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In faillissementssituaties kunnen zich vervelende discussies voordoen
met de curator. Maatregelen zoals leveren onder eigendomsvoorbehoud kan
achteraf niet het gewenste effect hebben, als het niet op de juiste manier wordt
toegepast. Mr. Dennis Uijlenbroek van Ludwig en Van Dam Advocaten adviseert.

Franchisegever kan faillissement franchisegever beperken

Vermenging van mijn
snacks, wat bedoelt u?
Stel: u hebt als franchisegever
snacks geleverd aan een franchisenemer en deze gaat na verloop van tijd failliet.
Betaald voor de snacks heeft deze franchisenemer nog niet, overeengekomen
is dat u de snacks onder eigendomsvoorbehoud levert. U bent in de veronderstelling dat u de snacks kunt terugnemen, maar de curator zegt dat er
vermenging heeft plaatsgevonden met
een andere leverancier en weigert u de
snacks terug te geven. Wat te doen? ?
Laten we allereerst stilstaan bij
eigendomsvoorbehoud: wat is

dit en wat kun je ermee?
Bij eigendomsvoorbehoud (art. 3:92
BW) behoudt de leverancier van - bijvoorbeeld - snacks, de eigendom van
deze snacks, totdat de afnemer de goederen heeft betaald. Pas na volledige
betaling gaat de eigendom over van
de leverancier naar de afnemer.
Meestal wordt dit eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden
opgenomen, of komen partijen dit in
de franchiseovereenkomst overeen.
Hoe het ook zij, eigendomsvoorbehoud zorgt ervoor dat, in dit geval,
de franchisegever zijn snacks kan
terughalen indien de franchisenemer

in staat van faillissement geraakt of
surseance van betaling aanvraagt en
hij bovendien de snacks nog niet heeft
betaald. Zo kan de franchisegever de
schade van een faillissementvan zijn
franchisenemer enigszins beperken.
Nu terug naar ons probleem. De
curator zegt dat de snacks zijn
vermengd. Wat is dit precies?
Indien de franchisegever snacks
levert aan zijn franchisenemer, terwijl
die snacks ook door de franchisenemer bij andere leveranciers wordt
afgenomen (bijvoorbeeld via parallelimport), ontstaat een situatie waarin

de snacks tijdens de opslag door
elkaar kunnen raken. Immers, de
snacks zullen dikwijls naast of door
elkaar heen worden opgeslagen, waardoor onduidelijk is welke doos met
kroketten van welke leverancier afkomstig was. Dit wordt oneigenlijke vermenging genoemd. Doet zich vervolgens een faillissementssituatie voor,
dan is het aan de franchisegever die
een beroep wenst te doen op zijn
eigendomsvoorbehoud, om te bewijzen welke specifieke doos met kroketten van hem is. Kan hij de exacte
dozen niet langer aanwijzen, doordat
zij bijvoorbeeld op de ‘grote hoop’

terecht zijn gekomen, dan heeft de
curator de mogelijkheid het eigendomsvoorbehoud te passeren door
zich op vermenging te beroepen. Dan
heeft de franchisegever een probleem:
de snacks kunnen niet langer worden
teruggevorderd en hij zal zich moeten
scharen onder de overige concurrente
schuldeisers en hopen dat hij nog een
deel van zijn geld terug zal zien.
Hoe kunt u zich als franchisegever op het eigendomsrecht
blijven beroepen?
Gezien het feit dat het probleem zich
bevindt in het leveren van bewijs, is
deze vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Wenst u zich te beroepen op
uw eigendomsvoorbehoud, zorg dan
dat de door u geleverde snacks zich
onderscheiden van andere, gelijke of
gelijkwaardige snacks. Goede praktijkvoorbeelden hiervoor zijn het leveren
van snacks in dozen met opeenvolgende serienummers, of het markeren
van de snacks met eigen, unieke verpakkingen of het beplakken van de
dozen met een etiket. Houdt van de
levering een goede administratie bij,
waarbij, in het voorbeeld van de opvolgende serienummers, goed wordt geregistreerd welke serienummers u heeft
geleverd. Welke wijze van onderscheiding u ook kiest, van belang blijft dat
u kunt bewijzen welke specifieke
snacks door u zijn geleverd. Daarom
geldt ook bij het hanteren van eigendomsvoorbehoud: een goede voorbereiding is het halve werk.

ADVERTENTIE

Positieve aandacht voor het Frietje!

Deelnemers en partners: snel aanmelden!

Tijdens de eerste Nationale Week van de Friet van 4 t/m 12 oktober 2014
zetten we het frietje in het zonnetje en daarmee ook de cafetaria’s
en andere professionele frituurders in Nederland. We informeren de
consument over de route van aardappel tot lekkere friet. En dat alles op
een vrolijke en positieve manier, passend bij de sfeer rondom het frietje!

Het is belangrijk dat de eerste Nationale Week van de Friet breed wordt
ondersteund. Het gaat om het imago en de toekomst van onze sector!
Allereerst doen we een beroep op alle professionele frituurders in
Nederland: meld je nu aan als deelnemer. Het gaat om jouw toekomst!
Daarnaast is ondersteuning vanuit producenten en leveranciers belangrijk.
Aviko, McCain, Farm Frites en Lamb Weston ondersteunen het initiatief al
vanaf het begin. Nu ook nog alle andere betrokken partijen in de sector!
Meld je dus snel aan als Partner, Sponsor of Supporter.

Een initiatief van

Meer informatie op:
www.weekvandefriet.nl

