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Ook blijkt uit het rapport dat de 
economische impact van franchise
nemers in Nederland kleiner is dan 
in landen waar de positie van fran
chisenemers wel is beschermd. 
Het rapport onderschrijft het be
lang om deze groep ondernemers  
een betere positie te geven in 
hun relatie tot franchisegevers. 
Naast de economische meerwaarde 
blijken  franchisenemers ook van 
groot belang voor de lokale eco
nomie en leefbaarheid, zo stelt 
Panteia.

In Nederland zijn er zo’n 1.000 
franchiseformules actief. 
 Franchisesupermarkten zijn goed 
voor een omzet van ruim € 13 
 miljard.  Daarmee zijn franchise
nemers goed voor bijna 40% van de 
brancheomzet. In de detailhandel 
food (excl. supermarkten) zetten 
franchisenemers € 1,7 miljard om. 
In de detailhandel nonfood gaat 

het om € 10.5 miljard. Qua aantal 
werkzame personen wordt de lijst 
aangevoerd door de supermarkten . 
De franchisenemers  van de 
supermarktformules  geven  werk aan 
ruim 110.000 medewerkers . Boven
dien vormen zij vaak de trekker in 
winkel en dorpscentra waar ook 
andere winkels  en de horeca van 
profiteren.

Veelal kleinschalige bedrijven
Hoewel de gezamenlijke franchi
senemers in totaal veel omzet en 
werkgelegenheid realiseren, zijn 
die individuele franchisenemers 

kleinschalige mkbondernemingen, 
zo stelt Panteia. In veel sectoren 
is het gemiddelde aantal werk
zame personen  per franchisenemer 
slechts 3. De supermarktbedrijven 
zijn met gemiddeld 56 werkzame 
personen de grootste werkgevers. 
Panteia tekent daarbij aan dat 
het hierbij ook om veel parttimers 
gaat.

Ook grote maatschappelijke meer-
waarde
Naast de economische impact wijst 
Panteia ook op de maatschappelijke 
meerwaarde van franchisenemers. 
Door hun relatieve zelfstandigheid  
kunnen franchisenemers goed 
inspelen  op lokale omstandigheden. 
Zo nemen franchisenemers relatief 
veel mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan en zorgen zij voor 
veel BOL en BBLstageplekken  voor 
leerlingen van het MBO. Daarnaast 
noemt Panteia sponsoring  van lokale 

‘De economische impact 
van franchisenemers’ 

Het volledige rapport is te down
loaden op  
www.vakcentrum.nl/franchising

Wetgeving noodzakelijk

Franchisenemers van groot belang voor 
Nederlandse economie
De franchisenemers in Nederland zijn met een omzet van 53,5 miljard euro, 331.800 
medewerkers en met 33.000 vestigingen een uiterst belangrijke factor in de Nederlandse 
economie. Dat beschrijft onderzoeksbureau Panteia in haar analyse ‘De economische 
impact van franchisenemers’. Het onderzoek werd verricht in opdracht van BOVAG en het 
Vakcentrum ten behoeve van het Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN).
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goede doelen en sportactiviteiten , 
het nadrukkelijk samenwerken met 
lokale leveranciers en het organise
ren van lokale activiteiten voor de 
omgeving, zoals een braderie of het 
sinterklaasfeest.

Regelgeving goed voor economisch 
functioneren
Adequate regelgeving draagt ook bij 
aan het economisch functioneren , 
zo blijkt uit  onderzoek. 
De economische impact van 

franchise nemers in Nederland is 
bijna 3% van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP). Daarmee scoort 
Nederland aanmerkelijk lager 
dan bijvoorbeeld de Verenigde 
 Staten, waar franchisenemers 7,4% 
bijdragen  aan het BBP. In Australië  
is het percentage  van de franchise
omzet 10,8% van het BBP. Dit zijn 
landen waar sprake is van adequate  
regulering op het gebied van fran
chising. 

Kamerbrede belangstelling voor  franchisenemers

Het rapport ‘De economische impact van franchisenemers’ werd op 
13 februari jl. overhandigd aan de voorzitter van de Vaste commissie voor 
Economische Zaken en Klimaat, mevrouw Isabelle Diks (Groen Links). 
De overhandiging werd verder bijgewoond door leden van SP, DENK, VVD, 
en CDA. 

Dat bood de delegatie van franchisenemers de gelegenheid om na de 
overhandiging nog even kamerbreed door te praten.

Belang van franchising in detailhandel

De cijfers uit het rapport van Panteia maken ook duidelijk 
hoe belangrijk franchising in de detailhandel is.  

Franchisenemers in de detailhandel zijn goed voor:

• 23% van de detailhandelsomzet

• 22% van het aantal medewerkers in de detailhandel

• 12% van het aantal winkels
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Staatssecretaris Keijzer komt dit jaar 
met regelgeving franchising
Tijdens een overleg met de Vaste 
commissie voor Economische 
Zaken en Klimaat op 8 februari jl. 
gaf staatssecretaris Keijzer van 
Economische Zaken en Klimaat 
aan dat zij nog dit jaar wil komen 
met een Algemene maatregel van 
Bestuur om franchising beter te 
regelen. 

Het Vakcentrum gaat er van uit dat 
daarin tenminste de maatregelen 
die franchisenemers beschermen, 
zoals verwoord in de Nederlandse 
Franchise Code, worden 
opgenomen. In die code zit immers 
veel tijd en betrokkenheid. Dat 
onderschreef de staat ssecretaris 
ook tijdens het algemeen overleg.

Het Vakcentrum blijft zich dan 
ook inzetten voor adequate 
regelgeving waarin in ieder 
geval  de maatregelen  uit de 
Nederlandse   Fran chise Code, die de 
franchisenemers  beschermen,  zijn 
opgenomen.


