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Minister Kamp wacht nog met wettelijke regels voor 
franchisewereld 
 
Minister Kamp van Economische Zaken wacht nog met wettelijke regels die conflicten tussen 
partijen in de franchisewereld moeten indammen. De bewindsman wil eerst bekijken of een 
vrijwillige code, die sinds een half jaar van kracht is, voldoende effect sorteert. 
Dit blijkt uit antwoorden van Kamp op schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Mei Li Vos (PvdA). 
 
Ruzie  
Over franchiseformules in de detailhandel zijn regelmatig ruzies die voor de rechter worden 
uitgevochten. Zo hebben onder meer Albert Heijn, Hema en Bakker Bart de afgelopen jaren 
overhoop gelegen met hun franchisenemers. De conflicten spitsen zich veelal toe op verdeling van 
de inkomsten en veranderingen van de winkelformule. Franchisenemers klagen daarbij dat de 
winkelketens teveel macht hebben. 
 
Met een in februari ingevoerde Nederlandse Franchise Code moeten de spanningen afnemen. 
Sindsdien hebben verschillende franchisegevers hun overeenkomsten aangepast aan de nieuwe 
code. 'Helaas geldt dit nog niet voor alle franchisegevers', aldus de minister.  
 
Wettelijke verplichting  
Als stok achter de deur heeft Kamp eerder al gezinspeeld op een wettelijke verankering van de 
code. Hij voert daartoe een verkenning uit in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en 
Justitie. Op dit moment wil hij de sector nog de kans geven te laten zien dat de code zonder 
wettelijke verplichting van de grond kan komen.  
 
Maar de bewindsman zegt geen onduidelijkheid te laten bestaan over zijn voornemen tot wetgeving 
als de code niet spontaan wordt nagevolgd. De minister zal de Tweede Kamer in het najaar 
berichten over de aanpak die hij op dit punt voor ogen heeft. 
 
In de franchisewereld worden intussen initiatieven genomen voor een platform, bedoeld om 
invoering van de code te bevorderen en geschillenbeslechting te regelen. Kamp juicht die stappen 
toe en is bereid, indien nodig, hiervoor enige financiële ondersteuning te bieden.  
 


