Knallende kurken!

We tellen af naar 2021
én de Wet Franchise
Op 1 januari 2021 wordt de Wet
Franchise dan eindelijk echt van
kracht. Nadat wij ons er jarenlang
hard voor hebben gemaakt, gingen
zowel de Tweede als de Eerste
Kamer in de zomer akkoord met het
wetsvoorstel. Er volgden maanden
van voorbereidingen door zowel
franchisegevers als franchisenemers
en hopelijk is iedereen helemaal klaar
voor het nieuwe jaar. Wij nemen u nog
een keertje kort mee in de wet.
WAAROM IS DE WET ZO BELANGRIJK?
De wet is opgesteld om franchisenemers
een betere positie ten opzichte van
franchisegevers te geven. Een van de pijlers
van de wet is dat deze meer en beter overleg
tussen franchisenemer en franchisegever
afdwingt. Dus franchisenemers: maak
optimaal gebruik van deze wet en zorg dat uw
belangen goed zijn behartigd!
HOE ZAT HET OOK ALWEER?
We vatten de highlights van de Wet Franchise
nog een keertje kort samen:
• Transparantie voorafgaand, tijdens en
na de overeenkomst: de franchisegever
en de franchisenemer worden verplicht
elkaar die informatie te geven die
relevant is voor een goede uitvoering van
de franchiserelatie;
• Vooraf vastleggen hoe de goodwill
wordt bepaald: de persoonlijke inzet
van de franchisenemer kan tot een
waardestijging leiden. Vooraf moet
worden vastgelegd hoe de goodwill bij
het aflopen van de overeenkomst wordt
bepaald;

Vakcentrum Bedrijfsadvies
heeft een nieuwe dienst:
De franchiseprofessionals!

•

•

Instemmingsrecht van
franchisenemers: Bij beslissingen over
de formule die financiële consequenties
kunnen hebben, boven een van tevoren
vastgestelde drempelwaarde, hebben de
franchisenemers instemmingsrecht;
Een beperking van het nonconcurrentiebeding: franchisenemers
krijgen meer ruimte voor hun
ondernemerschap na het beëindigen van
de franchiseovereenkomst.

FRANCHISENEMER, LAAT U ADVISEREN
Mocht u vragen hebben over de wet of over
de gevolgen voor u (denk bijvoorbeeld aan
bedrijfsoverdracht of bedrijfsbeëindiging),
dan kunt u altijd advies vragen bij een van de
adviseurs van Vakcentrum Bedrijfsadvies.
ONDERSTEUNING VOOR
FRANCHISENEMERSVERENIGINGEN
Voor franchisenemersverenigingen kan
het proces nog een stuk complexer zijn. U
vertegenwoordigt namelijk een grote groep
aan franchisenemers en daarmee hun
belangen. Dan is het wellicht verstandig om
een franchiseprofessional in te schakelen.
Dit is een extra dienst van Vakcentrum
Bedrijfsadvies en biedt ondersteuning voor
uw franchise- of detaillistenvereniging. Denk
bijvoorbeeld aan een (interim) secretaris,
organisatiedeskundige of bestuurder om
te zorgen voor een goede implementatie
van de wet, waarin de belangen van de
franchisenemers optimaal tot hun recht
komen.

Franchiseverenigingen kunnen, via
Vakcentrum Bedrijfsadvies, een
franchiseprofessional tijdelijk inhuren voor,
onder andere:
• het professionaliseren van de vereniging
• het versterken van het franchisebestuur
• het implementeren van de Wet Franchise
Vakcentrum Bedrijfsadvies biedt al langer
bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en
franchiseadvies en was via de vereniging
Vakcentrum nauw betrokken bij de
totstandkoming van de Wet Franchise.
De professionals die via Vakcentrum
Bedrijfsadvies ingeschakeld kunnen worden,
vormen een aanvulling op de bestaande
dienstverlening.
De professionals zijn persoonlijk door
Vakcentrum Bedrijfsadvies gekozen om
hun bewezen kennis en ervaring en worden
ingezet voor deze specifieke projecten.
Vanzelfsprekend werken zij nauw samen met
de bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch
en franchisespecialisten van Vakcentrum
Bedrijfsadvies.
U kunt meer lezen over de
franchiseprofessionals op
www.vakcentrum.nl/franchiseprofessionals
Om een franchiseprofessional in te schakelen,
neemt u contact op met Vakcentrum
Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 of
advies@vakcentrum.nl.
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