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Geachte mevrouw Keijzer,

Positief kritisch heeft het Vakcentrum, brancheorganisatie voor zetfstandige
MKB-winkeliers waaronder supermarkten, huishoudetijke artiketen, foodspeciatiteiten,
speetgoed en feestartiketen, biotogische speciaatzaken, drogisten, slijters, koken en tafeten
en convenience stores kennis genomen van de conceptwet Franchise.
Na een jarentange discussie over nut en noodzaak van het creëren van een meer
evenwichtig speetvetd tussen franchisegevers en franchisenemers en actief betrokken bij de
voorafgaande trajecten, is het Vakcentrum van mening, dat in een retatief korte tijd een
wet is ontwikkeld die doettreffend is. Het is een afgewogen ondersteuning van de positie
van de franchisenemers, zonder afbreuk te doen aan de positie van franchisegevers. Wij
treffen veel optossingen aan voor de knetpunten, die bestaan of voortkomen uit de huidige
ongereguteerde rechtsverhouding. De pijlers van de informatieverptichting, goed
franchisegever- en franchisenemerschap, enkete basisprincipes alsook een inspraakrecht
bieden gezamentijk een stevig fundament voor een meer evenwichtige samenwerking,
ruimte latend aan de wederzijdse economische betangen.

Het Vakcentrum constateert dat eveneens nauwe aanstuiting is gezocht bij het door u op 29
juni 2018 gepresenteerde en door de Tweede Kamer geaccepteerde MKB-Actieptan, waarin
onder meer het votgende wordt gestetd:
"Kleine bedrijven zorgen voor diversiteit, ínvulling von (regíonale) níches en
Ieveren de koplopers van morgen ..... Daornaast heeft het mkb ook lokaal een

belangrijke moatschappeliike functíe.

"

te bewerkstettigen dat een belangrijk deet van onze achterban, franchisenemers/mkb'
bedrijven, deze bijdrage kunnen btijven leveren, moet de vrijheid hiertoe geborgd worden,
wat gebeurt in onderhavige Franchisewet.
De mkb-ondernemer, die een franchiseretatie is aangegaan, verdient het te kunnen btijven
Om

ondernemen.
ln een franchiseretatie heeft de ondernemer per definitie minder bewegingsvrijheid. ln veel
gevatlen hoeft dat niet verkeerd te zijn (daar waar franchisegever en -nemer het getijke
betang dienen), doch het (te verregaand) beperken van de bewegingsruimte van
franchiseondernemer heeft in praktijk met regelmaat tot gevotg dat de ondernemer een

risicodragende (bedrijfs)teider van de franchiseorganisatie wordt.
Het Vakcentrum constateert tegetijkertijd dat bij de totstandkoming van het wetsvoorstel
keuzes zijn gemaakt. Keuzes waardoor de gewenste te bereiken batans op een aantal
punten nóg ñlet optimaat is. Wetgeving mag zich niet beperken tot atleen een opsomming
van vast tã teggen zaken, omdat dit niet vanzelfsprekend tot het gewenste doet: meer
evenwichtignãi¿, tei¿t. Duidetijk aangegeven moet worden waar die bepatingen minimaal
aan dienen te votdoen, enkele suggesties worden hieronder voorgetegd.
Het Vakcentrum doet daarnaast, ten behoeve van de duidetijkheid, ook een aantal
praktische suggesties voor aanpassing van het wetsvoorstel en de Memorie van Toelichting
de achtergrond
i,f,fuf). Ook zritien wij aandacht besteden aan de rechtsgang, zeker tegen
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dat franchisenemers het om meerdere redenen bezwaarlijk vinden om in een samenwerking
geschittenbeslechting in te (moeten) roepen.

Artikel 9l I
911 b. Afeeteide formute:
Het Vakcentrum is verheugd met het btijk van inzicht in de actuele probtematiek door de
opname van de definitie van de afgeleide formute. Daarmee wordt terecht beoogd uit te
stuiten dat de franchisegever zich aan de wettetijke regeling kan onttrekken met het
argument dat de gekozen verkoopmethode, of het betrokken vehiket, buiten de formute
tigt. ln het bijzonder speelt hier natuurtijk het betang van beide partijen om zelf actief te
participeren in de e-commerce ontwikketingen. Het is cruciaal dat deze en andere
ontwikkelingen ptaats kunnen vinden binnen een gezonde franchiserelatie, met in
achtneming van de wederzijdse betangen van contractspartijen. ln ieder gevaI moeten atte
aan de formute verbonden internetactiviteiten ook onder de definitie afgeteide formute
vallen, voor zover deze niet onder de definitie van formute zetf te brengen zijn.
Het Vakcentrum stett bij een aantal artikelen een verbreding van de scope van de afgeteide
formule voor. Het betreft een verbreding tot atte handetingen van de franchisegever, die
kunnen leiden tot nadeten voor de formute en/of de franchisenemers. Franchisegevers zijn
vanzetfsprekend vrij om activiteiten buiten de formule te ontplooien, maar zij zutten attijd
de betangen van de franchisenemers in acht moeten nemen, wanneer die betreffende
activiteiten gevolgen hebben voor de franchisenemers. Dat punt is in het huidige voorstel
zonder wijziging van hetzij de definitie van afgeteide formute, hetzij de artiketen die
daarop votgen (zoats de artiketen 915-916 en 919'9201 niet gedekt.
Nogmaats: Deze afdekking is noodzaketijk om te voorkomen dat een franchisegever de
Franchisewet en/of met de franchisenemers gemaakte afspraken kan omzeiten door hetzij
de oprichting of gebruik van een daartoe bestemde andere rechtspersoon (binnen de groep),
hetzij door andere activiteiten binnen dezetfde onderneming.
Daarbij moet ook voor ogen gehouden worden dat de franchisenemer door een (veetal veel
ruimer geformuleerd) concurrentiebeding tijdens de tooptijd van een overeenkomst
gedwongen om op genertei wijze met de franchisegever te concurreren. Het Vakcentrum
constateert dat de franchisegever in dat licht nog steeds een veel verder gaande
bescherming kan inroepen dan de franchisenemer. Het Vakcentrum pteit derhatve voor
tenminste een verbreding van de definitie tot atte handetingen van de franchisegever, die
kunnen leiden tot nadeten voor de formule en/of de franchisenemers.
91 1

f.

Franchiseovereenkomst:

Het bepaatde in artiket 91 1 onder f verdient de kteine toevoeging: "geheel of gedeeltelijk"
na de woorden om een franchiseformule. Dit om de indruk te voorkomen dat de
Franchisewet niet ziet op de zogenaamde "soft franchise" waar de franchisenemer deels
zetf bepaatt hoe de exptoitatie vertoopt.
Het Vakcentrum ondersteunt het feit dat het wetsvoorstel uitgaat van de feitetijke
uitvoering van de overeenkomst en niet van de naam, die door partijen aan de
samenwerking gegeven wordt. ln de MvT pagina 17 onderdeel f staat dat reeds aangegeven.
Toch zouden wij graag een toevoeging zien waaruit btijkt dat onder de definitie
franchiseovereenkomst naast de in de MvT genoemde zaken ook sidetetters en het
conditiestetsel behoren te vatlen en onder omstandigheden tevens huurovereenkomsten,
distributieovereenkomsten en coöperatiecontracten.
911 e. Handboek:

Het Vakcentrum constateert dat in de Franchisewet een definitie van het handboek wordt
opgenomen. Dit is een veet gebruikt document in de franchiseverhouding, dat veela[ de
insiructies van de franchisegever bevat en vaak ook een opsomming van de diensten, die de
franchisegever aanbiedt. Een evenzo veet gebruikt document - en welticht van groter belang
- is het conditiestetsel.
Ter stroomtijning van de informatieverptichting en ter duiding van het aanzientijke betang in
het kader van de inspraakregets zou een definitie van het conditiestetsel niet misstaan:
2
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"Conditiestelsel: het stelsel van commerciële afspraken en voorwaarden over
kosten en opbrengsten geldend fussen de franchisegever en de
franchisenemer, zools ofspraken over morge, fee, vergoedíng, begrotíng,
concentratie en bonus",
derhatve alte afspraken, retevant voor de commerciëte exptoitatie.
lndien dit niet tot de mogetijkheden behoort, moet dit op pagina 17 van de MvT opgenomen
worden. Daarbij merkt het Vakcentrum op dat het op de weg van de franchisegever ligt om
een conditiestelsel (wat vaak omvangrijk en ingewikketd is) in een begrijpetijke taa[,
voorzien van voorbeelden en afdoende specificaties, uiteen te zetten aan franchisenemers.
ln de praktijk merken wij immers dat conditiestetsels nogal eens aan verandering(en)
onderhevig zijn en veetat weinig transparant en controteerbaar zijn voor de
franchisenemer(s). Uitteg vóór de start, maar ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst
voorkomt dat er later over veranderingen en/of aanpassingen onnodige discussie ontstaat.
Het Vakcentrum pteit er dan ook voor om in het wetsvoorstel en de toetichting hier
uitdrukketijk bij stit te staan. Dit kan door bijvoorbeeld ook de uitteg van het conditiestetsel
onder de informatieverplichting van een franchisegever te scharen (zowel voor het sluiten
van de overeenkomst als tijdens de tooptijd van de overeenkomst).
Getijktijdig wordt bij het conditiestelsel vaak gesproken over de franchisevergoeding. Het
Vakcentrum verwijst in dat verband ook naar artikel 4.6 sub e van de Nedertandse Franchise
Code (NFC) en de daarbij behorende toetichting. Het Vakcentrum zou het bijzonder
waarderen ats in de toetichting bij het wetsvoorstel een korte verwijzing wordt gemaakt
naar deze "good practices" die direct het principe raken van een conditiestetsel.
Voor de vottedigheid benoemt het Vakcentrum deze principes hier alsnog:
1. Ats er sprake is van een franchisevergoeding moet vooraf goed worden gedefinieerd wat
wet (en niet) door de vergoeding wordt gedekt. Vooraf dient goed te worden vastgetegd
hoe de franchisegever verantwoording aftegt aan de franchisenemers over de besteding
van de ontvangen vergoeding.
Z. Het is aan te beveten dat de franchisegever periodiek verantwoordt wetke
tegenprestaties worden geleverd voor de franchisevergoeding. Dat kan bijvoorbeetd
door gebruik te maken van een service [eve[ agreement.
Verhogingen van de franchisevergoeding dienen in a[[e gevallen onderbouwd te worden.
Anders gezegd het conditiestelsel dient zo compleet mogetijk te worden beschreven en

3.

4.

5.

transparant te btijven.
De in een eventueeI conditiestelsel gemaakte keuzes moeten een consistent geheel
vormen. 7o zal bijvoorbeetd de keuze voor een netto systeem van franchisevergoeding
veel meer eisen stetten aan transparantie en controte dan een bruto systeem waarbij
vergoedingen voor de franchisegever in de aan franchisenemers doorberekende prijzen
zijn verwerkt.
Een good practice is dat er toezicht mogetijk is op de juiste toepassing van de gemaakte
afspraken. Dat biedt de vereiste transparantie. Dit toezicht kan uitgevoerd worden door
of namens de franchisevertegenwoordiging.

Ontbrekende definitie - Vertesenwoordieend orgaan:
Een goed functionerend, vertegenwoordigend orgaan bevordert de effectiviteit van de
samenwerking atsook een goede uitvoering van de wet.
Gezien het eveneens aanwezige evidente betang van de inspraakregels voor een goede
werking van de formute, is het noodzaketijk dat ook het vertegenwoordigende orgaan van de
franchisenemers in de definities wordt opgenomen.
ln de definitie moet tenminste de eis worden gestetd van onafhanketijkheid. Het is in de
praktijk niet ongebruiketijk dat een franchisegever de franchisevertegenwoordÌging opzet en
contróteert, at àan niet door er zelf aan deel te nemen. Dan is van een werketijke
vertegenwoordiging geen sprake. Het wetsvoorstel laat die praktijk ongemoeid.
91 1
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Vandaar dat wij voorstelten om een extra definitie op te nemen in artikel 911 :
"Yertegenwoordigend orgaan von de franchísenemers: een van de
franchisegever onofhankelijke organìsatie, opger¡cht met het doel om
nomens de franchìsenemers over de collectíeve belangen te overleggen met de
franchísegever en ínvullìng te kunnen geven aan zíjn wetteliike teken."
Onder franchisenemers dienen ook dealers verstaan te worden.

Artikel 912
Met dit artikel over goed franchisegever- en franchisenemerschap za[ snel één van de
betangrijkste verbeteringen van de rechtspositie van de franchisenemers kunnen worden
bereikt. Met deze open normen kan invutting worden gegeven aan de tal van wederzijdse
verptichtingen, die uit een franchiseovereenkomst voortvloeien. Bovendien kunnen ze
dienen om het franchiserecht toe te passen in de verschitlende verschijningsvormen (hard
en soft franchise) en aan te passen aan de attijd veranderende economische
omstandigheden.

Artiket 912zal naar verwachting een rechtsvormende, doorvoerende en zetfs een
sanctionerende werking kunnen hebben. Voor nu tigt de aandacht - ook btijkens de MvT - bij
de normerende werking. De MvT geeft een aantal normen aan, maar laat een aantal toch
ook onbetwiste en gedeetde normen onbenoemd.
Om onnodige rechtspraak te voorkomen - waartegen toch al grote drempets voor met name
franchisenemers bestaan - dient de MvT op dit punt beter en duidetijker te worden
aangevuld met aanvullende normeringen en/of "best practices" zoals:
1. Een goed f ranchisegever spant zìch maxìmaol in om de kracht van de formule en de
verdíencopaciteìt van de franchisenemers ín stond te houden en zo mogelìjk te
verbeteren;
2. Een goed fronchisegever en franchísenemer zijn uítermate terughoudend bij het
afwijken von regelend recht in boek 3 en boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het
geb r uì k van boe t ebepa Ii ngen í n d e f r anchi se ove r e e nkom st;
3. Wanneer de franchisegever bíj de fìnancìering van de franchisenemer is betrokken zal
hij daorbíj de nodíge transparantie verschaffen en niet meer zekerheden vragen dan

4.

nodig;

Een goed franchisegever zal het sluiten van een tweede of volgende
franchìseovereenkomst of een fronchiseovereenkomst met een rechtsopvolger niet op
onredelij ke gronden weígeren;
5. Een goed fronchísegever zal zich inspannen om in geval van overdracht van de formule
eventuele negatíeve gevolgen voor de franchisenemer te beperken;
6. Een goed franchìsegever zal zích ìnspannen om ín gevalvan beëindigingvan de
fronchiseovereenkomst eventuele negatìeve gevolgen voor de franchisenemer te
beperken. (Híeronde r moet ook ínvesteri ngsbescherming worden begrepen) ;
7. Een goed franchisegever zal aan de collectíeve afspraken niet afdoen;
8. Een goed franchísegever zal franchísenemers dìe betrokken zìjn bii de
vertegenwoordígíng van franchisenemers niet vanwege díe betrokkenheíd benadelen.
De voorbeelden geven een kwalitatieve onderbouwing, op deze wijze wordt meer
duidetijkheid gecreë,erd en de uitvoerìng van de wet effectiever.

Artikel 913
Bij veet franchiseformutes moeten franchisenemers investeringen doen voor de start van de
franchisevestiging. Er moet entree fee worden betaald, verbouwingen worden gedaan,
voorraad, ICT systemen en softwarepakketten worden aangeschaft, etc. Deze
startinvesteringen worden vaak gefinancierd met geteend getd (meestat via de bank) en
eigen middelen. Daarnaast vraagt de bank vaak nog extra zekerheid voor de lening via een
hypothecaire inschrijving op de privéwoning. Ats een franchise geen succes wordt, zijn de
financiëte consequenties voor een franchisenemer groot. Tussentijds uitstappen betekent
dat de bank de tening opeist en mogetijk zekerheden uitwint. lntussen heeft franchisegever
ook opeisbare vorderingen (franchise fees kunnen niet meer betaatd) net ats de verhuurder,
leveranciers en de leasemaatschappij. Daarbij komt de voortdurende dreiging dat
betreffende partijen hun respectievetijke overeenkomsten met de franchisenemer zutten
+
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beëindigen en forse schadevergoeding zuIten claimen vanwege die voortijdige beëindiging.
Als franchisenemer kun je in zo'n situatie atleen nog genoegen nemen met een ongunstige
deat, schutdsanering, faittissement of in een gerechtetijke procedure trachten (achteraf) de
schade te verhalen (mits er nog tijd en getd is voor een procedure). Vanwege de enorme
impact die een mistukte franchise heeft, is het van groot betang dat franchisenemer
vóórafgaand goed wordt geihformeerd over de succeskansen van de franchisevestiging.
Dat kan bijvoorbeetd door een vestigingsptaatsonderzoek of marktonderzoek door een
gespeciatiseerd bureau uit te laten voeren. Verder kan informatie worden gevraagd aan
franchisegever over de prestaties van de formute, gerealiseerde omzetten, het vertoop,
eventuete faittissementen, etc. Van betang is dat kritisch wordt omgegaan met verkregen
informatie. Franchisegever beschikt, anders dan een (kandidaat) franchisenemer, over atte

kennisvanenervaring met de formute. Franchisenemer is daarmee grotendeets
afhanketijk van franchisegever voor het verkrijgen van de juiste en voltedige informatie
wetke van betang is voor het bestuit om in te stappen of niet. Het Vakcentrum juicht het
bepaatde in dit artikel derhatve toe met de volgende kanttekeningen:
913 tid 1.
De atgemene wederzijdse informatieverptichting is een open norm, begrensd door de
verptichting om met de informatieverschaffing vottedig rekening te houden met de
betangen van de ander. Deze norm wordt in de volgende leden en artiketen nader
ingevuld en verklaard. Onduidetijk is of en in hoeverre deze atgemene
informatieverptichting ook ziet op de specifieke relatie tussen franchisegever en het
vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers. Voor een goede werking van de
inspraak getdt noodzaketijkerwijs ook daar een informatieverplichting. Deze is
tenminste getijk aan de verptichting in art. 913 tid 1. Gezien de open norm moet het om
tenminste dezetfde informatieverptichting gaan. Deze tenminste getijke
informatieverptichting kan beter in de MvT worden verduidetijkt;
Eveneens dient het de duidetijkheid wanneer uit de MvT btijkt dat het de bedoeling is
dat men etkaar zo compteet ats mogelijk informeert, om arbitraire eenzijdige grenzen
aan de informatieverptichting te voorkomen. Dit sluit daarmee ook beter aan bij het
bepaatde in artiket 915 tid 2.
De franchisenemer heeft niet stechts betang bij informatie in verband met het stuiten en
de uitvoering van de overeenkomst, maar ook in verband met de exploitatie van de
franchiseonderneming. Voor zover dat betang bij die informatie eveneens is beoogd,
verdient het aanbeveting dit te duiden, hetzij door aanvulting van het artikel 913 tid 1
met "en de exploitotie von de franchiseondernemìng", hetzij door een verduidetijkende
opmerking ter zake in de MvT.

-

-

913 tid 3.
Vanwege de atgemene strekking van de informatieverplichting - precontractueet en
contractueet - tevert de toevoeging van de woorden "en de continuering" een
verduidetijking op. Zonder die toevoeging tijkt lid 3 slechts te staan op de

-

-

precontractuete i nformatieverplichti ng;
Een van de problemen in franchise is de gebrekkige informatiepositie van de
franchisenemer in retatie tot de bewijstast. Het is niet inzichtetijk of en in hoeverre een
franchisegever a[[e retevante informatie van belang voor de franchisenemer(s) ook heeft
verstrekt.
Het is evenmin inzichtetijk hoe informatie van de franchisegever zich verhoudt met de
kennis van die franchisegever. Ook al is een franchisenemer gemotiveerd van mening
dat hem bekende informatie is onthouden, dan kan hij daarop zonder een aanvutting in
de wet nauwelijks een beroep doen. Hij zal nooit kunnen bewijzen wetke informatie de
franchisegever wel heeft, maar niet verstrekt. Dat probteem weegt misschien nog wel
zwaarder voor de vertegenwoordiger van de franchisenemers in onderhandelingen en
afspraken met de franchisegever. Om daaraan tegemoet te komen dient a. een
bewijstastomkering worden bepaatd en b. aan tid 3 toe te voegen dat de informatie
zodanig verstrekt dient te worden door franchisegever dat de franchisenemer(s)
redetijkerwijs in staat zijn om niet atteen te overzien, maar ook te verifiëren en
controteren.
5
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ln de MvT kan vervotgens gemotiveerd worden toegeticht wat het bijzondere betang is
van de controteerbaarheid van informatie en van een redelijke bewijsomkeringsregel,
zoats ook wordt toegepast in de wet acquisitiefraude art 6:194,leden 2 en 3 BW.

Artikel 914
914lid

1.

Het Vakcentrum is van mening dat de informatietermijn van 4 weken waarbinnen geen
stuiting of uitvoering mag worden gegeven, uitstekend is. Hiermee kan paal en perk worden
gestetd aan de praktijk dat franchisenemers zich ha[s-over-kop in een franchiseavontuur
storten. Een franchiseavontuur is zodanig complex dat niet over één nacht ijs kan worden
gegaan, ats atte kansen en risico's goed moeten worden beschouwd. De vraag of 4 weken
steeds votdoende is, laat zich niet makketijk beantwoorden. Het is minimaat, zeker wanneer
adviseurs zijn betrokken in onderhandetingen, maar een grens moet worden bepaald. Van
betang is op te merken dat de beperking van franchisenemers die wetbewust snelter witlen
handeten is gerechtvaardigd, gezien het objectieve belang van de bescherming van beide
posities tegen niet reële verwachtingen en ongewenste "afspraken". ln de praktijk zutten
partijen hiermee retatief eenvoudig rekening kunnen houden.
914 |id 2.
Het vakcentrum ondersteunt het bepaatde in dit tid. Minimaal vier weken bedenktijd teidt
tot betere bestuiten en minder financiëte tegenstagen. Door het tijdig aanteveren van
correcte en verifieerbare informatie kan onnodige vertraging voorkomen worden. ln het
uiterste geval kan de franchisegever voorfinanciering verzorgen, zeker indien de door
henzetf verstrekte informatie en prognose correct zijn.
914 tid 3.
ln dit tid wordt bepaatd dat de 4 weken termijn niet getdt voor wijzigingen en bij stuiten
van een opvolgende franchiseovereenkomstovereenkomst. Wetstechnisch kan het bezwaar
worden gemaakt dat een opvotgende overeenkomst een "franchiseovereenkomst" is.
Wanneer de "opvotgende" overeenkomst een wezenlijk andere is, dient de 4 weken termijn
ook dan gevotgd te worden.
Het Vakcentrum onderschrijft niet hetgeen hierover in de MvT is gestetd over het atsdan
ontstaan van een stand stitt. lndien er tijdig een nieuwe opvolgende overeenkomst is
gegeven, dan toopt de voorafgaande nog gewoon en is er geen sprake van een stand sti[[ ten
ãañzien van het topende contract, wel ten aanzien van het nieuwe. Dit is ook het geval
indien gewerkt wordt met overeenkomsten voor onbepaatde tijd. Die moeten ook omgezet
worden naar de nieuwe wetgeving en de aangepaste contracten kunnen gewoon aangeboden
worden met een bedenktijd. Zetfs at is er niets gewijzigd in de opvotgende overeenkomst,
toch kan er reden zijn voor bedenktijd, de ontwikketingen kunnen aanpassingen noodzaken
(zoats nu het geval is met e-commerce en data verwaarding).
Het is daarnaast niet duidetijk wanneer sprake is van wezentijke wijzigingen. De
economische of persoontijke omstandigheden kunnen tussentijds zijn gewijzigd, de
inzichten verscherpt, etc. Ook kunnen tussentijdse wijzigingen ptaatsvinden omdat een
geretateerde overeenkomst, bijvoorbeetd een huurovereenkomst wordt aangepast. Ook hier
is bedenktijd nodig. Voor wijzigingen tijkt de eis van "tijdigheid" uit artikel 913 voldoende.

Artikel 915
915 tid 1.
Affranfetijf van aanpassing van artiket 914 tid 3 dient tevens lid 1 van artikel 915 te worden
aangepast in die zin dat "e!e franchiseovereenkomst" zou moeten worden vervangen door
"ggn franchiseovereenkomst ".
915 tid 2c.

Oit liA tan - afhanketijk van de opname van de definitie - goed worden aangevutd met "zoals
het conditiestetset". ln de MvT bij dit artiket dient bovendien gewag gemaakt te worden van
het bijzondere belang van een prognose (zie ook tid 2f).
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915lid?fz.
De opmerkingen van het Vakcentrum bij art. 91 1 gaven at aan dat de scope van de
verptichtingen van een franchisegever onder omstandigheden verder kunnen reiken dan
strikt genomen de formule en de afgeteide formute. Om die reden zou artikel 915 tid 2
onder f2 kunnen worden gewijzigd in: "informatie over de mate waarin en de wijze waarop
de franchisegever, a[ dan niet via een derde, een afgeteide formute of andere
verkoopmethoden, in concurrentie kan treden met de franchisegever". Met deze bepating
wordt aangestoten bij de in getijke zin gewijzigde artiketen 916 tid 1 onder b en 920.

Tevens dient meer expticiet ingegaan te worden op e-commerce Het MKB-Actieptan zegt

hierover het volgende;
"lnternet vergroot de potentiële afzetmarkt voor een ondernemer enorm. Klonten
zoeken vía internet wereldwijd naar de beste aonbíeder van producten en diensten.
Buitenlondse bedríjven hebben sneller toegang tot Nederlandse morkten, ook tot
morkten die voorheen vooral als regíonale markten werden beschouwd."
Getijkwaardige kansen voor de franchisenemer dit potentieel ook te benutten zijn echter
wel een voorwaarde. Goede afspraken over het marktgebied, fysiek maar ook digitaat zijn
essentieet. Een getijk speelvetd moet het uitgangspunt zijn.
De Franchisewet dient een getijk speetveld te creëren tussen franchisenemer en
franchisegever op het gebied van internetverkopen zowel voor wat betreft de kosten ats de
opbrengsten.
915 tid 2f3.
ln de MvT bij artiket 915 tid 2 sub f onder 3 moet additioneel gewezen worden op drie
punten:
Op het betang van de franchisenemer bij de informatie die de franchisegever ophaatt uit
consumentendata. Met name in de retaíl is dit van grote waarde.
lndien en voor zover van belang voor zijn bedrijfsvoering dient de franchisegever deze
derhatve te verschaffen. Dit betreft niet alteen de consumentendata per
franchiseonderneming (adviesbureau, bank, autodeater, horecagelegenheid, winkel
etc.), maar ook de informatie over de "verwaarding" door veetal de franchisegever van
de mede bij franchisenemer verworyen consumentendata (en de verwerking ervan in het
conditiestetsel). ln de franchiseovereenkomst dient hier aandacht aan besteed te
worden.
Deze informatieverptichting is overigens ook noodzaketijk gedurende de tooptijd van de
overeenkomst (art 916). Door de digitatisering en het toenemend gebruik van internet
voor het oriëntatieproces van de klant is de waarde van ktantinformatie en de daarop
gebaseerde profielen toegenomen.
Dit stuit ook aan bij de uitgangspunten van het MKB-Actieptan:
"Klanten zíjn veeleisender geworden, Diepgaande kennis van wot de klant wil en
dríjft wordt steeds belangríjker. De beschikbaarheíd en bewerkíng van steeds
grotere hoeveelheden gegevens maakt klantgedrog voorspelbaarder en maokt het
mogelíjk om maatwerk en kwaliteit te leveren, afgestemd op specifieke

l.

klantwensen."
Deze gegevens moeten dan ook beschikbaar worden gesteld aan de franchisenemer,

ll

zodat deze de data ook kan benutten en efficiënter en vernieuwender kan ondernemen.
Voorkomen dient te worden dat de franchisegever deze data exclusief claimt en toe'
eigent, data die hetzij afkomstig zijn van ktanten die aankopen hebben gedaan in de
winkel, hetzij uit elektronica, die in de verkochte producten zijn opgenomen en die
door de franchisegever uitgelezen kunnen worden in de winket.
De Franchisewet dient derhatve ook te borgen dat de franchisenemer gebruik kan maken
van data afkomstig van de eigen ktanten of de producten gebruikt door de ktanten en
mede te profiteren van de opbrengsten van de verkoop ervan door franchisegever.
Daarnaast hebben ktantgegevens ook een waarde bij de beëindiging van de
overeenkomst, die tot uiting kan komen in de goodwitt bepating;
een duiding van het betang voor de franchisenemer bij een deugdelijke prognose. Aan
franchisegevers die zich tegen het afgeven van prognoses verzetten omdat daarmee
onbescheimd geheime informatie in precontractuele setting wordt verkregen, worden
7
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lll

tegengeworpen dat voor deze fase geheimhoudingsafspraken kunnen worden gemaakt,
die uiteraard het inschaketen van een adviseur niet verhinderen;
het belang van inzicht in het conditiestelset. (zie het commentaar bij de
definitie in artikel 911.9)

Artiket 916
916 tid 1.
Ook hier getdt dat in de MvT goed verduidetijkt kan worden dat de informatieverptichting
tijdens de duur van de franchiseovereenkomst ook geldt tussen de franchisegever en de
vertegenwoordiging van de franchisenemers.

916 tid 1.b.1
Om tot de ruimere scope van de franchisegeversverptichtingen te komen, is het Vakcentrum
van mening dat de woorden "de franchìseformule of een afgeleide formule betreft,"
moeten worden geschrapt. Votdoende is te bepalen dat handetingen die een aanzientijke
invtoed hebben of kunnen gaan hebben op de franchisenemer of diens exptoitatie van de
formule onder de informatieverptichting vatlen.

Artikel 917
Wat betreft de mogetijkheid om bij atgemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere regets
te stetten, is de vraag opgekomen waarom deze is beperkt tot de informatieverptichting in
de artikelen 913,915 en 91ó.

Artikel 918
Het Vakcentrum ondersteunt dit artikel ten volte

Artikel 919
919 tid 1.
Verheugd heeft het Vakcentrum geconstateerd dat de wetgever de franchisenemersgoodwitt
wiI regeten. Daarmee kan een einde komen aan de praktijk dat franchisegevers gemakketijk
zonder vergoeding van de franchisenemersgoodwitI een einde maken aan de overeenkomst
met het argument dat franchisenemersgoodwil[ simpetweg niet bestaat. Klanten en
opbrengsten hangen in die argumentatie vottedig samen met de formule en de
franchisegever. "leder ander had dezetfde omzet behaatd." ln feite wordt met deze
redenering het zetfstandig ondernemerschap ontkend. Hetaas biedt de tekst van artiket 919
tid 1 toch mogetijkheden om de franchisenemersgoodwill geheel weg te schrijven c.q. op € 0
te stelten. Om die reden dient in de MvT goed te worden benadrukt dat de franchisenemer
minimaa[ kan rekenen op het beschermingsniveau van de handetsagent in artikel 7:4428W.

Opmerketijk is dat deze verankering in het BW van de relatie handetsagent en principaal at
veel eerder heeft ptaatsgevonden. Een retatie waarin de handelsagent minder risico loopt
en minder gebonden is dan de franchisenemer. Een betangrijke reden dat de
franchiseretatie tot dusverre niet in het BW is opgenomen, is dat deze later in de tijd is
ontstaan dan de principaat-handelsagent relatie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat,
na jarentang praten over het komen tot een meer gelijk speetveld tussen franchisenemers
en franchisegevers, de zich in de praktijk voordoende knelpunten in de franchiseretatie en
de wens van franchisegevers om dit via wetgeving in plaats van een code te regeten, de
franchiserelatie ook in het BW wordt geregetd. Gegeven het feit dat de wetgever aangeeft
dat de franchisegever meer risico loopt dan de handetsagent is het ook niet meer dan
togisch dat daar waar retevant de franchisenemer minimaaI hetzetfde wettetijke
beschermingsniveau krijgt ats voor de handelsagent aI jaren geleden wettetijk geregeld is.
De toevoeging van enkete best practices kan eventueel voor verdere verduidetijking zorgen.
Dit stuit aan bij hetgeen hierover in de MvT is bepaald op pagina 17 onderdeel d.
919 tid 2.
ln ¿e trtvf wordt uitgetegd een afnameverptichting votgens marktconforme voorwaarden -

naast een eventuele prijsopstag - ook ziet op de hoeveetheid goederen of diensten die moet
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worden afgenomen, dus kwantitatieve exctusieve afnamebedingen. ln dat kader merken wij
op dat hiervan ook sprake kan zijn ats er geen sprake is van een inkoopverptichting, maar
een verkoopdoetstetting met een daaraan gekoppetde margebonus van producten die
uitsluitend of vrijwel geheel van de franchisegever worden ingekocht. ln de praktijk zien wij
nametijk vaak dat deze aan de verkoopdoetstetting gekoppetde marge voor franchisenemers
onmisbaar is voor de rentabititeit van hun onderneming. Een franchisenemer die zijn
verkoopdoetsteltingen niet haatt houdt het hoofd niet boven water. Daarnaast kan het niet
behalen van de verkoopdoetstettingen reden zijn voor tussentijdse opzegging van de
franchiseovereenkomst. Toch zien wij in de praktijk met enige regelmaat dat aan
franchisenemers onredetijke en zelfs ronduit onhaatbare verkoopdoelsteltingen worden
opgetegd. Feitetijk teidt dit onder deze omstandigheden tot dezelfde situatie die in de MvT
(waar het gaat om een inkoopverptichting) ats excessief en derhatve niet-marktconform
wordt aangemerkt. Daarom ziet het Vakcentrum graag dat in de MvT wordt verduidetijkt dat
ook een excessieve verkoopdoetstetting met daaraan gekoppetde noodzakelijke marge
hieronder vatt
Het beding dat een afnameverplichting gepaard moet gaan met gebruiketijke
handetsvoorwaarden moet een einde maken aan de praktijk dat franchisenemers worden
verpticht dezelfde producten duurder in te kopen bij hun franchisegever dan op de markt.
Een verptichte afname vertaalt een opportunistische franchisegever gemakketijk naar
hogere inkoopprijzen, terwijl daarnaast ook een fee wordt betaatd.
Hier past voorts een verwijzing in de MvT naar de controteerbare en verifieerbare wijze
waarop de franchisegever de franchisenemer moet informeren over de prijsstetting en de
toegevoegde waarde van de formute. ln de MvT is echter een voorbeetd opgenomen dat niet
tot de gewenste duidetijkheid teidt: de prijs mag hoger zijn ats daar een deel
fee/franchisevergoeding in is opgenomen. ln het kader van de transparantie zijn wij van
mening dat artiketen en diensten tegen de in het handetsverkeer gebruiketijke of lagere
voorwaarden moeten worden uitgeleverd. De fee heffing is een aparte heffing waarvan
duidetijk omschreven moet zijn waarover deze geheven wordt (dat kan over inkoopfacturen
zijn, maar ook over omzet) en wat eryoor wordt gedaan.
Het Vakcentrum verzoekt op dit punt een verduidetijking aan te brengen.
ln de MvT moet voor de vottedigheid tevens worden benadrukt dat het beding niet mag
afdoen aan de contractsvrijheid van de franchisenemer, voor zover niet noodzaketijk voor
de formute. Zo mogen er bijvoorbeetd eisen gesteld worden ten aanzien van de wijze van
administreren of verzekeren, maar de franchisenemer moet de mogetijkheid hebben om
binnen die kaders een contractspartij te zoeken. Een uitzondering kan gemaakt worden voor
collectieve afspraken tussen franchisegever en het vertegenwoordigend orgaan, die hier met
de eerder genoemde twee derde meerderheid van de achterban in gesteund wordt.
Dit verzoek wordt tevens ondersteunt door het MKB-Actieptan, bij voorbeetd op het punt
van innovatie. Franchisenemers onderscheiden zich graag op deze punten. De nieuwe
innovaties worden vaak het eerst ge'rmplementeerd bij de mkb-ondernemer. Concreet

voorbeetd is:
LED-vertichting; enkete jaren geleden maakten de eerste franchise supermarktondernemers
al doetbewust de duurzame overstap naar LED voor de gehele winket, ondanks dat dit bijv.
in strijd was met de formutedoelstetlingen en het tichtptan. De Franchisewet dient tevens te
borgen dat er geen betemmeringen/obstakels vanuit de franchiseovereenkomst kunnen
worden opgetegd, die netwerken en andere samenwerkingsverbanden o.a. met lokate
ondernemers verhinderen op voorwaarde dat de formute gerespecteerd btijft.
919 tid 3.

Ats de franchiseovereenkomst eindigt, treden "post-contractuete" bedingen in werking.

Franchisenemers mogen geen gebruik meer maken van de formute, moeten atte formule
uitingen staken en handboek en andere eigendommen teruggeven. Dat is logisch omdat de
samenwerking is geëindigd. Daarnaast echter mag een franchisenemer gedurende een
langere periode (meestat 1 jaar na einde) geen concurrerende werkzaamheden verrichten
en geen ktanten van de franchiseformute bedienen. Op schending van die verboden staan
aanzientijke boetes (vaak € 10.000 per overtreding of meer). Het gevotg is dat een
franchisenemer niet meer met zijn werkzaamheden door kan en met andere activiteiten
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inkomsten moet zien te genereren hetgeen meestal niet eenvoudig is. Dit zou nog
enigszins "aanvaardbaar" kunnen zijn ats een redetijke verkoopopbrengst of
goodwiltvergoeding wordt betaald. Maar ats er geen koper is en geen contractuele
vergoeding voor achter te laten goodwit[ of ktanten is afgesproken dan staat de
beëindigde franchisenemer met lege handen. Effectieve bescherming is derhalve nodig
Het Vakcentrum constateert dat ten aanzien van de in de Franchisewet opgenomen regeting
van het non-concurrentiebeding dat een verptichte proportionatiteitstoets of
betangenafweging ontbreekt.
De beperkende werking van de redetijkheid en bittijkheid kan stechts beperkt
(terughoudend) een rol spelen, zodat die weging beter in de wet kan worden ingebracht:
Concurrentiebedíng:"Een bedíng dat de franchisenemer beperkt ìn zíjn
bevoegdheid om na het eínde van de franchiseovereenkomst op zekere wíjze
werkzaam te zíjn, is alleen geldig wanneer en voor zover het zíet op de
knowhow van de franchìsegever en de fronchìsegever híerbij een overwegend
belang heeft en het de duur von één jaar níet overschrijdt"
ln de MvT bij deze bepating kan ter verduidetijking worden ingegaan op de feiten en
omstandigheden die in de betangenafweging dienen te worden betrokken, zoats de reden
van beëindiging, aanwezige schadeptichtigheid of vergoedingsafspraken/goodwiIt,
concurrentie door franchisegever, het aanbìedingsproces, de geografische omvang, het
bezitten van een eigen pand, etc. Het vakcentrum is bijvoorbeetd van mening dat een
franchisegever niet snel een overwegend betang zaI hebben bij het verbieden van gebruik
door de franchisenemer van diens eigen bedrijfspand, het wel/niet betaten van goodwitl
en/of een vergoeding (voor het beding) als een omstandigheid kan meewegen in de
betangenafweging. Ook dient aandacht besteed te worden aan de tooptijd van de
overeenkomst en investeringen. lndien investeringen bij het einde van de tooptijd niet
geheet zijn afgeschreven zat bepaatd moeten worden hoe de franchisegever de resterende
afschrijving zal vergoeden. Dit zal ook de bereidheid van de franchisenemer vergroten om te
investeren ats dit door de franchisegever wordt gevraagd, bijvoorbeetd in vernieuwd

interieur.
919 |.id 4.

Artikel 919 tid 4 is een van de pijters waarop dit wetsvoorstel steunt. Het instemmingsrecht
is cruciaal om de positie van de franchisenemer te versterken tot een betere balans. Met de
eerder gevraagde toevoeging van de definitie van het vertegenwoordigende orgaan in artikel
911 ontbreekt nog een verduidetijking in onderhavig tid die hetzij aan dat tid kan worden
toegevoegd of in de MvT kan worden verduidetijkt, te weten "of ols die niet ís opgericht".
Zoals ook op pagina 8 van de MvT tijkt te worden bepaald moet instemming worden
gevraagd aan het vertegenwoordigend orgaan en - pas ats die er niet is - aan de individuete
franchisenemer. Hiermee wordt voorkomen dat een franchisegever het instemmingsrecht
van het vertegenwoordigend orgaan negeert en/of ondermijnd door zich te richten op
minder sterke individuete franchisenemers. Geen individuete afspraken mogen worden
gemaakt, terwijt met het bestuur van de vereniging nog wordt onderhandeld of wanneer die
instemming heeft geweigerd, tenzij het een afwijking ten gunste van de franchisenemer
betreft.
ln de MvT dient nog een belangrijke wijziging opgenomen te worden. De suggestie om de
franchisegever het begrip "aanzientijke gevotgen" toch vooral nader te laten bepaten in de
franchiseovereenkomst, dient te worden geschrapt.

Artikel920
Een verplicht aanwezige overlegstructuur vindt het Vakcentrum van wezentijk betang,
eenzijdige wijzigingen mogen niet worden toegestaan zonder dat de franchisegever
aantoont dat de door te voeren wijziging noodzakelijk is en dat rekening gehouden wordt
met redelijke belangen van de franchisenemers.
Ook hier past een verbreding van de scope van het instemmingsrecht, zoats deze ook
moeten worden aangepast in de artiketen 915 en 916. Voorkomen moet worden dat een
franchisegever geen instemming behoeft te vragen voor handelingen die niet de formule of
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de afgeteide formute betreffen, maar die wel aanzientijke gevotgen voor de franchisenemers
hebben (zie ook commentaar bij art 919 tid 4).
920 a.

Getijk met artiket 919 tid 4 moet ook hier worden toegevoegd: "ols dìe níet is opgericht".

Artikel92l
Het Vakcentrum ondersteunt

dit artikel ten votte!

Artikel ll
De discussie rond het creëren van een getijk speetvetd is inmiddets een zeer langdurige. De
knetpunten worden niet minder. De Franchisewet beoogt meer evenwicht te brengen in
de verhouding franchisegever-franchisenemer, bevat normen van goed franchisegever- en
franchisenemerschap, bevordert transparantie, overteg en redetijk gedrag.
Het Vakcentrum is derhalve van mening dat de imptementatie van de wet op bestaande
overeenkomsten zo snet mogetijk dient plaats te vinden, maximaal 1 jaar na het in werking
treden. ln de MvT moet verhetderd worden wat het e.e.a. betekent voor tussentijdse
aanpassingen, bijvoorbeetd van de getieerde huurovereenkomst. Eigentijk zou attes in een
eerder stadium conform de wet moeten zijn aangepast. Artiketen waaryan de uitvoering
geen aanpassing van de overeenkomsten vereisen dienen vanaf het moment van
implementatie te worden gerespecteerd. Dit dient duidetijk aangegeven te worden.

Aanvullend
Rechtsgang

Kantonrechter: Eén van de grote probtemen in de franchisepraktijk zijn de drempets in de
rechtsgang. Franchisenemers procederen moeilijk tegen franchisegevers. Niet aIteen de
bijzonder tastige bewijspositie, de afhanketijke positie, maar simpetweg ook de hoge kosten
houden een franchisenemer met recht en belang bij een procedure van de rechter. De
positie van de franchisenemer zou gediend zijn met een drempelverlagende aanwijzing van
de kantonrechter als exctusief bevoegde rechter. Een relatie bestaat natuurtijk met de
huurkwesties waarvoor de kantonrechter reeds openstaat. Vaak is er ook tegetijkertijd
sprake van een nauwe samenhang tussen huur- én franchiseovereenkomst. Ook de agentuur
behoort tot de bevoegdheden van de kantonrechter behoort. Daarom ligt eenzetfde
bevoegde rechter voor de hand.
Nedertands recht: Het is voorgekomen dat een franchisegever anders dan Nederlands recht
op de franchiseovereenkomst van toepassing heeft bepaatd. Ook met het doel om
bescherming en rechtszekerheid aan de franchisenemer te bemoeilijken. Het Vakcentrum is
van mening dat wanneer de franchisenemer is gevestigd in Nedertand, het Nedertands recht
van toepassing wordt verklaard.
Het Vakcentrum verzoekt u bovenstaande suggesties mee te nemen in het definitieve
wetsvoorstet, en rekent erop dat de Franchisewet met hoge prioriteit, op korte termijn aan
de votksvertegenwoordiging wordt voorgelegd, opdat de franchisenemers vanaf 2020 kunnen
rekenen op een meer evenwichtig speetveld.
ln afwachting van uw reactie,

groeten,

mr. Patricia E.H. Hoogstraaten
directeur
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