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1. Jumbo neemt PLUS over? 

De geruchten over een overname van PLUS door Jumbo worden ontkend door de 

supermarktorganisaties. Echter, dergelijke geruchten en ontkenningen waren er ook bij de 

overnames van Super de Boer, C1000 en Emté. 

 

Hoe kunnen en moeten supermarktondernemers anticiperen op een mogelijke overname? 

 

1. Laat de juridische positie onderzoeken. Is er een exclusief rayon, wat zijn lokale 

concurrenten, wie is de verhuurder, waar liggen kansen en bedreigingen?; 

2. Wees alert op (voorgestelde) wijzigingen in de franchiseovereenkomst, addenda en het 

handboek; 

3. Bij het aangaan of wijzigen van een (huur)overeenkomst zou de overgang op grond van 

een fusie of splitsing uitgesloten moeten worden; 

4. Jumbo kent in grootstedelijke gebieden geen exclusief rayon, maar realiseer dat dit geen 

vrijbrief is voor Jumbo om een Jumbo-ondernemer grenzeloos te beconcurreren; 
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5. Een foldergebied of bezorgingsgebied kan als verzorgingsgebied bezien worden, waarin 

concurrentie door de franchisegever kritisch beoordeeld dient te worden, ook al is een 

verzorgingsgebied wat anders dan een exclusief rayon;  

6. Als de franchisegever tevens verhuurder is, kan concurrentie door de franchisegever 

eveneens kritisch bezien worden. 

 

Er zijn in de rechtspraak voorbeelden genoeg waarin bepaald is dat een formulewijziging niet 

zondermeer opgelegd kan worden. Eerder dit jaar stond Ludwig & Van Dam Advocaten een 

Emté-supermarktondernemer met succes bij in een procedure tegen een opgedrongen transitie 

naar Coop. Zie deze link. Ook is eerder dit jaar met succes namens de franchisenemers van 

Domino's Pizza bij de rechtbank tegengehouden dat de franchisegever de exclusieve rayons 

eenzijdig verkleinde en de openingstijden eenzijdig verruimde. Zie deze link en deze link. 

 

Wat er van de geruchten waar is zal nog moeten blijken. Misschien zal de samenwerking tussen 

Jumbo en Plus zich beperken tot de inkoopkant, of home delivery. Hoe dan ook zal ons inziens 

verdere consolidatie in de supermarktbranche vroeg of laat plaatsvinden.  

 

2. Overgang personeel bij franchiseonderneming 

In de laatste editie van het tijdschrift Franchise & Recht wordt dieper ingegaan op de situatie 

bij de overname van een franchiseonderneming en de overgang van personeel. Zie F&R 

september 2019, nr. 11 (ISSN 2352-4863). Ludwig & Van Dam Advocaten maakt onderdeel 

uit van de redactie van dit juridisch wetenschappelijk tijdschrift.  

 

In deze laatste editie komt onder meer een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland aan de 

orde, waarin speelde dat Albert Heijn de winkel en het personeel van één van haar 

franchisenemers had overgenomen. Deze werknemers ontvingen van de franchisenemer een 

hoger uurloon dan de cao van Albert Heijn voorschreef. Albert Heijn bood de overgenomen 

werknemers daarop aan het cao-loon te vermeerderen met een persoonlijke toeslag. In 

tegenstelling tot het cao-loon werd deze persoonlijke toeslag echter niet meer verhoogd, maar 

in de loop van de tijd steeds verder verlaagd. De rechtbank achtte deze handelswijze in strijd 

https://www.ludwigvandam.nl/Franchisenemer-mag-assortiment-vreemd-inkopen-na-verplichte-formulewijziging-6-juni-2019-mr.-J.A.J.-Devilee_1_787.html
https://www.ludwigvandam.nl/Artikel-De-Nationale-Franchisegids-Rechter-stelt-franchisenemers-Domino-s-opnieuw-in-het-gelijk-d.d.-3-september-2019-mr.-R.C.W.L.-Albers_1_792.html
https://www.ludwigvandam.nl/Rechtbank-verbiedt-Domino-s-eenzijdige-rayonverkleinging-bij-verlenging-franchiseovereenkomsten-d.d.-28-januari-2019-mr.-R.C.W.L.-Albers_1_773.html
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met de wettelijke regels bij overgang van onderneming en overwoog dat loonvoorwaarden bij 

een overgang van onderneming niet wijzigen; zelfs niet wanneer het totaal aan loon te 

ontvangen bedrag hetzelfde zou blijven. 

3. Gevaren bij projectmanagement supermarktlocatie 

De opdracht aan een projectmanagement om een nieuwe supermarktlocatie te ontwikkelen is 

een lastige. Het gerechtshof Arnhem- Leeuwarden heeft op 1 oktober 2019 

(ECLI:NL:GHARL:2019:8002) een uitspraak gedaan over het projectmanagement ten behoeve 

van de herontwikkeling van een Albert Heijn.  

 

Een supermarktondernemer droeg een projectmanager op in Elst een Albert Heijn-supermarkt, 

distributieruimte, kantoor, dagwinkels en een parkeerdek te realiseren. Daartoe werd ook een 

aannemer ingeschakeld. Na oplevering bleken er kostbare herstelwerkzaamheden noodzakelijk 

te zijn. De aannemer ging echter failliet. De supermarktondernemer had weliswaar een deel van 

de schade vergoed gekregen, maar een ander deel niet. De supermarktondernemer deed een 

beroep op de door de aannemer opgestelde bankgarantie. Deze zou, ondanks het faillissement, 

in beginsel uitgekeerd moeten kunnen worden. De door de aannemer gestelde bankgarantie 

bood daartoe echter geen soelaas door de afwijkende specifieke formulering. De 

supermarktondernemer sprak de projectmanager aan, omdat die volgens de 

supermarktondernemer had moeten zorgen voor een bankgarantie die wel volstond. De 

rechtbank en het gerechtshof gaven de supermarktondernemer ongelijk. De opdracht aan de 

projectmanager was onvoldoende specifiek geformuleerd om hard te kunnen maken dat de 

projectmanager had moeten onderzoeken of de bankgarantie voldoende dekking bood.  

 

Bij de (her) ontwikkeling van een supermarktlocatie is het van groot belang de opdracht aan de 

projectmanager vooraf juridisch te laten toetsen om onenigheid achteraf te voorkomen. Tevens 

is het ook goed om de juridische positie veilig te stellen indien een bouwpartner failliet gaat.  
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Voor meer informatie:  

 

Jeroen Sterk      Alex Dolphijn     

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

 

Ludwig & Van Dam Advocaten 

Parklaan 44 

3016 BC  ROTTERDAM 

Tel: 010-24 15 777 

Fax: 010-24 15 770 

Website: www.ludwigvandam.nl 
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