NEDERLANDSE FRANCHISE VERENIGING
STATUTEN

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nederlandse Franchise Vereniging.
Zij is gevestigd te Hilversum.

DEFINITIE VAN FRANCHISING
Artikel 2
Franchising in de zin van deze statuten is een systeem voor de afzet van goederen
en/of diensten en/of de toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en
voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers.
De franchisegever verleent daarbij aan zijn Individuele Franchisenemers het recht en
legt hen de verplichting op om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de
Franchisegever.
Gedurende de looptijd van een schriftelijke franchiseovereenkomst, die voor dit doel
tussen partijen is gesloten, heeft de Individuele Franchisenemer het recht en de plicht
om tegen directe of indirecte financiële vergoeding gebruik te maken van de handelsnaam en/of het handelsmerk en/of het dienstmerk van de Franchisegever, de knowhow, de zakelijke en technische methoden, de werkwijze en andere zaken die
industrieel en/of intellectueel eigendom zijn van de Franchisegever, ondersteund door
voortdurende commerciële en technische hulp door de Franchisegever.
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DOEL
Artikel 3
1.

De vereniging heeft tot doel het stimuleren van een gezonde en evenwichtige
ontwikkeling van de franchising in het Koninkrijk der Nederlanden, voorzover
wenselijk in aansluiting aan de ontwikkeling van franchising in andere landen.

2.

De vereniging tracht dit doel te bereiken met alle wettige middelen en in het
bijzonder door:
a. Het met alle de vereniging ten dienste staande middelen handhaven van de
regelen, ter bevordering van een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van
de franchising in het Koninkrijk der Nederlanden, neergelegd in de Europese
Erecode inzake Franchising en het voorzover noodzakelijk aanpassen en/of
uitbreiden van deze regelen.
b. Bij te dragen tot een eerlijke en objectieve voorlichting betreffende de
franchising in haar diverse verschijningsvormen in het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten, het leveren van een zoveel mogelijk op het algemeen
nut gerichte bijdrage aan de openbare discussie betreffende de franchising,
het optreden als gesprekspartner betreffende de franchising met overheden
en andere instanties.
c. Het bestuderen van economische, juridische, fiscale, administratieve en
andere problemen, betrekking hebbend op de franchising.
d. Het bundelen van kennis en het bevorderen van kennisoverdracht, alsmede
het verrichten of doen verrichten van onderzoeken op bovengenoemde
gebieden.
e. Het onderhouden van contacten met pers, radio, televisie en andere publiciteitsmedia en het organiseren van/medewerken aan beurzen, tentoonstellingen, congressen, studiedagen, enz.
f. Het onderhouden en bevorderen van contacten met stichtingen, verenigingen en andere instellingen, welke zich op het gebied van de franchising
bewegen.
g. Het in het algemeen uitdragen van de franchise-gedachte.

3.

De vereniging heeft geen winstoogmerk.

MIDDELEN
Artikel 4
De middelen van de vereniging zullen bestaan uit:
a. Bijdragen, als bedoeld in artikel 5 lid 4.
b. Subsidies en andere uitkeringen van overheidswege en/of van instanties
en/of instellingen en/of particulieren.
c. Vergoedingen voor in opdracht van derden eventueel te verrichten werkzaamheden of te verschaffen documentatie.
d. Andere baten.

LEDEN
Artikel 5
1.

De vereniging kent leden, aspirant-leden, geassocieerde leden en ereleden.

2.

Door het bestuur van de vereniging kunnen worden toegelaten:
I. Als leden:
Bedrijven die daadwerkeljk als franchisegever optreden binnen het
Koninkrijk der Nederlanden. Een bedrijf wordt geacht als franchisegever in
de zin van deze statuten op te treden indien:
a. het gedurende een periode van tenminste 12 maanden zijn zakelijk concept
met succes in tenminste één testzaak binnen het Koninkrijk der
Nederlanden heeft toegepast c.q. doen toepassen.
b. bij zijn franchise-organisatie tenminste twee franchisenemers zijn aangesloten, die hun bedrijf binnen het Koninkrijk der Nederlanden uitoefenen en
c. op het tijdstip van toetreding als lid naar het oordeel van het bestuur een
redelijke mate van zekerheid bestaat ten aanzien van de continuïteit van het
bedrijf en de franchise-organisatie.

Alvorens toe te kunnen treden als lid dient het bedrijf schriftelijk te verklaren de
Europese Erecode inzake Franchising te zullen naleven.
II. Als aspirant-leden:
Bedrijven die naar genoegen van het bestuur hebben aangetoond dat zij
binnen een periode van ten hoogste twee jaren daadwerkelijk als franchisegever binnen het Koninkrijk der Nederlanden zullen optreden, overeenkomstig het bepaalde onder I.
III. Als geassocieerde leden:
Natuurlijke of rechtspersonen die zich naar het oordeel van het bestuur in
voldoende mate beroepsmatig met franchising bezighouden, anders dan als
(aspirant-) franchisegever of individuele franchisenemer.
IV. Als ere-leden:
Degenen, die zich jegens de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
3.

Het bestuur van de vereniging beslist of aan de voorwaarden om tot de
vereniging te worden toegelaten is voldaan.

4.

Ieder lid, aspirant-lid of geassocieerd lid is gehouden, aan de vereniging te
voldoen een geldelijke bijdrage, waarvan de hoogte door het bestuur wordt
vastgesteld.

5.

Ieder lid, aspirant-lid of geassocieerd lid van de vereniging dient in ieder geval
te voldoen aan de voorwaarden, condities en verplichtingen, vastgelegd in deze
statuten en in de daarop gebaseerde reglementen, alsmede aan de Europese

Erecode inzake Franchising.
6.

Ieder lid, aspirant-lid of geassocieerd lid van de vereniging wordt door zijn
toetreding als aangeslotene geacht zich te onderwerpen aan de statuten en de
daarop gebaseerde reglementen, alsmede aan de Europese Erecode inzake
Franchising, de inhoud waarvan ieder lid verplicht is deugdelijk en stipt na te
leven.

7.

Ter bereiking van de doelstelling van de vereniging als bedoeld in artikel 2 lid 1
van deze statuten behartigt ieder lid de belangen van het gehele franchisesysteem waarvan hij franchisegever is, daarbij op een redelijke en evenwichtige
wijze het belang van hemzelf, het belang van zijn franchisenemers en de
doelstelling van de vereniging afwegende.

8.

Behoudens op de overige in de wet geregelde wijzen, eindigt het lidmaatschap
door opzegging namens de vereniging:
a. Indien het bestuur van de vereniging daartoe, al dan niet op verzoek van één
of meer van de leden, met redenen omkleed besluit met een meerderheid van
tenminste 2/3 van de bestuursleden.
b. Het bestuur is gerechtigd een dergelijk besluit te nemen, onder meer indien
het betrokken lid niet meer voldoet aan de criteria, hiervoor in dit artikel
omschreven en/of indien het betrokken lid zijn verplichtingen ten opzichte van
de vereniging niet, niet tijdig of niet voldoende nakomt en/of het werk van de
vereniging verhindert of belemmert en/of handelt in strijd met de bepalingen
van de Europese Erecode inzake Franchising en indien redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren.

9.

Opzegging van het lidmaatschap dient aangetekend, met bericht van ontvangst,
te geschieden en is uitsluitend mogelijk tegen het einde van het lopende
kalenderjaar met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
Een opzegging, gedaan met een kortere termijn, wordt geacht te zijn gedaan
tegen het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.

BESTUUR
Artikel 6
1.

Het bestuur van de vereniging voert het beheer en heeft de beschikking over de
middelen van de vereniging en is bevoegd tot alle daden van beheer en
beschikking. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te weten een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden dit aantal, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten
nemen. De leden van het bestuur behoeven niet tevens leden van de vereniging
te zijn.

2.

Men houdt op bestuurslid van de vereniging te zijn, indien daartoe door de
overige leden van het bestuur in unanimiteit wordt besloten.

3.

De leden van het bestuur worden telkens voor de tijdsduur van twee jaren bij
meerderheid van stemmen gekozen door de vergadering van leden, welke
uiterlijk in de maand mei plaatsvindt. Bestuursleden zijn telkens voor een
volgende periode van twee jaren herkiesbaar.
Bestuursleden kunnen te allen tijde door de vergadering van leden worden
ontslagen.

4.

Bij tussentijds defungeren van één der bestuursleden kiezen de overige
bestuursleden bij meerderheid van stemmen een voor het gedefungeerde lid in
de plaats tredend nieuw bestuurslid, dat zijn functie zal vervullen totdat de
volgende vergadering van leden, bedoeld in het vorige lid, plaatsvindt.

5.

Alle besluiten van het bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Ieder bestuurslid heeft één stem. Bij staking van stemmen beslist de stem van
de voorzitter.

6.

De penningmeester is echter zelfstandig bevoegd tot het verrichten van
rechtshandelingen (of: doen van uitgaven), waarvan het belang een bedrag van
5 % van de vastgestelde begroting voor het dan lopende verenigingsjaar niet
te boven gaat, dan wel betrekking hebbend op specifiek in de begroting
omschreven uitgaven indien deze de bedoelde grens overschrijden.

7.

Het bestuur vergadert - daartoe op een termijn van tenminste twee weken
onder opgave van te behandelen onderwerpen, bij brieven uitgenodigd - eens
per drie maanden en verder zo dikwijls de voorzitter danwel twee andere leden
van het bestuur tezamen zulks noodzakelijk achten.

8.

Het bestuur van de vereniging kan zich laten bijstaan door een bureau van de
vereniging met daaraan verbonden personeel.

9.

Het bestuur kan zich doen bijstaan door een door haar te benoemen Raad van
Advies, waarvan lid kunnen zijn franchisegevers, franchisenemers en anderen.

REGLEMENTEN
Artikel 7
Het bestuur kan zodanige reglementen en wijzigingen daarvan vaststellen als
het voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk acht. Een daartoe
strekkend besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen van het
bestuur.

NALEVING EUROPESE ERECODE INZAKE FRANCHISING
Artikel 8
Het bestuur heeft in zonderheid de taak toezicht te houden op de nauwgezette
naleving door alle leden van de regelen, neergelegd in de Europese Erecode
inzake Franchising en tegen overtreding van deze regelen waar vereist
disciplinair op te treden.

VERGADERINGEN VAN LEDEN
Artikel 9
1.

Het bestuur van de vereniging kan vergaderingen bijeenroepen van leden,
aspirant-leden en geassocieerde leden teneinde deze in te lichten met betrekking tot door de vereniging behartigde taken en/of onderwerpen. Oproeping
geschiedt bij schriftelijke kennisgeving en op een termijn van tenminste zeven
dagen.

2.

Tenminste eens per jaar zal een zodanige vergadering worden gehouden,
uiterlijk in de maand mei.

3.

De vergaderingen kunnen aan het bestuur voorstellen doen. De jaarlijkse
vergadering beslist omtrent de decharge aan het bestuur voor het over het
afgelopen boekjaar gevoerde beheer over de middelen van de vereniging.

4.

Alle vergaderingen stemmen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid
kan één stem uitbrengen. Aspirant-leden en geassocieerde leden missen
stemrecht. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. Indien
geen der aanwezige leden stemming verlangt, dan wordt het voorstel geacht bij
acclamatie te zijn aangenomen.

5.

Indien naar het oordeel van het bestuur in het bijzonder belangen van franchisenemers bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn, kan het bestuur
elk lid in de gelegenheid stellen zich ter vergadering te doen vergezellen door
een door hem aan te wijzen franchisenemer van zijn franchisesysteem.

6.

Met toestemming van het bestuur kunnen ook niet-leden de ledenvergadering
bijwonen.

BEGROTING EN BIJDRAGEN
Artikel 10
1.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, stelt het bestuur de voor het komende
boekjaar geldende begroting van de vereniging vast.

2.

Het bestuur legt jaarlijks, uiterlijk in de maand mei, ten overstaan van de
vergadering van leden, aspirant-leden en geassocieerde leden rekenschap af.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 11
1.

De vergadering van leden kan op voorstel van het bestuur tot ontbinding van de
vereniging besluiten.

2.

De vereffening geschiedt door het bestuur of door diegenen die door het
bestuur daartoe worden aangewezen.

3.

De hierop betrekking hebbende besluiten kunnen slechts genomen worden met
meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

4.

Een eventueel batig saldo zal na liquidatie zoveel mogelijk worden aangewend
overeenkomstig een soortgelijk doel als de vereniging beoogt.

WIJZIGING STATUTEN
Artikel 12
De vergadering van leden kan deze statuten wijzigen. Een besluit daaromtrent
dient met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen te worden genomen.

SLOTBEPALING
Artikel 13
In gevallen waarin niet door de statuten en/of daarop gebaseerde reglementen
en/of de Europese Erecode inzake Franchising mocht zijn voorzien, handelt het
bestuur naar beste weten, zoveel mogelijk in overeenstemming met de geest
van de gestelde regeling.

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit, d.d. 30 augustus 1974

