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Binnen een franchiseorganisatie is het niet

ongewoon dat franchisenemers zich met

elkaar verenigen. Dikwijls is zelfs in de

franchiseovereenkomst opgenomen dat

franchisenemer verplicht is om lid te worden

van de franchisenemersvereniging. De

vereniging dient binnen een

franchiseformule vaak als overleg- en

adviesorgaan, door middel waarvan de

belangen van franchisenemers worden

behartigd.

Sinds de inwerkingtreding van de wet franchise is regelmatig zelfs sprake

van instemmingsrecht. In de statuten van de vereniging (of een

coöperatie) zijn veelal bepalingen opgenomen omtrent de

(overleg-)structuur en verhouding met franchisegever. Maar is

franchisegever hieraan zonder meer gehouden? De voorzieningenrechter

Oost-Brabant (’s-Hertogenbosch) heeft hier onlangs over geoordeeld.

Het volgende is aan de hand. Franchisegever en franchisenemer hebben

een geschil omtrent de einddatum van de franchiserelatie.

Franchisenemer meent dat hij de franchiserelatie eerder kan beëindiging

als gevolg van een wisseling van het aandeelhouderschap, terwijl

franchisegever meent dat dit niet het geval is. Ook de rechtbank

oordeelt dat op basis hiervan franchisenemer de franchiserelatie niet

eerder kan beëindiging. Franchisenemer betoogt echter dat zij op basis

van de statuten van de coöperatie, waar franchisenemers lid van zijn,

alsnog voortijdig de franchiseovereenkomst kan beëindigen.

In verband met deze voorgenomen beëindiging van de

franchiseovereenkomst beëindigt de franchisenemer daarom tevens het

lidmaatschap van de coöperatie.

In de statuten van de coöperatie is geregeld dat in het geval van een

beëindiging van het lidmaatschap van de coöperatie het bestuur van de

coöperatie in overleg met het uittredende lid een regeling kan tre�en

ter afwikkeling van de franchiseovereenkomst. Hieruit zou volgens

franchisenemer blijken dat bij het beëindigen van het lidmaatschap bij de

coöperatie ook de franchiseovereenkomst zou eindigen. Franchisenemer

heeft op basis hiervan dan ook zijn lidmaatschap opgezegd. De

rechtbank gaat echter in dit betoog niet mee. De rechtbank oordeelt dat

franchisegever geen lid is van de coöperatie, er daarom geen

rechtsverhouding is en dat aldus niet valt in te zien dat zij rechtens

gebonden zou zijn aan de statuten. De franchiseovereenkomst is dan

ook niet geëindigd.

Uit deze uitspraak blijkt dat het van belang is dat de

franchisenemersvereniging (of coöperatie) en franchisegever goede

afspraken maken omtrent de samenwerking en dat het in beginsel

onvoldoende is om deze afspraken uitsluitend op te nemen in de
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statuten. Franchisegever is hieraan niet zonder meer gehouden.

Aanvullende afspraken zullen dan ook moeten worden gemaakt.

Afspraken hieromtrent kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in de

franchiseovereenkomst maar ook in een samenwerkingsovereenkomst

tussen de franchisenemersvereniging en franchisegever. Ook

franchisegever heeft hier belang bij.

Sinds de wet franchise bepaalt dat franchisenemers voor bepaalde

onderwerpen een instemmingsrecht hebben kan franchisegever veel baat

hebben bij een goed georganiseerd overleg van en met zijn

franchisenemers bijvoorbeeld via een vertegenwoordigingsmechanisme

zoals de vereniging, vooral als instemming van meerdere

franchisenemers verkregen moet worden. Indien bijvoorbeeld gekozen is

voor een formele franchisenemersvereniging kunnen de statuten erin

voorzien dat instemming van het bestuur van deze vereniging alle

franchisenemers bindt die bij deze vereniging zijn aangesloten (zie de

memorie van toelichting). Indien de onderliggende overlegstructuur is

geregeld in de statuten van de vereniging dienen partijen er echter alert

op te zijn dat aparte afspraken gemaakt moeten worden met

franchisegever omtrent de nakoming van die afspraken opgenomen in

de statuten door franchisegever. Indien dit niet gebeurt lopen

franchisenemers het risico dat franchisegever niet gehouden is aan de

afspraken opgenomen in de statuten.

Mr. M. Munnik – franchiseadvocaat

Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise

juridisch advies.

Deel deze column

Word jij de nieuwe

franchisenemer van Bufkes

in Eindhoven?

Bu�es is een franchiseformule
met Limburgse roots. Al 25 jaar
lang maken de lekkerste broodjes
van Nederland. In...

Je eigen uitzendbureau

starten – heb je hier al aan

gedacht?

Franchisen met een
uitzendbureau heb je hier al aan
gedacht?

FRANCHISEGEVER  AAN HET

WOORD

JURIDISCH

LOKAAL  ONDERNEMERSCHAP

MARKETING

STARTEN ALS  ONDERNEMER

FRANCHISEBEURS

5 mei

/ Madrid, Spanje

Expofranquicia,

franchise vakbeurs in

Madrid

Van 5 t/m 7 mei 2022 vindt
EXPOFRANQUICIA - de
franchise vakbeurs franchise
plaats in Madrid, Spanje.

M A R K T P L A A T S

NAAR  ADVERTENTIE »

GA  NAAR  FORMULE »

N I E U W S E V E N E M E N T

AUTOMATISERING BUSINESS  MODEL FINANCIEEL

FINANCIERING OPERATIONEEL  MANAGEMENT STRATEGIE

Whitepaper: Het �nanciële fundament voor

franchisegevers

In de dynamische franchisesector houd je als franchisegever graag
grip op de operatie. Welke ontwikkelingen zijn er? Hoe presteren
jouw franchisenemers? Met welke data kun je sturen op succes? De
Exact whitepaper voor Franchisegevers geeft je informatie die je
nodig hebt. Download hier de gratis

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//franchiseplus.nl/column/is-franchisegever-gehouden-aan-statuten-van-franchisenemersvereniging
https://twitter.com/home?status=https%3A//franchiseplus.nl/column/is-franchisegever-gehouden-aan-statuten-van-franchisenemersvereniging%20Is%20franchisegever%20gehouden%20aan%20de%20statuten%20van%20de%20franchisenemersvereniging%3F%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A//franchiseplus.nl/column/is-franchisegever-gehouden-aan-statuten-van-franchisenemersvereniging&title=Is%20franchisegever%20gehouden%20aan%20de%20statuten%20van%20de%20franchisenemersvereniging%3F%20&source=Franchise%20Plus
mailto:?subject=Is%20franchisegever%20gehouden%20aan%20de%20statuten%20van%20de%20franchisenemersvereniging%3F%20%20via%20Frachiseplus.nl&body=Bekijk%20deze%20pagina%20op%20https%3A//franchiseplus.nl/column/is-franchisegever-gehouden-aan-statuten-van-franchisenemersvereniging
https://franchiseplus.nl/marktplaats/word-jij-nieuwe-franchisenemer-van-bufkes-in-eindhoven
https://franchiseplus.nl/marktplaats/word-jij-nieuwe-franchisenemer-van-bufkes-in-eindhoven
https://franchiseplus.nl/nieuws/je-eigen-uitzendbureau-starten-heb-je-hier-al-aan-gedacht
https://franchiseplus.nl/nieuws/je-eigen-uitzendbureau-starten-heb-je-hier-al-aan-gedacht
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Afranchisegever%20aan%20het%20woord
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Ajuridisch
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Alokaal%20ondernemerschap
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Amarketing
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Astarten%20als%20ondernemer
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Afranchisebeurs
https://franchiseplus.nl/evenement/expofranquicia-franchise-vakbeurs-in-madrid
https://franchiseplus.nl/marktplaats/word-jij-nieuwe-franchisenemer-van-bufkes-in-eindhoven
https://franchiseplus.nl/franchiseformule/bufkes
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Aautomatisering
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%3Afinanciering
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Aoperationeel%20management
https://franchiseplus.nl/search?search%5B0%5D=subject%3Astrategie
https://franchiseplus.nl/artikel/whitepaper-financiele-fundament-voor-franchisegevers


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.
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