
Steeds vaker participeren franchisegevers in de onderneming van de franchisenemer. Er zijn diverse voordelen te
bedenken voor zowel de franchisenemer als de franchisegever. Echter, er spelen ook diverse juridische onderwerpen
die niet altijd scherp in beeld zijn. Bij het opzetten van een dergelijke participatieconstructie is het zaak voor zowel
franchisenemer als franchisegever de juridische merites te doorgronden.

De redenen voor een franchisenemer om het participeren door de franchisegever in de franchiseonderneming toe te
staan, kunnen gelegen zijn in het feit dat externe �nanciering lastig te betrekken is. Voor de franchisegever kan het
een instrument zijn om tot snellere expansie te komen en om extra controle en invloed uit te oefenen op de
exploitatie door de franchisegever. Tevens wordt er bij de franchisegever een prikkel gecreëerd om de exploitatie niet
te laten falen. 

Bij participatie door de franchisegever in de onderneming van de franchisenemer dienen echter �ink wat juridische
zaken geregeld worden. Vaak wordt er meer afgesproken dan een eenvoudige overeenkomst van geldlening. Van
belang is hoe de participatie vormgegeven wordt. Zo kan de franchisegever aandelen in de onderneming van de
franchisenemer verkrijgen. De bedoeling kan zijn dat de franchisenemer de geldlening van de franchisegever zo snel
mogelijk inlost en als het ware ingroeit in de eigen franchiseonderneming, zodat de franchisegever uiteindelijk geen
participant meer is en de franchisenemer "op eigen benen staat". Niet altijd wordt er nagedacht over de
mogelijkheid die de wet biedt om verschillende soorten aandelen uit te geven, bijvoorbeeld met verschillende
zeggenschapsrechten, of met verschillende aanspraken op de winst. De wet biedt hier een heel scala van
mogelijkheden om de samenwerking binnen de b.v. zo �exibel mogelijk te maken.

De mogelijke �exibiliteit vergt dat duidelijkheid dient te bestaan over de verschillende aspecten van de participatie.
De franchisegever wenst bijvoorbeeld zeggenschap in de franchiseonderneming om grip te houden op het
uitgeleende geld. Wanneer en hoe moet het (geleende) geld worden uitgegeven en is daar toestemming voor nodig
van de franchisegever? Dit is met name van belang als de lening van de franchisegever eerst ingelost zou moeten
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worden, alvorens er bijvoorbeeld investeringen gedaan worden. Welke zekerheden heeft de franchisegever op het
terugkrijgen van de geldlening? Kan de franchisegever de franchiseonderneming van de franchisenemer helemaal
overnemen als het uitgeleende geld niet volgens het schema wordt afgelost? En wat als de franchisegever dat niet
wil? Deze aspecten worden vaak geregeld in de statuten van de franchiseonderneming en in een
aandeelhoudersovereenkomst. Waar en hoe één en ander geregeld wordt is van grote invloed op de betekenis en de
gevolgen er van.  Verder dient rekening gehouden te worden met de aspecten die in de franchiseovereenkomst
geregeld zijn. Keurt de franchisegever niet zijn eigen vlees als de franchisenemer de franchiseovereenkomst niet
nakomt? En mag de franchisenemer nog wel lid zijn van de franchisenemersvereniging als de franchisegever in de
franchiseonderneming deelneemt? Van geval tot geval zullen de vragen bekeken moeten worden.

Het lijkt er op dat het participeren van franchisegever steeds vaker voorkomt. Het is echter ook een bron van
con�icten waarbij op diverse vlakken afspraken juridisch vastgelegd zouden moeten worden om zo veel mogelijk
con�icten te voorkomen.

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies. 

Wilt u reageren? Klik hier. 

Deel deze column

JURIDISCH

Mr A.W. Dolphijn

Advocaat

3 juni 2020

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere
samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn
soort in Nederland.
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Franchisenemer gezocht voor New York Pizza Tilburg Wagnerplein

Beschik jij over een dosis horeca-ervaring en heb jij service hoog in het vaandel staan? Dan is New
York Pizza op...

BUSINESS  MODEL FINANCIEEL JURIDISCH

Groep franchisenemers Papa John’s stapt naar de rechter

Een groep van 7 franchisenemers en 12 oud-franchisenemers van Papa John’s stapt naar de rechter
omdat ze vinden dat...
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TOEKOMST  EN VISIE INNOVATIE

19 november

/ De Kooi, Bunschoten

Bezoek het Franchise+ Event

Op donderdag 19 november vindt het Franchise+ Event plaats; de jaarlijkse inspiratiedag
voor franchisegevers uit alle branches!
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Franchisenemers genieten, wat betreft een concurrentiebeding, dezelfde

bescherming als werknemers en handelsagenten

Het komt nogal eens voor dat, met name door franchisenemers, te lichtvaardig wordt gedacht over
de geldigheid van...

ARBEIDSZAKEN OPERATIONEEL  MANAGEMENT STRATEGIE

Wat weet jij van verzuim? Doe de test!

Weet jij wat jouw werkgeversverplichtingen zijn als een werknemer ziek wordt? Test nu
jouw verzuimkennis en ontdek je verzuimkennispro�el! 
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FINANCIEEL JURIDISCH WET  FRANCHISE

‘Een con�ict is te voorkomen, communiceer gewoon goed’

Formulewijzigingen zijn een boeiend onderwerp, vindt Alex Dolphijn advocaat – partner bij
Ludwig & Van Dam...
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FRANCHISEBEURS INTERNATIONAAL

4 oktober

/ Porte de Versailles, 75000, Parijs

Paris Franchise Expo verzet vanwege coronacrisis

Een van de grootste franchisebeurzen in Europa vindt dit jaar plaats van 4 oktober t/m 7
oktober  mei in Parijs. De expo zou in mei 2020 plaatsvinden, maar is nu vanwege de
coronacrisis verzet naar oktober 2020.

Hoe werkt een franchiseraad optimaal?

Koelewijn & Partners legt in deze whitepaper uit wat een franchiseraad is en met welke
zaken rekening gehouden moet worden.
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VERZENDEN

Franchise+, de marktplaats voor franchising

Franchise+ is er voor iedereen die iets wil weten over franchising, in contact wil komen met

franchisegevers en/of franchisenemers of geïnteresseerd is in het laatste nieuws. Lees onze algemene

voorwaarden en onze privacy policy.

Vakblad

Vijfmaal per jaar verschijnt het vakblad Franchise+ waarin de vele kanten van franchising worden

belicht.
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