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Franchisewet nu of nooit
Jurry Teunissen1

Vorig jaar schreef de auteur in dit blad (NJB 2018/1761) over de komende Franchisewet. De Nederlandse
Franchisecode (NFC) en het daarop geënte wetsvoorstel van oud-minister Kamp waren vlak voor de haven
gezonken. Een reddingsboei was geworpen in de vorm van de opdracht aan de wetgever om te zorgen voor
aanvullende wetgeving op het gebied van franchise om de positie van franchisenemers te versterken.
Inmiddels is de consultatie over een nieuw conceptwetsvoorstel achter de rug. Op de consultatie is goed
georganiseerd gereageerd en dat bevestigde opnieuw dat Nederland is verdeeld in twee kampen.
Dat plaatst de wetgever opnieuw voor dilemma’s.

Voorstel
Het conceptwetsvoorstel van Staatssecretaris van
Economische Zaken Mona Keijzer en Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, d.d. 6 december 2018 bevat
een nieuwe titel in boek 7 BW met inhoudelijk vier dwingendrechtelijke bruggenhoofden in de franchiserelatie:
– de wederzijdse (pre)contractuele informatieplicht;
– het goed franchisegever- en franchisenemerschap;
– de bijstandsplicht van de franchisegever;
– het inspraakrecht van de (vertegenwoordiger van de)
franchisenemers.
Ook regelt het conceptwetsvoorstel iets over de
inhoud van de franchiseovereenkomst, zoals een bepaling
van de goodwill en over het non-concurrentiebeding.
Ik laat een artikelsgewijze bespreking achterwege.2
Duidelijk is dat het conceptwetsvoorstel de ‘contractsvrijheid’ en de ‘eigen verantwoordelijkheid’ die hoort bij het
zelfstandig ondernemerschap van de franchisenemer
overeind houdt. Het conceptwetsvoorstel beoogt alleen
datgene te regelen wat er voor zorgt dat de franchisenemer die eigen verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kan
nemen.
De franchisegever krijgt daartoe onder meer een vergaande informatieplicht, zodat een franchisenemer de
welbewuste keuze kan maken of hij de franchiseovereenkomst aangaat en de beslissingen die horen bij het zelfstandig ondernemerschap.3 Het conceptwetsvoorstel laat
tot op heden jammer genoeg na duidelijk de vraag te
beantwoorden of het hierbij ook gaat om de informatie
die leidt tot inzicht in te verwachten omzet, benodigde
investeringen en kosten.4 Zonder deze informatie kan een
aspirant-franchisenemer immers geen reëel beeld krijgen
van de aanzienlijke ﬁnanciële kansen en risico’s die hij
aangaat en wat van hem in de komende jaren kan worden
gevraagd. Dit is informatie waarover de franchisegever
dient te beschikken en de franchisenemer vaak niet kan
verkrijgen buiten de franchisegever om.5 We zien ook dit
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jaar weer de nodige rechtszaken over dit onderwerp om
deze verduidelijking te rechtvaardigen.6 Vanuit franchisenemers is hierop in de consultatie ook gewezen.
Zowel franchisegever als franchisenemer krijgen te
maken met wettelijke redelijkheidsnormen: het goed franchisegever- en franchisenemerschap.7 Dat is een welkome
kapstok om gevallen van (machts)misbruik en oneerlijke
handelspraktijken aan de kaak te kunnen stellen. Daarmee
wordt terecht onderkend dat dergelijke situaties thans
onvoldoende worden gemitigeerd door de beperkende
werking van de redelijkheid en de billijkheid. Die toets is
te zwaar en te complex om de franchisenemer rechtszekerheid te bieden.8 Niet in de laatste plaats vanwege de
bewijslast. Ook zullen de normen op langere termijn leiden
tot een duidelijkere omlijning van de franchiseverhouding,
zonder dat nieuwe wetgeving noodzakelijk is.
De bijstandsplicht is ook nog steeds een veel voorkomend geschilpunt in franchiserelaties.9 In de rechtspraak
wordt – mede op basis van Europeesrechtelijke normen –
een zorgplicht aangenomen voor franchisegevers om
gedurende de franchiseovereenkomst aan de franchisenemers hulp en bijstand te verschaffen. Franchisenemers
doen er steevast een beroep op wanneer de franchise-

De wettelijke redelijkheidsnormen goed franchisegeveren franchisenemerschap zullen
op langere termijn leiden tot
een duidelijkere omlijning van
de franchiseverhouding

onderneming in een teleurstellende positie terecht is
gekomen. Dan heeft de franchisegever onvoldoende bijstand gegeven. Dit beroep slaagt maar zelden, enerzijds
omdat het vaak ongericht en onvoldoende onderbouwd
gebeurt. Anderzijds, omdat franchisegevers meestal wel
eens of meerdere keren per jaar contact leggen met franchisenemers om deze – al dan niet in algemene zin – van
advies te dienen. Hoewel zo’n verweer soms net zo ongericht is, kan een rechter maar weinig betekenen voor de
franchisenemer in kwestie.10 Met de wettelijke verankering van de plicht om bijstand alsmede commerciële en
technische ondersteuning die redelijkerwijs nodig is voor
de franchisenemer om de franchiseformule te kunnen
exploiteren, krijgt deze kapstok een meer solide basis.
Het inspraakrecht heeft terecht een plaats in het
conceptwetsvoorstel gekregen.11 Om de positie van franchisenemers bij een wijziging van de franchiseovereenkomst te versterken, is een overlegstructuur met de (vertegenwoordiging van) franchisenemers nodig. Enerzijds om
snel en uniform collectieve wijzigingen in de franchiseovereenkomst te kunnen doorvoeren. Anderzijds om voor
dergelijke besluiten en de uitvoering ervan draagvlak te
creëren.12 De vertegenwoordiging heeft daarbij noodzakelijkerwijs een meedenkende rol. Zonder een wettelijke
grondslag daarvoor is nu de praktijk dat weinig wezenlijk
overleg plaatsvindt vóór en over een wijziging óf dat de
druk op de franchisenemers zo hoog oploopt dat uiteindelijk onduidelijke afspraken tot stand komen. Besturen van
franchisenemersverenigingen acteren altijd onder de druk
van de sentimenten en resultatendrang van de achterban.
Onderhandelen met een drammerige franchisegever leidt
bij het bestuur gemakkelijk tot een tunnelvisie (men
hoort wat men wil) en de overheersende behoefte aan (de
opluchting van een) oplossing in bestendiging van het
wederzijds vertrouwen. Onder dit gesternte beperkt de

franchisegever zich gemakkelijk tot afspraken beperkt tot
algemeen geformuleerde verwachtingen, inspanningen,
gedragslijnen, uitgangs- en vertrekpunten. Wanneer partijen op basis van deze afspraken acteren, ontstaat vaak
opnieuw discussie13. Dit lijkt ook de oorzaak van de
veelheid aan Haviltex-zaken, zoals de Hema-zaak14 en
(wellicht in mindere mate) de Intergamma-zaak.15 De
moeilijkheid begint bij het gebrek aan legitimatie van het
franchisenemersbestuur in onderhandelingen met de
franchisegever. Veelal is een inspraakrecht beperkt tot een
niet nader geduid adviesrecht. Dat betekent niets anders
dan dat een franchisegever op ieder moment een onderhandeling kan besluiten met de beslissing niets met het
advies van de franchisenemers te doen. Om werkelijke
inspraak te waarborgen is in het conceptwetsvoorstel
gekozen voor een instemmingsrecht voor (twee-derde
van) de vertegenwoordiger van de franchisenemers
voor alle wijzigingen en handelingen met aanzienlijke
gevolgen voor de exploitatie van de formule door de franchisenemers. Dit inspraakrecht is gekoppeld aan een bijhorende informatieplicht, zodat de vertegenwoordiger ook
wezenlijk van gedachten kan wisselen met de franchisegever over een voorgenomen wijziging.
Tot slot is noemenswaardig, dat ervoor is gekozen
om in het conceptwetsvoorstel een bepaling op te nemen
op grond waarvan een franchisenemers een principerecht
op goodwill heeft.16 Dit is dan het sluitstuk in een aloude
discussie over de vraag aan wie (welke) goodwill in een
franchiserelatie toebehoort. Dit sluitstuk heeft een open
deurtje, doordat niet meer is geregeld dan dat in de franchiseovereenkomst moet zijn bepaald dat de goodwill die
toe te rekenen is aan de franchisenemer bij beëindiging
aan de franchisenemer moet worden vergoed Het conceptwetsvoorstel geeft mijns inziens terecht geen kapstokken voor een waarderingsmethodiek.17 Uitgangspunt zal
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een normalisatie moeten zijn die toekomstige geldstromen in kaart brengt, contant te maken op het moment
van overname. Daarbij moet worden bedacht dat waarde
nog iets anders is dan prijs. De duur van de resterende
overeenkomst en de opzegtermijn zijn vanwege de nietoverdraagbaarheid van een franchiseovereenkomst geen
element van die normalisatie.18

Consultatie
Op de consultatie is behoorlijk gereageerd. De franchisenemers hebben onder andere ingezet op een wettelijke
deﬁnitie van het ‘vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers’. Cruciaal zou daarbij zijn dat de organisatie
onafhankelijk functioneert van de franchisegever. Dat is
begrijpelijk, wanneer wordt bedacht dat sommige franchisegevers onderdeel uitmaken van de door hen opgerichte
‘franchiseraden’ om de nodige invloed op adviesrechten te
kunnen uitoefenen.
De franchisenemers hebben ook verzocht om een
wettelijke bepaling die de kantonrechter bevoegd maakt
om recht te spreken in franchisegeschillen. Ze maken
daartoe een vergelijking met de bevoegdheid in de ‘aardzaken’ agentuur en huur. Die vergelijking is niet onredelijk en een bevoegde kantonrechter zou de drempel verla-
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gen tot rechterlijke bescherming die (zeker individuele)
franchisenemers veelal als hoog ervaren. Veel franchisegevers hanteren bijvoorbeeld nog steeds dure arbitrageclausules in de franchiseovereenkomsten.
Ook gaan de franchisenemers in op de behoefte aan
een regeling die het gebruik van door franchisenemers
voor de franchisegever verzamelde consumentendata
reguleren. Franchisenemers wensen gebruik te kunnen
(blijven) maken van deze data, ook na beëindiging van de
franchiseovereenkomst. Franchisenemers willen meedelen
in de opbrengsten die de franchisegever met deze data
genereert en franchisenemers willen voorkomen dat zij
door hun eigen franchisegever met die data concurrentie
wordt aangedaan. E-commerce is natuurlijk een belangrijk
en complex onderwerp, waarvoor in dit artikel geen ruimte is. Van belang is hier op te merken dat afspraken over
e-commerce tussen de franchisegever en de franchisenemer op basis van het conceptwetsvoorstel moeten worden
beschouwd als onderdeel van de franchiseovereenkomst.19
De meest opvallende bezwaren vanuit het franchisegeverskamp waren gericht tegen het instemmingsrecht.
Zoals dat jaren gold voor werkgevers ten opzichte van een
OR verzetten de meeste franchisegevers zich tegen medezeggenschap buiten de leiding van de organisatie. Door

een gebrek aan kennis en kunde zullen de zo noodzakelijke innovatieve besluiten van de franchisegever schadelijke
vertraging gaan oplopen.20 Belangrijke besluiten zouden
eenzijdig moeten kunnen worden genomen, aldus de franchisegevers. De gedachte van fundamentele betrokkenheid
van franchisenemers – als stakeholders – bij de samenwerking als ratio achter een goede overlegstructuur voor een
wendbare formule met draagvlak wordt nog steeds
bevochten. Ik schreef eerder over dit onderwerp.21 Aardig
blijft een terugblik te wagen op de memorie van toelichting van 1975-1976 bij de herziening van de Wet op de
ondernemingsraden. Destijds concludeerde de minister
dat het gevaar dat de OR de neiging gaat ontwikkelen om
zich in het overleg te scherp en polariserend op te stellen
waardoor het overleg verschraalt/formaliseert, niet overdreven moet worden.22 In verband daarmee is het beroep
van franchisegever Domino’s Pizza op het bepaalde in
artikel 3:305 lid 2 BW typisch te noemen: de franchisenemersvereniging zou het conflict tussen partijen onterecht
hebben gejuridiﬁceerd door de procedure aanhangig te
maken en daarom niet ontvankelijk zijn in haar vordering.
De gedachte dat franchisegevers een goed overleg
over innovatieve besluiten – die gaan niet over één nacht
ijs – niet goed kunnen plannen is net zo onwaarschijnlijk
als de gedachte dat franchisenemers een goed innovatief
besluit van de franchisegever zouden willen tegenhouden.
Met het aannemen van instemmingsrecht is geen sprake
van een volledig controleverlies door de franchisegever,
waardoor de formule stuurloos zou worden. Het gaat om
medezeggenschap in een rechtsverhouding gericht op
samenwerking, waarbij de mate van medezeggenschap
afhankelijk wordt gesteld van het belang van het besluit.
Daarmee bedoel ik dat het zo zou moeten zijn dat wijzigingen met een grote impact op franchisenemers volgens
overlegprocedure met een sterker inspraakrecht zouden
moeten lopen, dan wijzigingen met een beperkte
impact.23 Wijziging van de franchiseovereenkomst of het
conditiestelsel koppelen aan een instemmingsrecht ligt
dan voor de hand. Eerder pleitte ik naast een wettelijke
informatieplicht ook voor een dwingend overlegproces,
zoals de WOR, met een redelijke doorlooptijd en de mogelijkheid van een rechterlijke toetsing. Meer dus dan een
uitgekleed adviesrecht, minder dan een algemeen instemmingsrecht.24
Een andere opvallende reactie was de oproep aan
de wetgever om een onderscheid tussen kleine en grote
franchisegevers te maken. Het wetsvoorstel maakt dat
onderscheid terecht niet. De bepaalde normen, strekkende
tot versterking van de positie van franchisenemers, zien
immers op het karakter van de rechtsverhouding franchisegever–franchisenemers. Dezelfde normen zijn vanwege de rechtsverhouding van toepassing, niet afhankelijk
van de grootte van de partijen bij die rechtsverhouding.

Kleine en grote franchisenemers hebben dezelfde besluiten te nemen ten aanzien van hun samenwerking met
een kleine of een grote franchisegever.
Het is niet proportioneel om de wettelijke normering
te onthouden aan een gebrekkige rechtsverhouding om
de enkele reden dat de franchisegever of franchisenemer
groter of kleiner is. Groter of kleiner dan wat? Soms zijn
de franchisenemers groter als de franchisegever groter is.
Een grotere franchisegever heeft vaker een informatie- en
overlegstructuur aanwezig. Daar staat tegenover dat de
prikkels om gebruik te maken van onevenwichtigheid en
de daaruit voortvloeiende uitdagingen ook groter kunnen
zijn. Soms is het gemakkelijker om een goede samenwerking te organiseren met een paar kleine franchisenemers
dan met veel grote. Soms zijn een paar kleine franchisenemers juist niet in staat om een collectief overlegorgaan
te vormen, omdat de kleine franchisegever zich gedraagt
als een Napoleon. De beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit zijn niet een goede basis voor een onderscheid tussen kleine en grote franchisegever.

Inmiddels
De staatssecretaris heeft laten weten het wetsvoorstel nog
vóór het zomerreces ter goedkeuring voor te leggen aan
de Ministerraad en zo mogelijk aan de Raad van State
door te sturen. De onevenwichtigheid tussen de franchisegever en franchisenemers is onverminderd actueel.
Franchisegevers richten de door hen gehanteerde niet
onderhandelbare franchiseovereenkomsten nog steeds
voornamelijk in naar eigen belang (die in weerwil van een
veel gehoorde stelling niet zonder meer altijd dezelfde is
als het belang van de franchisenemers).

Franchisegevers richten de door hen
gehanteerde niet onderhandelbare
franchiseovereenkomsten nog
steeds voornamelijk in naar eigen
belang
Het is wellicht waar dat franchisenemers zich voornamelijk bezighouden met de exploitatie van hun bedrijf
en er graag op vertrouwen dat de franchisegever hun niet
benadeelt of onredelijk beperkt, maar de prikkel en de
ruimte om dit wel te doen, blijft vragen om wetgeving die
voor meer evenwicht tussen partijen gaat zorgen.
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