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Staatssecretaris Keijzer komt met brief over Franchise Code 

Vakcentrum voorzichtig positief over schrijven bewindsvrouw 

WOERDEN - Staatssecretaris Mona Keijzer is vasst van plan om de positie van de franchisenemer 

beter te beschermen. Voor een franchise Code voelt zij echter niet. 

Dat blijkt uit een brief die de staatssecretaris deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Volgens de bewindsvrouw is het de wens van het kabinet om tot wetgeving voor franchise te 

komen die de franchisenemer beter moet beschermen. Die bescherming dient, aldus het 

Regeerakkoord, 'in ieder geval te bestaan uit een regeling van de precompetitieve verhouding 

tussen franchisegever en franchisenemer'. Het kabinet gaat een wettelijke regeling 

voorbereiden die alle stadia van de franchiseovereenkomst bestrijkt, aldus de staatssecretaris. 

In totaal gaat het om vier deelgebieden. 'Dit betreft de precontractuele uitwisseling van 

informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, de beëindiging 

van de franchisesamenwerking en het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers. 

Op basis van de huidige inzichten lijkt het opportuun in regelgeving de genoemde deelgebieden 

van de nodige kaders te voorzien, in plaats van verankering via een gedragscode', zo meldt 

Keijzer aan de Tweede Kamer.  

In een reactie op de brief van de staatsecretaris laat het Vakcentrum weten 'voorzichtig 

positief' te zijn over het schrijven. Dit ondanks het feit dat een Franchise Code hiermee verder 

weg is komen te liggen. 'Het gaat ons niet om het etiket dat je op erop wilt plakken', zegt Theo 

Urselman van het Vakcentrum. 'Voor ons gaat het om de inhoud en dan kun je constateren dat 

alle stadia van een franchiseovereenkomst door de staatssecretaris onder de loep worden 

genomen. Het hele spectrum wordt belicht. Wat ons betreft komt er dan ook een interessant 

wetgevingstraject aan.'  

Directeur Patricia Hoogstraaten is ook tevreden. In haar column in het Vakcentrumnieuws 

schrijft zij er op te rekenen dat er dit najaar een wetsvoorstel zal worden gepresenteerd dat 

effectief onbehoorlijke handelspraktijken tegengaat. 'Haar brief aan de Tweede Kamer is een 

volgende stap in onze al jaren durende lobby ter versterking van de positie van de 

franchisenemers. De staatsecretaris bevestigt hiermee haar eerder gedane mondelinge 

toezeggingen, gebaseerd op het Regeerakkoord.'  

Hoogstraaten zegt door te gaan met gesprekken met politici, overheid en andere betrokken 

partijen. 

 


