenkomst ook het imago van zijn keten en dus van diezelfde 
producten wil verstevigen. de waardebepaler van een sterk imago of een 
sterke merknaam uit zich in de aantrekking van cliënteel. Het is dus ook 
van in het begin de bedoeling van de overeenkomst dat op het einde van de 
overeenkomst de waarde van het merk van de concessiehouder is gestegen, 
en dus dat het merk meer cliënteel aantrekt. Het is absurd om te proberen 
na te gaan hoeveel van die stijging nu het gevolg is van de inspanningen 
van de concessiehouder en hoeveel van de aantrekking van het merk en de 
inspanningen die de concessiegever daartoe gedaan heeft. We gaan toch 
ook niet na hoeveel de waarde van de handelszaak van de concessiehouder 
gestegen is door de periode als concessiehouder en hoeveel van die waar-
destijging zich niet had gerealiseerd zonder de concessieovereenkomst. Het 
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zou absurd zijn de concessiegever daarvoor een vergoeding toe te kennen. 
de vergoeding daarvoor is contractueel bepaald tijdens de duur van de 
overeenkomst. Op dezelfde manier wordt de concessiehouder tijdens de 
duur van de overeenkomst beloond voor de inspanningen die een stijging 
in de waarde van de onderneming van de concessiegever of franchisegever 
zullen betekenen na afloop van de overeenkomst, door de winsten van zijn 
onderneming, die groter zijn dan de winsten die hij als niet-geïntegreerde 
onderneming zou kunnen bekomen. 
een optimale bescherming van de belangen van de distributeur als onaf-
hankelijke professionals zit in een beter afstemming van de duur van de 
overeenkomst met de gemaakte investeringen. de opportuniteit van de 
overeenkomst moet immers principieel beoordeeld worden tijdens de loop-
tijd van de overeenkomst en niet nadien. 
Bij de handelstussenpersonen is de situatie anders. daar treedt men op voor 
rekening van de principaal. de vergoeding voor aangebracht cliënteel lijkt 
eerder een soort uitgestelde commissie te zijn voor toekomstige transacties 
met diezelfde cliënteel, dat in feite van in het begin ‘eigendom’ is van de 
principaal. de commissie vergoedt dus de voordelen van de tussenkomst 
van de agent voor de principaal op korte termijn, de uitwinningsvergoe-
ding doet dit voor de voordelen op lange termijn (2726). de bedoeling is 
dus niet om de agent een herstel van nadeel, namelijk verlies van cliënteel 
te bieden, maar om hem te beschermen tegen een ontijdige beëindiging. 
Twee recente arresten van het Hof van Beroep van Antwerpen en Brussel 
tonen mooi de discussie over het precieze karakter van de vergoeding voor 
cliënteel bij de agentuurovereenkomst aan (2727). in zijn redenering stelt 
het Hof van Beroep terecht dat het gaat om een vergoeding voor mogelijke 
toekomstige transacties. 

de lege ferenda is er dus zeker op het vlak van beëindiging nood aan een 
minder fragmentaire juridische behandeling die duidelijk het onderscheid 
moet maken tussen distributieovereenkomsten waar partijen in eigen naam 
en voor eigen rekening, dus met eigen investeringen en bijgevolg een eigen 
economisch risico handelen en de overeenkomsten met handelstussenper-
sonen waar die investeringen en dat risico grotendeels ontbreken. 

(2726) d. MerTenS, “de bijkomende vergoeding van de handelsagent: cliënteelvergoeding 
of carte blanche?”, R.W. 2002-03, 1045.
(2727) Brussel 9 mei 2007, R.W. 20085-09, 155 en Antwerpen 12 maart 2007, R.W. 2008-09, 150; 
noot A. HAnSeBOUT, “interest op uitwinningsvergoeding van de handelsagent”. de discussie 
wordt gevoerd over de vraag of de uitwinningsvergoeding al dan niet onder de wet van 2 au-
gustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties valt. 
Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt terecht dat de wet niet van toepassing is aangezien de 
vergoeding geen vergoeding voor handelstransacties is in de zin van de wet. Het Hof van Be-
roep te Brussel stelt dat de vergoeding wel een vergoeding is voor het aanbrengen van cliënteel 
en dus wel een vergoeding voor toekomstige handelstransacties. Probleem is echter dat toekom-
stige en louter potentiële transacties niet onder het toepassingsgebied van de wet vallen. 
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Wat de distributieovereenkomsten betreft is het beter in overeenstemming 
met de aard van de overeenkomst om de bescherming te zoeken tijdens de 
duur van de overeenkomst, door de duur van de overeenkomst te laten 
overeenstemmen met de afschrijvingstermijn van de gedane investeringen. 
de regeling voor handelstussenpersonen zou dan wellicht naar het model 
van de handelsagentuurwet kunnen worden geformuleerd. de vergoeding 
zoals die nu in de Alleenverkoopwet beschreven staat moet dan ook ge-
zien worden als een compensatie voor een te korte opzegtermijn. de bil-
lijke bijkomende vergoeding voor cliënteel is een spijtige aberratie. Andere 
elementen uit die billijke bijkomende vergoedingen, zoals de gemaakte 
investeringen die nog voordelen blijven genereren voor de concessiehou-
der zij dan weer juist elementen die van een opzegging een rechtsmisbruik 
maken. 
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