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Geachte mevrouw Keijzer,

Met betangstelting namen wij, de Franchisenemers Altiantie Nedertand (FANed), kennis van
het conceptwetsvoorstet Franchise, zoals ter consuttatie voortigt. Een betangrijk ijkmoment
voor een discussie die a[ (te) tang voortduurt. Graag geven wij onze reactie op het
wetsvoorstet.

De probtematiek binnen franchise vraagt om een wet waarin het de retatie tussen
franchisegever en franchisenemer meer in batans wordt gebracht. Zoats vaker gememoreerd
zou samen winnen, samen vertiezen de basis moeten zijn voor een gezonde franchiserelatie.
De machtsverhouding tussen franchisegever en franchisenemer is echter vaak zo scheef, dat
zij wel samen kunnen winnen, maar niet samen kunnen verliezen. Als het misgaat met de
franchisenemer vangt de franchisenemer de ktappen op, terwijl de franchisegever hoogstens
een paar schrammetjes optoopt.

Het wetsvoorstel levert een belangrijke bijdrage aan een evenwichtigere retatie. Betangrijk
is dat de breedte van het wetsvoorstel de vo[tedige retatie tussen franchisegever en
franchisenemer dekt. Wij staan dan ook positief tegenover de vier deetgebieden, zoats door
u omschreven. Er zijn wet een aantat punten die cruciaal zijn voor het bereiken van de
beoogde doetstetting van het wetsvoorstel en die derhalve in het voorstet verwerkt dienen
te worden.

Onderstaand een beknopt ovezicht van deze punten:
. Het vertegenwoordigd orgaan van franchisenemers speelt een betangrijke rot. Het is

essentieel dat dit een onafhanketijk orgaan is van de franchisegever;
. De voorwaarden, zoats geformuteerd voor de precontractuete fase dienen ook te gelden

voor een tussentijdse wijziging of vertenging;
o Het gebruik van consumentendata is essentieet, ook voor de franchisenemer. Toegang

daartoe moet gewaarborgd zijn voor de franchisenemer. Een monopoty van de
franchisegever op consumentendata moet worden uitgestoten. De franchisenemers zijn
tenstotte het middet om deze consumentendata te genereren;

o Eenvoudige toegang tot de Nedertandse rechter moet mogetijk zijn. De wens is ook om
de kantonrechter bevoegd te maken;

o Het wetsvoorstel dient zo snet mogetijk ingevoerd te worden, ook voor reeds bestaande
overeenkomsten.
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Een uitgebreide reactie staat beschreven in de reactie van Franchisenemers Netwerk
Nedertand (FNN). FANed heeft hier een bijdrage aan mogen leveren. FANed is aangestoten
bij FNN en schaart zich 100% achter de reactie, zoats door FNN geformuteerd.

De discussie tussen franchisenemer en franchisegever duurt voort en de probtematiek tussen
beide partijen neemt eerder toe dan af. Het is essentieet voor zowel franchisenemer en
franchisegever dat de Franchisewet zo spoedig mogetijk wordt doorgevoerd. Wetgeving die
volgens ons zorgt voor een evenwichtige, maar ook professionete retatie tussen
f ranchisegever en f ranchisenemer.
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