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De langverwachte Wet franchise, met daarin regels voor de samenwerking tussen franchisegevers en 
-nemers, is in consultatie gegaan. Met het voorstel wil het kabinet franchisenemers beter 
beschermen. 

‘Helaas blijkt in de praktijk dat onderling gemaakte afspraken of gewekte verwachtingen niet altijd 
worden nageleefd, veelal ten nadele van de franchisenemers,’ zegt staatssecretaris Keijzer van 
Economische Zaken en Klimaat in een persbericht over het wetsvoorstel. ‘Het is daarom noodzaak 
om met dit wetsvoorstel de machtsbalans te herstellen en bescherming te bieden aan deze 
franchisenemers.’  

Meer verplichtingen 
Zo beperkt het voorstel de mogelijkheid van de franchisegever om contracten eenzijdig te wijzigen 
en komen er meer inhoudelijke voorschriften over de inhoud van de overeenkomst. Zo moet daarin 
worden opgenomen dat de franchisenemer een vergoeding krijgt van de door hem opgebouwde 
goodwill, als de samenwerking wordt stopgezet. Nu is het nog zo dat bij het einde van de 
overeenkomst de ondernemer het bedrijf aan de franchisegever moet verkopen, vaak onder zeer 
ongunstige voorwaarden. 

Verder komt er een informatieplicht voor zowel de franchisenemer als -gever. In het wetsvoorstel 
staat een opsomming van diverse onderwerpen waarover de franchisenemer in ieder geval tijdig en 
specifiek geïnformeerd moet worden. Deze verplichting moet ervoor zorgen dat hij tijd voor beraad 
heeft, voordat hij ergens mee instemt waarvan de gevolgen onvoldoende te overzien zijn. Als het 
om een besluit gaat dat ‘aanzienlijke gevolgen’ heeft voor een franchisenemer, dan moet er een 
verplicht overleg aan vooraf zijn gegaan. In de overeenkomst moet worden vastgelegd hoe dit 
overleg geregeld wordt en welke termijnen er gelden voor besluitvorming. Als er geen 
vertegenwoordigingsbevoegd orgaan is dat namens alle franchisenemers kan instemmen met de 
beleidswijziging, dan zal de franchisegever de instemming van de individueel geraakte 
franchisenemers moeten krijgen. De voorgestelde regels ‘strekken ertoe spanningen en conflicten te 
voorkomen en de onderlinge verhoudingen meer in balans te brengen,’ aldus Keijzer. 

Franchise code 
Er zijn eerder pogingen gedaan om de verhoudingen weer in balans te brengen. In 2016 werd 
daarvoor de Nederlandse Franchise Code (NFC) opgesteld. Deze code bevat zelfregulerende 
gedragsregels, met rechten en plichten voor beide partijen. Maar die liggen nog steeds regelmatig 
met elkaar in de clinch. Voormalig minister Kamp van Economische Zaken wilde daarom de naleving 
van de code beter borgen door die wettelijk te verankeren. Kamp bracht een wetsvoorstel in 
consultatie, maar diende het nooit in. 

In Nederland zijn er ruim 30.000 franchisevestigingen. Deze manier van ondernemen komt vooral 

voor in de detailhandel, bij dienstverlening en in de zorg. 

Reageren op het wetsvoorstel kan tot 31 januari 2019 via internetconsultatie.nl. 

https://www.internetconsultatie.nl/wet_franchise

