
Is de situatie uitzichtloos, bijvoorbeeld door schulden in verband met de coronacrisis en wordt een reddingsplan
gedwarsboomd?

Ook voor franchisenemers en franchisegevers die in �nancieel zwaar weer verkeren kan een reorganisatie
noodzakelijk zijn om te kunnen blijven voortbestaan. De coronacrisis zal voor sommigen onoverbrugbare schulden
veroorzaken, die voortzetting van de onderneming wellicht uitzichtloos lijken te maken. Met de invoering van de
Wet Homologatie Akkoord Onderhands Akkoord ("WHAO") kan een faillissement beter worden voorkomen en een
doorstart worden gerealiseerd, waarbij schulden (deels) kwijtgescholden kunnen worden.

Een reddingsplan blijkt in praktijk lastig als bepaalde schuldeisers dwarsliggen. Die kunnen het plan onmogelijk
maken. Onder die schuldeisers kunnen ook de Belastingdienst, aandeelhouders, verhuurder, leverancier of
franchisegever of franchisenemers worden geschaard. 

Met de WHAO kunnen schuldeisers nu nog beter gedwongen worden om in te stemmen met een reddingsplan. De
rechtbank kan dan gevraagd worden het reddingsplan te beoordelen, waarbij afgewogen wordt of en in hoeverre
dwarsliggers mee zullen moeten doen. Het reddingsplan kan dan goedgekeurd worden en dwarsliggende
schuldeisers kunnen daarmee gedwongen worden akkoord te gaan.

De regeling geeft in principe de noodlijdende ondernemer grote vrijheid bij het bepalen van de inhoud van het
reddingsplan. De gerechtelijke procedure kent korte termijnen en een snelle doorlooptijd. Het is een complexe
juridische procedure en dat maakt het belangrijk dat tijdig voorbereidingen getro�en worden. 

De WHAO is reeds aangenomen en zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden. Voor veel
franchisebedrijven zal juist van belang zijn om tijdig een reddingsplan op te stellen of om te anticiperen op een
dergelijk plan.
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Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere
samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn
soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr A.W. Dolphijn
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Ter overname: Spare Rib Express Hoogeveen

Spare Rib Express is een premium foodservice formule waar kwaliteit, uitstraling en service centraal
staat.
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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...

E V E N E M E N T

FORMULEGIDS

ZOEKEN

https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Abusiness%20model
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Afinancieel
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Ajuridisch
https://franchiseplus.nl/nieuws/groep-franchisenemers-papa-johns-stapt-naar-rechter
https://franchiseplus.nl/nieuws/groep-franchisenemers-papa-johns-stapt-naar-rechter
https://franchiseplus.nl/evenement/bezoek-gratis-franchisebeurs-onderneem-t
https://franchiseplus.nl/
https://franchiseplus.nl/formules/branches


STARTEN ALS  ONDERNEMER FRANCHISEBEURS

30 september

/ Hart van Holland in Nijkerk

Bezoek gratis de franchisebeurs Onderneem ‘t!

Op donderdag 30 september en vrijdag 1 oktober 2021 vindt de franchisebeurs
Onderneem ‘t! plaats. De franchisebeurs is al 17 jaar dé plek om in één dag alles te leren
over het zelfstandig ondernemerschap als franchisenemer.

FRANCHISENEMERSPORTRET STARTEN ALS  ONDERNEMER

Waarom deze zzp’er koos voor franchise

Als Bastiaan Pouw als zzp’er voor een opdracht terechtkomt bij De Hypotheker, ruikt hij
zijn kans. Inmiddels runt hij 2 vestigingen van de formule en is zijn enthousiasme nog
onverminderd. Lees hier het artikel!
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Verplichtingen en rechten van de startende franchisenemer

Waar dient u als startende franchisenemer op te letten, wat zijn uw verplichtingen en wat zijn uw
rechten bij het...
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Niet gerealiseerde prognoses op voorhand misleidend?

De revolutie in franchiseverhoudingen als gevolg van de Wet Acquisitiefraude verdient de nodige
(nadere) aandacht...

15 april

/ Madrid

Expofranquicia

Tussen 15 en 17 april vindt Expofranquicia de meest uitgebreide vakbeurs van ideeën en
zakelijke kansen voor de franchise sector in Spanje in Madrid plaats.
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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.

FRANCHISEBEURS

STARTEN ALS  ONDERNEMER STRATEGIE TOEKOMST  EN VISIE

De CX guideline voor franchises

Hoe je meer inzicht krijgt in de Customer Experience en je gehele franchiseformule
hiermee kan laten groeien!
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VERZENDEN

Vakblad

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

belicht.
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