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1. Wet Franchise 

2. Moet de huurder die plaats moet maken voor een nieuwe supermarkt 

(ook nog) dubbele huur gaan betalen? 

 

* 

1. Wet Franchise aangenomen door de Tweede Kamer 

Over minder dan 22 weken is het 1 januari 2021. Het is dus zaak om ruim voor die tijd in beeld 

te heb welke veranderingen nodig zijn, zodat die veranderingen ook doorgevoerd kunnen 

worden. 

In opdracht van Distrifood hebben wij de Wet franchise voor supermarktondernemers 

bestudeerd. Zie de website van Distrifood.  

Enkele in het oog springende aspecten voor supermarktondernemers zijn de volgende: 

Wijzigingen in formule en conditiestelsel (online?) 

Ondernemers zullen bepaalde instemmingsrechten krijgen over bijvoorbeeld 

formulewijzigingen. Als er geen duidelijke afspraak is tot welk bedrag franchisegevers 

wijzigingen kunnen doorvoeren, dan is iedere wijziging zonder instemming van de 

franchisenemer verboden.  

https://www.distrifood.nl/ondernemen/artikel/2020/05/waakzaamheid-gevraagd-van-franchiseverenigingen-101134437
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Zo heeft Albert Heijn recent de consumentenartikelen op diverse artikelen verhoogd. De vraag 

is of een dergelijke formulewijziging zonder meer toegestaan is bij franchisenemers die hier 

nadeel van ondervinden. 

Als de meerderheid van de leden van de franchisenemersvereniging echter instemt met de 

wijziging, dan zou het weer wel toegestaan kunnen zijn. Hierover zijn echter nog veel vragen. 

Wanneer is de instemming echt nodig en hoeveel stemrecht heeft een multi-franchisenemers? 

En wat als er gestemd moet worden waarbij zeer weinig franchisenemers op komen dagen en 

hun stem uitbrengen? 

Verplichte (her)investeringen (remoddeling)  

Als de franchisenemer (boven een in de franchiseovereenkomst opgenomen niveau) verplicht 

wordt investeringen en uitgaven te doen, dan is de instemming van de franchisenemer nodig 

volgens het wetsvoorstel. Afgesproken zou wellicht kunnen worden dat de franchisegever de 

uitgaven desalniettemin kan verplichten, maar de franchisenemer compenseert voor het 

eventuele nadeel.  

Supermarktondernemers worden doorgaans periodiek verplicht om de winkel in te richten 

volgens de nieuwste inzichten. Niet voor iedereen zal duidelijk zijn of en wanneer die 

investeringen terugverdiend zullen worden. De ondernemer zou dan de remodelling kunnen 

tegenhouden. Misschien dat de supermarktorganisatie wel de remodelling kan verplichten om 

de uniformiteit van de formule te waarborgen, maar de ondernemer de investeringen dan niet 

hoeft te betalen. 

Verplichte bijstand door de franchisegever 

De franchisegever wordt verplicht zowel ‘bijstand als commerciële en technische 

ondersteuning’ te geven aan de franchisenemer. Het verlenen van bijstand kan bestaan uit het 

geven van ondersteuning aan de franchisenemer door voortdurende commerciële en technische 

hulp door de franchisegever om tot een win-winsituatie te komen. Deze verplichting kan 

aangeduid worden als een zorgplicht van de franchisegever en zou des te zwaarder kunnen zijn 

naarmate de afhankelijkheid van de franchisenemer ten opzichte van de franchisegever groter 
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is. Daar is met name bij supermarktfranchising sprake, zodat supermarktondernemers veel 

bijstand mogen verwachten. 

Meer cijfers over locaties 

Voor (nieuwe) supermarktondernemers is het, bij interesse in nieuwe locaties, van belang dat 

het wetsvoorstel voorschrijft dat de franchisegever voorafgaand aan het sluiten van de 

franchiseovereenkomst verplicht is historische (financiële) gegevens van de winkel te delen. 

Daarbij kan gedacht worden aan de historische omzet-, kosten en winstgegevens. Het 

wetsvoorstel bepaalt dat ook de ondernemer zelf onderzoek moet doen naar de geschiktheid 

van locatie en formule.  

De onderzoeksplicht van de ondernemer en wat moet de franchisegever precies moet mededelen 

blijft een grijs gebied. Zo kan afgevraagd worden of ook begrotingen en persoonlijke bijdragen 

in die begrotingen van een voorgaande franchisenemer verschaft worden? De ondernemer weet 

vaak niets over de exacte bedrijfsresultaten uit het verleden omdat die vaak geheim zijn en is 

dus afhankelijk van de informatie die de organisatie verschaft. 

Inwerkingtreding 

Op 16 juni 2020 heeft de Tweede Kamer het voorstel tot de Wet Franchise aangenomen. 

Alhoewel de Eerste Kamer er ook nog wat over te zeggen heeft, is het plan dat de Wet Franchise 

per 1 januari 2021 in werking treedt. Als het aangenomen wetsvoorstel in werking treedt, dan 

heeft het onmiddellijk effect op franchiseovereenkomsten die nu al afgesloten zijn of worden.   

 

2. Moet de huurder, die plaats moet maken voor een nieuwe supermarkt, (ook nog) 

dubbele huur gaan betalen? 

De rechtbank Noord-Holland heeft op 8 april 2020 (ECLI:NL:RBNHO:2020:2361) een vonnis 

gewezen over de verhoging van de huurprijs van een bedrijfsruimte die plaats moet maken voor 

een nieuw te vestigen supermarkt.  
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De verhuurder van een winkelruimte vordert bij de rechtbank om de overeengekomen huurprijs 

te verhogen van € 1.653,02 exclusief btw per maand naar jaarlijkse huurprijs van de 

winkelruimte per 13 april 2018 vastgesteld op (omgerekend) € 2.570,83 exclusief btw per jaar, 

zoals door de gerechtelijk deskundige vastgesteld. 

De huurder heeft meerdere inhoudelijke bezwaren tegen het gerechtelijke deskundigenrapport 

opgeworpen. Zo heeft hij betoogd dat de deskundige bij de vaststelling van de huurprijs geen 

aandacht heeft besteed aan het gegeven dat de huurovereenkomst al is opgezegd door de 

verhuurder om het pand te kunnen slopen ten behoeve van de bouw van een nieuwe supermarkt 

met parkeergarage en appartementen. De huurder voerde aan dat voor het tijdelijk gebruik van 

een op korte termijn te slopen pand hele andere normen gelden. Dit blijkt volgens huurder uit 

de prijzen die in de relevante markt gelden in geval van tijdelijke verhuur. 

De rechter oordeelt dat de vraag of voor tijdelijke huurovereenkomsten voor korte duur andere 

huurprijzen gelden niet relevant is, nu van een dergelijke huurovereenkomst in de onderhavige 

procedure geen sprake is. Het feit dat de huurder de huurovereenkomst heeft opgezegd maakt 

dit niet anders. 

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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