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Instemmingsrecht in beoogde nieuwe
franchisewet is slechte ontwikkeling
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G
aat er instemmingsrecht
komenvoor franchise-
nemersbij tussentijdse
aanpassingen in een fran-
chiseformule?Daarover
buigt deRaad vanState

zichopditmoment, naontvangst van
eenwetsvoorstelmetdeze strekking van
staatssecretarisMonaKeijzer vanEcono-
mischeZakenenministerDekker voor
Rechtsbescherming.

Hoewel hetwetsvoorstel pas openbaar
wordt bij indiening indeTweedeKamer,
blijkt uit het begeleidendenieuwsbe-
richt dat hetwetsvoorstel beoogt even-
wichtige franchiseverhoudingen tebe-
vorderendoor ondermeer tussentijdse
wijziging van franchiseovereenkomsten
enhet overleg tussen franchisegever en
franchisenemer te regelen.

Uit het voorontwerp, dat in januari
dit jaar in consultatiewerdgebracht, is
geblekendat debeoogde regeling een
instemmingsrecht van franchisenemers
introduceert.Die toestemmingkan van
de individuele franchisenemerworden
verkregenof door goedkeuring vaneen
eventuele franchisevereniging.Ondanks
zeer kritische geluiden volgt uit het con-
sultatieverslagdat het instemmings-
recht (enigszins gewijzigd) is gehand-
haafd inhetwetsvoorstel dat sinds juli
bij deRaad vanState ligt.

Methet instemmingsrechtwordt de
uitsluitende zeggenschapdie een fran-
chisegever heeft overmateriëlewijzigin-
gen vande franchiseformule, omgezet
in gezamenlijke zeggenschap van fran-
chisegever en franchisenemer(s). In feite
worden franchiseformuleshiermee zo
onteigend.Dewijzewaaropmenzonder
inmenging vanderdenover zijn eigen
goederenkanbeschikken is immershet
wezenskenmerk vaneigendom.

Deze ‘onteigening’ doorbreekt de
eigendomsstructuurdie aanhet econo-
misch succes van franchise als bedrijfs-
model tengrondslag ligt. Franchise
betreft een samenwerking tussenecono-
misch en juridisch zelfstandige onder-
nemingen,waarbij formuleontwikkeling
en -onderhoud inhet domein vande
franchisegever liggenen lokalemarkt-
bewerkingmet gebruikmaking vandie
formule, het prerogatief vande franchi-
senemers is.Die structuur stimuleert
zowel franchisegever als franchisenemer
omhunoperatie te optimaliseren en zo
winsten temaximaliseren.De inspan-
ningen vande franchisegever strekken
mede tennut vande franchisenemer, en
vice versa.

ONTMOEDIGING
Franchising als vormvan samenwerking
heeft deNederlandse economiebepaald

geenwindeierengelegd.DeNederland-
se sector kent circa achthonderd fran-
chiseformulesmet ruimdertigduizend
franchisevestigingen,waarmeeeen
jaarlijkse omzet van ruim€30mrden
325.000 arbeidsplaatsen zijn gemoeid.
Invoering vaneen instemmingsrecht
draagt niet bij aandebestendiging van
het succes van franchise als bedrijfsmo-
del, integendeel.

Invoering zal naar verwachting in-
vesteringen van franchisegevers in
formuleontwikkeling en -onderhoud
ontmoedigen.Wezenlijke investeringen
inde formule leiden immers veelal tot
wezenlijkewijzigingen vande formule,
die voorafgaande instemming vande
franchisenemer(s) zouden vereisen.

Economisch rationeel handelend, zal
instemming slechtswordengegeven in-
diendezeopkorte termijn verbetering
vandepositie van franchisenemer(s)
leidt.Opdezewijze zullen franchisene-
mer(s) het instemmingsrecht benutten
omeendeel vanhet rendement opde
investering vande franchisegevers in
de formulewijzigingnaar zich toe te
trekken.

Specifieke investeringen inde formule
worden zoontmoedigd. Ze zouden im-

mersminder, ofwellicht niet renderen
in vergelijkingmetde situatiewaarinde
franchisegever uitsluitende zeggenschap
over zijn formuleheeft.

Daarnaast leidt denoodzaak tot het
verkrijgen van instemmingertoedat
snelle aanpassingen vande franchise-
formule tot het verleden zullenbehoren.
Inhethuidig economisch tijdsgewricht
is dat bijna eendoodvonnis.

IRRATIONEEL
Los vangenoemdeeffectenophetmicro-
niveau van individuele franchisenetwer-
ken, verwachtenwij dat dedoorbreking
vandebestaande zeggenschapsstructu-
renbinnen franchise opmacroniveau
tot eenafnamevanhet aantal franchise-
vestigingen inNederland zal leiden. En
daarmeeook tot eenafnamevanwerk-
gelegenheid. Invoering zoudus econo-
misch irrationeel zijn.

Onze verwachting enhoop is danook
dat deRaad vanStatehetwetsvoorstel
franchisewet streng toetst opdebeleids-
matige consequenties. Voordebestendi-
ging vanhet succes vande sector zoude
Raad vanState deministermoetenadvi-
serenhetwetsvoorstel niet (ongewijzigd)
in te dienen.

Snelle aanpassingen
van de formule zullen
tot het verleden
behoren, en dat is
een doodvonnis
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