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Minister Henk Kamp van Economische Zaken met leden van de schrijfcommissie bij de presentatie van de
Nederlandse Franchise Code.

17-02-2016 13:17 | door Joost Agterhoek

Kamp onderzoekt ‘wettelijk haakje’
franchisecode
DEN HAAG - De Nederlandse Franchise Code is zo belangrijk dan naleving moet worden
gewaarborgd, vindt minister Henk Kamp van Economische Zaken. Daartoe onderzoekt hij
de mogelijkheden voor wettelijke verankering.
Kamp nam vanochtend op het ministerie van Economische Zaken de definitieve versie van
de code in ontvangst. Onder belangstelling van franchisenemers, -gevers en
brancheorganisaties dankte hij de schrijfcommissie die verantwoordelijk is voor de code, de
denktanks die de commissie ondersteunden en zijn collega’s bij het ministerie die betrokken
waren bij de totstandkoming van de code.
Geschillencommissie
Het gaat er met de Nederlandse Franchise Code (NFC) om dat er een evenwichtig en
bruikbaar normenkader ontstaat voor franchisenemers en –gevers, waar beide kanten
elkaar in redelijkheid aan kunnen houden, aldus Kamp. Aansluitend op de code wordt
daarvoor een geschillencommissie opgesteld, ‘waar passende oplossingen gevonden
kunnen worden voor een geschil, voordat de rechter in beeld komt’, meldt het ministerie.
Wettelijk
Kamp onderstreepte op het ministerie het belang van naleving van de code. Daartoe verkent
hij samen met de minister van Veiligheid en Justitie de mogelijkheden voor een wettelijke
verankering van de NFC. “Daarmee streef ik een optimale mix na van enerzijds inhoudelijke
regels vanuit de sector zelf en anderzijds een wettelijke stok achter de deur voor diezelfde
regels”, zei de minister.
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