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Vakcentrum: Franchisewet snel invoeren  

Het Vakcentrum pleit voor een snelle invoering van de Franchisewet. Deze week werd de 

internetconsultatie over het concept wetsvoorstel Franchise afgesloten. Het Vakcentrum is 

positief kritisch over het concept wetsvoorstel.  

Doeltreffende wet 

Volgens het Vakcentrum is er nu na een jarenlange discussie in een relatief korte tijd een 

doeltreffende wet ontwikkeld. Het is een afgewogen ondersteuning van de positie van de 

franchisenemers, zonder afbreuk te doen aan de positie van franchisegevers. De pijlers van de 

informatieverplichting, goed franchisegever- en franchisenemerschap, enkele basisprincipes 

alsook een inspraakrecht bieden gezamenlijk een stevig fundament voor een meer 

evenwichtige samenwerking.  

Bewegingsvrijheid 

Het Vakcentrum benadrukt de nodige bewegingsvrijheid voor de franchisenemers. Het mag niet 

zo zijn dat de franchisenemer terecht komt in de rol van ‘risicodragende (bedrijfs)leider’ van 

de franchiseorganisatie.  

Snel invoeren 

Het Vakcentrum zou de wet graag snel ingevoerd zien. Na een jarenlange discussie over nut en 

noodzaak van het creëren van een meer evenwichtig speelveld, waarbij het Vakcentrum ook 

steeds nauw betrokken was, ligt er nu een doeltreffende wet. Het is nu zaak om door te 

pakken, zo stelt het Vakcentrum.  

Concrete suggesties 

In de uitvoerige reactie doet het Vakcentrum een aantal concrete suggesties om de wet te 

verbeteren.  

Franchisenemersvertegenwoordiging 

In het wetsvoorstel speelt het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers een 

belangrijke rol. Het Vakcentrum pleit dan ook voor het opnemen van een goede beschrijving 

van de franchisenemersvertegenwoordiging. Hierin moet tenminste vermeld worden dat dit 

orgaan onafhankelijk is van de franchisegever.  

Informatieverstrekking 

Het Vakcentrum onderstreept het belang van de informatieverstrekking zowel voor als tijdens 

de looptijd. Belangrijk is dat deze informatie ook correct en verifieerbaar is.  

Bedenktijd 

Het Vakcentrum stelt voor de bedenktijd van minimaal vier weken, zoals die is aangegeven 



voor het voor het afsluiten van een franchiseovereenkomst. Ook te laten gelden bij belangrijke 

tussentijdse wijzigingen en verlenging van de overeenkomst.  

Goodwill 

Het is belangrijk dat een goodwillbepaling is opgenomen. Maar omdat franchisenemers 

aanmerkelijk meer risico lopen dan handelsagenten stelt het Vakcentrum voor dat de hoogte 

van de toe te kennen goodwill ten minste dient te liggen op het niveau dat in het Burgerlijk 

Wetboek geregeld is voor de agentuur 

Non concurrentiebeding 

Het is volgens het Vakcentrum niet redelijk dat een non-concurrentiebeding van 1 jaar na het 

einde van de overeenkomst zonder meer is toegestaan. Het non-concurrentiebeding zou 

beperkt moeten worden tot die situaties die betrekking hebben op de specifieke knowhow van 

de franchisegever en waarbij de franchisegever een overwegend belang heeft.  

Aanzienlijke gevolgen 

Het wetsvoorstel geeft aan dat de franchisegever kan bepalen wat wordt verstaan onder 

‘aanzienlijke gevolgen’ van zijn beslissingen. Dat is niet acceptabel voor franchisenemers. Dit 

moet beoordeeld worden, rekening houdende met alle omstandigheden van het geval.  

Makkelijke toegang tot de rechter 

Tot slot pleit het Vakcentrum voor een eenvoudige toegang tot de Nederlandse rechter. Ook als 

het gaat om een buitenlandse franchisegever. Om de drempel laag te houden zou de 

kantonrechter bevoegd moeten zijn.  

De volledige reactie van het Vakcentrum is te lezen op www.vakcentrum.nl/franchise 
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