ONDERNEMEN

De overheid vertrouwt kantonrechters kennelijk niet met complexe franchisezaken
d
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V

olgens de overheid zijn
franchisezaken complex
en zijn er soms zeer grote
ﬁnanciële belangen mee gemoeid. En daarom zou de rechtbank, sector Civiel, beter geëqui-

peerd zijn om franchisezaken te
behandelen dan de sector Kanton. Deze opmerkelijke stelling
blijkt uit het consultatieverslag
bij het conceptwetsvoorstel Wet
franchise dat de overheid onlangs publiceerde, en geeft
natuurlijk te denken.
Kantonrechters zouden niet in
staat zijn complexe zaken te behandelen met een groot
(ﬁnancieel) belang? Dat zou
opmerkelijk zijn omdat kantonrechters op grond van de
wet bijvoorbeeld ook zaken over
agentuur en collectieve arbeids-
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overeenkomsten moeten behandelen. En die zaken kunnen ook
complex zijn met een groot ﬁnancieel belang.
Bovendien, als een afdeling
van de rechterlijke macht steeds
een bepaald soort zaken behandelt, zal de kennis en ervaring
ten aanzien van dat soort zaken

Er is in elk geval
geen reden
kantonrechters
te diskwaliﬁceren

toch ook toenemen.
Verder is het zo dat franchisezaken vaak automatisch bij de
kantonrechter terechtkomen
omdat er naast een franchiseovereenkomst ook vaak sprake
is van een (onder)huurovereenkomst tussen franchisegever en
franchisenemer.
Daar zaken met een huurcomponent verplicht behandeld
moeten worden door de kantonrechter ‘volgt’ de franchisezaak
automatisch, zonder dat de
rechtszoekende daar ook maar
iets over te kiezen heeft.

Het is zeer ontnuchterend
om van de overheid het signaal
te krijgen in de trant van ‘dikke
pech, maar bij de sector Civiel
was jouw zaak waarschijnlijk veel
beter behandeld.’
Ik meen dan ook dat de overheid kantonrechters tekort doet
met haar opmerking dat franchisezaken louter bij de rechtbank,
sector Civiel, zouden thuishoren.
De praktijk leert immers dat veel
zaken al bij kantonrechters terechtkomen. Een en ander is in
elk geval geen reden kantonrechters te diskwaliﬁceren.

