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SUPERMARKTBRIEF 

 

Inbreuk op het marktgebied door de eigen franchisegever  

Door de achterliggende overnames en fusies is het wel haast onontkoombaar dat de eigen 

franchisegever door  nieuw verworven vestigingspunten te maken zal krijgen met 

overlappende marktgebieden. In die gevallen dient op voorhand te worden bezien wat de 

rechtspositie daarmee is van de franchisenemer. Indien sprake is van een rayon exclusiviteit 

staat het de franchisegever niet vrij een nieuwe supermarkt in dat rayon toe te voegen. Dit 

vereist aldus toestemming van de franchisenemer. Ook indien eenzijdige aanpassing van het 

rayon in het franchisecontract is voorbehouden, dient zorgvuldig te worden bezien in hoeverre 

die regeling toepasbaar is en dient bijvoorbeeld in de franchiseovereenkomst is opgenomen 

dat tot herindeling van het exclusieve rayon mag worden overgegaan nadat door een 

overname en/of een fusie een nieuwe supermarkt is verworven, dient allereerst die overname 

en/of fusie op zijn eigen merites te worden beoordeeld. In de situatie van Jumbo kan 

bijvoorbeeld worden betoogd dat er van een fusie en/of overname geen sprake is, doch slechts 

aandelen door de holding zijn verworven. Bovendien is de vraag of een franchise supermarkt 

ook als een “overgenomen” supermarkt kan worden beschouwd. Al met al zal dit voor vele 

supermarktondernemers de toekomende tijd een actuele vraag worden. Ook in die gevallen 

waarin geen rayonexclusiviteit is verleend en/of de kannibalisatie van de omzet door de eigen 

formule buiten dat exclusieve rayon plaatsvindt, kan de zorgplicht met zich meebrengen dat 

de franchiseorganisatie niet zonder meer daartoe mag overgaan, althans niet zonder te bezien 

wat daarvan de consequenties en op basis daarvan een nadere regeling te treffen. In dergelijke 

situaties verdient het aanbeveling tijdig en op voorhand actief met de materie om te gaan.  
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* 
Voor meer informatie: 

 

Jeroen Sterk       Theodoor Ludwig 

Mobiel: 06-225.17.295     Mobiel: 06-54.703.777 

E-mail: sterk@ludwigvandam.nl    E-mail: ludwig@ludwigvandam.nl 

 

 

Ludwig & Van Dam Advocaten 
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Fax: 010-241.57.70 
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