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Franchise Kennis
De Wet Franchise is vanaf 1 januari jl. van kracht. Als Vakcentrum hebben wij ons daar
jarenlang voor ingespannen. Die wet moet nu door franchisegevers en franchisenemers
worden geïmplementeerd. Uiteraard ondersteunen we ook die processen. Dit doen wij door u
te informeren en te adviseren. Zo blijven wij bijdragen aan het doel van de wet, namelijk een
betere positie van franchisenemers.

Precontractuele informatieplicht franchisegever
De Wet Franchise heeft als doel de positie van de franchisenemer ten opzichte van de
franchisegever te versterken. Een belangrijk aandachtspunt is de bescherming van de
franchisenemer in de precontractuele fase. Dit om de potentiële franchisenemer te beschermen
tegen een minder goede franchisegever en/of de complexe voorwaarden en verplichtingen die
doorgaans in een franchiseovereenkomst zijn opgenomen.
Aspirant-franchisenemers moeten een weloverwogen beslissing kunnen nemen of en hoe zij de
franchiseovereenkomst willen sluiten, terwijl de onderhandelingsruimte doorgaans minimaal is.
De Wet Franchise bepaalt daarom dat de franchisegever - tenminste vier weken - voorafgaand aan
het sluiten van de franchiseovereenkomst aan de aspirant-franchisenemer tenminste het volgende
ter beschikking moet stellen:
•
•
•
•

het concept van de franchiseovereenkomst met bijlagen;
een overzicht van de door de franchisenemer te betalen vergoedingen, opslagen en andere
bijdragen en een toelichting waar die bijdragen voor bedoeld zijn;
een overzicht van de van de franchisenemer verlangde investeringen;
informatie over de wijze waarop het overleg tussen de franchisegever en de
franchisenemers plaatsvindt en de contactgegevens van het orgaan dat de
franchisenemers vertegenwoordigt (voor zover een vertegenwoordigend orgaan aanwezig
is);

•
•
•

de mate waarin en de wijze waarop de franchisegever (al dan niet via een afgeleide
formule) in concurrentie kan treden met de franchisenemer;
op welke wijze de franchisenemer kennis kan nemen van omzetgerelateerde gegevens die
hemzelf betreffen of voor zijn bedrijfsvoering van belang zijn; en,
alle overige informatie waarvan de franchisegever weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat deze van belang is voor het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Ook moet de franchisegever informatie verstrekken over zijn financiële positie en over de beoogde
locatie van de franchiseonderneming. Als die informatie niet beschikbaar is, dan dient de
franchisegever de financiële gegevens van één of meer onderneming(en) te verstrekken die hij
gemotiveerd als vergelijkbaar beschouwt.
Hoewel geen prognoseplicht in de wet is opgenomen – en in de toelichting op de wet zelfs te lezen
valt dat de franchisegever geen omzetprognose hoeft te verstrekken – kan met recht de vraag
worden gesteld of die informatie niet moet zijn verpakt in de financiële informatie die volgens de
wet wel moet worden verstrekt. Het lijkt immers van belang voor het sluiten van de overeenkomst.
De genoemde periode van tenminste vier weken is een wettelijk verplichte ‘stand still’ periode,
hetgeen betekent dat de voorgelegde conceptovereenkomst gedurende vier weken alleen nog ten
voordele van de franchisenemer mag worden gewijzigd en niet mag worden getekend of
uitgevoerd. Dat geldt dan overigens ook voor afhankelijke andere overeenkomsten zoals een
huurovereenkomst. Ook mag de franchisegever in deze periode geen betaling of investering van de
franchisenemer vragen. Deze ‘stand still’ geldt niet voor verlengingen van bestaande
franchiseovereenkomsten of extra franchiseovereenkomsten binnen dezelfde formule.
Ook omdat de consequenties van het niet-naleven van deze verplichtingen heel vervelend kunnen
zijn - de franchisenemer kan de vernietiging van de overeenkomst inroepen en schade vorderen –
is het verstandig als de franchisegever met de franchisenemers komt tot een precontracueel
informatiedocument. In dat document wordt vastgelegd welke informatie tenminste beschikbaar
moet komen.
Het is van belang dat de franchisenemersverenigingen weten wat er in de documentatieset zit en
zelf ook een plan van aanpak hebben op het moment dat een aspirant zich meldt. Er kan een
infomatiedocument worden gestuurd of een bestuurlid kan persoonlijk contact leggen.
FNN spreekt staatssecretaris Mona Keijzer over de
implementatie van de Wet Franchise
Vorige week heeft demissionair staatssecretaris Mona Keijzer van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) gesproken met
Franchisenemers Netwerk Nederland. Patricia Hoogstraaten,
directeur van het Vakcentrum was daar ook bij aanwezig.
Onderwerp van gesprek was onder andere de implementatie van
de Wet Franchise, die begin dit jaar officieel van kracht werd.
Behalve dat in algemene zin werd gesproken over de
implementatie van de wet door verschillende franchiseformules,
kwamen ook specifieke zaken aan de orde, zoals voorlichting, de
interpretatie van de goodwillbepaling en de ontwikkeling rond

de drempelwaardebepaling.
Inmiddels werkt men in Brussel aan een nieuwe Europese
Verordening die ook voor franchising van belang is. FNN heeft
gewezen op de wenselijkheid van nauwe betrokkenheid bij dit
onderwerp van het ministerie EZK.
Met de staatssecretaris is afgesproken dat er een vervolggesprek
wordt geregeld met de betrokken beleidsmedewerkers van het
ministerie.
Binnenkort is er wederom een gesprek met de
vertegenwoordigers van de Nederlandse Franchise Vereniging
(NFV).
Mocht u zelf aandachtspunten hebben voor onze contacten met
het ministerie van EZK en de NFV, meld deze ons
via reactie@vakcentrum.nl

Ondersteuning en advies franchisenemersverenigingen
Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt (besturen van)
franchisenemersverenigingen, ongeacht de branche waarin zij
actief zijn. De juristen en adviseurs van Vakcentrum
Bedrijfsadvies kennen alle aspecten van de
franchisesamenwerking door en door. Vakcentrum
Bedrijfsadvies werkt alleen voor franchisenemers en hun
verenigingen en kan hen daardoor volkomen onafhankelijk
bijstaan.
•
•
•
•

Juridisch en bedrijfseconomisch advies
Administratieve en secretariële ondersteuning
Inhuur franchiseprofessional
De Digitale Franchiseovereenkomst

Vakcentrum Bedrijfsadvies is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van de Wet Franchise. De juristen van
Vakcentrum Bedrijfsadvies kennen dus zowel de tekst als de
geest van de wet als geen ander.
Advies nodig? Bel (0348) 41 97 71 of mail
aan reactie@vakcentrum.nl

Alle afspraken met de franchisegever onder handbereik
Met de Digitale Franchiseovereenkomst van Vakcentrum
Bedrijfsadvies heeft u alle collectieve afspraken met uw
franchisegever onder handbereik. En, afspraken die vallen onder
regels met betrekking tot instemming kunnen niet zonder

digitaal akkoord van de franchisenemersvertegenwoordiger
worden gewijzigd. Ideaal voor bestuurders van een
franchisenemersvereniging. Wijs uw franchisegever op deze
mooie digitale tool. Kjik op www.vakcentrum.nl/dfo voor de
presentatie.

Extra deskundigheid nodig? Schakel hulp in van een
franchiseprofessional
Heeft u voor langere tijd of projectmatig franchisedeskundigheid
nodig? Huur dan een franchiseprofessional in via Vakcentrum
Bedrijfsadvies. Denk bijvoorbeeld aan een (interim) secretaris,
organisatiedeskundige of bestuurder om te zorgen voor een
goede implementatie van de Wet Franchise, waardoor de
belangen van de franchisenemers optimaal tot hun recht komen.
Franchiseverenigingen kunnen een franchiseprofessional
tijdelijk inhuren voor:
•
•
•

professionalisering van de vereniging
versterking van het franchisebestuur
implementatie van de Wet Franchise

Meer weten over wat een franchiseprofessional voor uw
vereniging kan betekenen? Lees dan verder
op www.vakcentrum.nl/franchiseprofessionals

Franchise Kennis
Deze nieuwsbrief Franchise Kennis is bedoeld voor franchisenemersverenigingen. Zij hebben
immers een belangrijke rol in het bewaken van de positie van de franchisenemer. Het Vakcentrum
wil de verenigingen daarbij ondersteunen. Wij blijven u op de hoogte houden van ontwikkelingen.
Is de informatie in deze nieuwsbrief ook interessant voor andere personen uit uw netwerk? Dan
kunnen zij zich eenvoudig aanmelden voor deze nieuwsbrief via reactie@vakcentrum.nl.
Wilt u meer weten over wat Vakcentrum en Vakcentrum Bedrijfsadvies doen op het gebied van
franchise? Lees dan verder op www.vakcentrum.nl/verenigingsadvies.
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