
U heeft een franchisecontract,
wist u dat?
In de tankstationbranche heeft vrijwel iedere
tankstationondernemer een contract met een oliemaatschappij
of leverancier. loin contract heet een dealercontract, een
exptoltatiecontract, een agentuurovereenkomst of misschien
zelfs een RBA-agreement. De 'dealer' is in veel gevallen eigenaar
van het tankstation dat hij exploiteert. De exploitant, agent en
RBA-retailer zijn doorgaans huurder van bedrijfsruimte(n). De
meeste ondernemers zijn echter ook franchisenemer.

Wat is franchise? volgens artikel1.1 van de Nederlandse Franchise Code (NFC) is franchise 'een vorm van samenwerking
tussen juridisch en economisch zelfstandige (rechts)personen, waarbij de ene partij (de franchisegever) aan de andere
partij (de franchisenemer) het recht verleent om zijn franchiseformule te exploiteren voor de afzet van goederen en/of
diensten. lowel franchisegever als franchisenemer beogen daarbij voor beiden een ondernemersinkomen te realiseren'.
De 'franchisefomule' die in deze definitie wordt genoemd is volgens de NFC 'een formule voor het fysiek en/of digitaal
kopen, verkopen, doorverkopen, verlenen of produceren van goederen of diensten door een franchisenemer onder
een embleem, handelsnaam of tnet« van de franchisegever, in overeenstemming met diens bijstand, aanwijzingen en
knowhow, waarmee de toepassing van (een) eenvormige commercieemethode(n) wordt beoogd tegen een passende
vergoeding'. Vandaar dat volgens mij de conclusie geen andere kan zijn dan dat vrijwel iedereen die onder de merknaam
van een oliemaatschappij brandstoffen aan het publiek Ievert een franchisenemer is.

Franchising is op dit moment niet wettelijk geregeld, noch in Nederland, noch in Europa. Oat is al jaren zo. en iedereen
leek dat lange tijd prima te vinden. De laatste tijd is er echter veel gedoe. Oat zal ook u niet ontgaan zijn: franchise
nemers van onder andere Bakker Bart en Albert Heijn zijn in actie gekomen omdat zij vinden dat hun franchisegever
(respectievelijk Bart en Albert) hen een te klein gedeelte van de koek gunt. lij vinden de relatie niet evenwichtig genoeg.
De NFC is door de sector (vooral de levensmiddelenbranche) zelf opgesteld en heeft tot doel gehad 'tiet opstellen van
gedragsnormen die ertoe strekken dat de belangen van zowel franchisenemers als franchisegevers evenwichtig worden
behartigd'.

Oat is interessant, zeker wanneer je ziet dat de NFC bepalingen bevat als:
• de franchisenemer heeft recht op commetciele en technische hulp en advies van de franchisegever (art. 2.1);
• de franchisegever moet een formule eerst gedurende een redelijke periode aantoonbaar met succes zelf hebben
toegepast, alvorens de franchiseformule te beginnen (art. 2.3.a);
• de franchisegever moet de individuele franchisenemer een toegespitste aanvangsopleiding geven en relevante bege
leiding verlenen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst (art. 23.e);
• wanneer omzet en winst van de franchisenemer structureel achterblijven moet de franchisegever op verzoek van de
franchisenemer schriftelijke en onderbouwde aanbevelingen doen om te komen tot een verbetering van de situatie (art.
2.3. f);
• de franchisegever moet (markt-)gegevens van de franchiseformule overleggen die de franchisenemer inzicht geven
in de presta ties van de franchiseformule en die hem in staat stellen te controleren of de franchisegever het contract
correct naleeft (art. 23.m en n).

De in februari verschenen NFC heeft nogal wat commotie veroorzaakt in franchiseland. De opstellers van de NFC blijken
behoorlijk voor de troepen van (met name) de franchisegevers te zijn uitgelopen. Buiten de levensmiddelenbranche is de
NFC dan ook niet of nauwelijks ingevoerd. Oit heeft ertoe geleid dat minister Kamp (El) heeft laten weten de NFC te gaan
verankeren in een franchisewet. Oat de tankstationbranche dit proces nauwlettend zal moeten volgen, zal u inmiddels
duidelijk zijn.

De NFC kunt u vinden op
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/20 16/02/17/de-nederlandse- franchise-code.

Dirk van den Berg is advocaat bij BarentsKransN.v. in Den Haagen is ruim tien jaar gespecialiseerd in tankstationzaken.
In pompshop gaat hij maandelijks in op een juridisch onderwerp. Reageren?dirk.vandenberg@barentskrans.nl
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