
Patricia Hoogstraaten is blij dat de positie van 
de franchisenemer erkenning krijgt en dat er, na 
jaren discussie, deugdelijke spelregels in het 
Burgerlijk Wetboek komen. “We zijn er  inmiddels 
al zo’n 10 jaar mee bezig. Eerst in de vorm van de 
Nederlandse Franchise Code, (waar Gerald ten 
Have en ik anderhalf jaar aan hebben gewerkt) 
maar die werd, ondanks hun eigen bijdrage, door 
franchisegevers niet geaccepteerd. De poging 
van toenmalig minister Kamp om die NFC wet-
telijk te verankeren strandde in het zicht van de 
haven door het bereiken van een regeerakkoord 
van het derde kabinet Rutte. Maar nu blijkt drie-
maal scheepsrecht: er komt een wet Franchise.“

KRACHT VAN DE VERENIGING
“Voor mij en mijn team is het aannemen van de 
franchisewet een belangrijk moment. De Tweede 
Kamer stemde met algemene stemmen in. Dat 
was echt mooi. Zeker omdat tijdens de behande-
ling van de wet, het debat er over, ook regelmatig 
gerefereerd werd aan de grote hoeveelheid reac-
ties van franchisenemers. Ik weet dat ze het dan 

ook hebben over onze leden. Die hebben zich 
steeds in grote getale geroerd op de momenten 
dat het er op aan kwam. Door voorbeelden aan 
te dragen, door Kamerleden te woord te staan 
en honderden franchisenemers hebben de 
lobby van het Vakcentrum ondersteund door te 
reageren op de drie internetconsultaties van het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Ik ben dus trots op het resultaat, maar zeker ook 
trots op de kracht en inzet van onze vereniging en 
de leden.”
“Het is ook mooi om direct die dinsdagavond 
en de woensdag na de stemming in de Tweede 
Kamer allerlei felicitaties te ontvangen van 
ondernemers en franchisenemersverenigingen 
en een mooie taart voor het team. Dat geeft aan 
dat we het samen hebben gedaan.”

BREDER DAN VAKCENTRUM
Die samenwerking is de laatste jaren ook ver-
breed. “We hebben eerst franchisenemersvereni-
gingen en belangenbehartigers samen gebracht 
in FANed. Vervolgen is de samenwerking gezocht 
met andere organisaties, waar Nienke Slump 
een rol speelt en hebben we Franchise Netwerk 
Nederland opgericht. Daar is ook BOVAG bij aan-
gesloten. Ook in hun  branches wordt franchise 
veel toegepast, al heten de overeenkomsten 
soms anders. In het hele proces heeft ook 

Na jaren onderhandelen en lobbyen komt er, 
eindelijk, een wet die een betere balans brengt 
in de verhouding tussen franchisenemer en 
franchisegever. Nadat eerder de Tweede Kamer 
unaniem instemde met het wetsvoorstel van 
staatssecretaris Mona Keijzer van  Economische 
Zaken en Klimaat, gaf binnen twee weken 
dinsdag ook de volledige Eerste Kamer groen 
licht. Voor Patricia Hoogstraaten, directeur 
van het Vakcentrum een mooi moment. Na 10 
jaar lobbyen en als bewijs van de kracht van de 
vereniging Vakcentrum. 

MKB-Nederland zich sterk gemaakt maken voor 
de wetgeving.

SNEL INVOEREN
Het Vakcentrum is blij met de doortastende aan-
pak van de staatssecretaris. “Staats secretaris 
Mona Keijzer en haar ambtenaren hebben dit 
dossier uiterst voortvarend aan gepakt. “We 
zagen dat sommige franchisegevers, vooruitlo-
pend op de wet, nog snel gewijzigde overeen-
komsten wilden aangaan. Vandaar dat we steeds 
hebben aangedrongen op een snelle invoering. 
Franchisegevers gaven aan dat dat bezwaarlijk 
is, maar die bezwaren delen wij niet. De meeste 
elementen uit de wet zouden immers nu al 
normaal moeten zijn, de essentie is immers het 
goed franchisenemer en franchisegeverschap. 
Alleen voor enkele bijzondere bepalingen zoals 
de vaststelling drempelwaarde voor de instem-
ming en de berekening van goodwill is er een 
overgangstermijn van twee jaar.”

FRANCHISENEMERSVERENIGINGEN AAN ZET
De Vakcentrum-directeur benadrukt nog eens 
het belang van een goede franchisenemers-
vereniging. “Het is nu ook zaak dat 
franchisenemers verenigingen voortvarend aan 
de slag gaan. Hoewel de wet niet letterlijk zegt 
dat er een verenging moet zijn, wordt het in het 
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De belangrijkste elementen uit de wet:

• Transparantie voorafgaand en tijdens de overeenkomst: De franchisege-
ver en de franchisenemer worden in de wet verplicht elkaar die informatie te 
geven die relevant is voor een goede franchiserelatie. 

• Het recht om advies in te winnen: Geheimhoudingsbepalingen mogen niet 
verhinderen dat een (potentiele) franchisenemer adviseurs inschakelt. 

• Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van 
de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden 
vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald. 

• Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule 
die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben, moeten de franchi-
senemers in meerderheid instemmen. 

• Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen 
meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchi-
seovereenkomst.

Vakcentrum kent wet als geen ander
Het Vakcentrum kent vanuit de betrokkenheid bij de totstandkoming van de 
wet, de wet als geen ander. Die kennis delen wij graag. 

8 juli Lunch-webinar Franchisewet
Van 12.30 tot 13.30 uur

Op 8 juli gaan deskundigen van het Vakcentrum in op de belangrijkste elementen 
uit de franchisewet.
• Wat zijn de gevolgen voor franchisenemers?
• Wat komt er op u af?
• Hoe kunt u zich voorbereiden?
• Welke onderwerpen moet u nu al aan de orde stellen bij uw franchisegever?

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden voor dit webinar door een bericht te sturen aan  
reactie@vakcentrum.nl. U ontvangt dan tijdig een uitnodiging voor het webinar 
met de juiste link. Als u vragen heeft die u graag behandeld zou zien, kunt u die bij 
uw aanmelding mee sturen.

Advies franchisenemersverenigingen
Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft volop ervaring in het begeleiden van franchise-
nemersverenigingen. Daarbij is juridisch advies, op basis van uitgebreide ervaring, 
steeds een belangrijk element. Vakcentrum Bedrijfsadvies kan ook het secretariaat 
van de vereniging verzorgen. Neem voor meer informatie contact op.  
Tel. (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

Individueel advies
Heeft u individueel vragen over uw franchiseovereenkomst of een franchise-aan-
bod ook dan kunt u terecht bij Vakcentrum Bedrijfsadvies. Zowel voor juridische 
als bedrijfseconomische vraagstukken. Een snelle telefonische vraag beantwoordt 
Vakcentrum Bedrijfsadvies gratis. Bij adviestrajecten krijgen Vakcentrumleden een 
aantrekkelijke korting. 

kader van de instemming wel een stuk makkelij-
ker als er een goed functionerende vereniging is. 
En dan is het direct aan het werk! ”
“Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft inmiddels veel 
ervaring met het faciliteren van franchisenemers- 
en detaillistenverenigingen. Bovendien kennen 
onze juristen de nieuwe wet als geen ander. Als 
er dus een vereniging of individuele ondernemer 
steun nodig heeft…”

1 JANUARI 2021 MET OVERGANGSTERMIJN
Nu deze week ook de Eerste Kamer heeft inge-
stemd met de wet, hoeven alleen de Koning en 
de verantwoordelijk bewindslieden de wet nog te 
tekenen. Daarna wordt de wet in het Staatsblad 
gepubliceerd. Mona Keijzer streeft er naar de wet 
per 1 januari 2021 van kracht te laten zijn. 
De wet geldt dan direct voor alle lopende 
franchiseovereenkomsten en nieuw af te sluiten 
overeenkomsten. Voor de bepalingen met 
betrekking tot de berekening van goodwill en het 
instemmingsrecht geldt een overgangs termijn. 
Die bepalingen worden twee jaar na de datum 
van inwerkingtreding van kracht als het gaat om 
overeenkomsten die voor de datum van inwer-
kingtreding van de wet (lees 1 januari 2021) 
waren afgesloten.

‘BLIJF ONS INFORMEREN’
Hoogstraaten roept alle franchisenemers op 
vooral het Vakcentrum te blijven informeren 
over de ervaringen. “Wij blijven voortduren de 
vinger aan de pols houden en kunnen franchise-
nemers vanuit onze kennis en ervaring ook goed 
adviseren. Wij gaan ook in gesprek met de fran-
chisegevers en het ministerie van EZK over de 
ervaringen met de wet. Bovendien is er in de wet 
opgenomen dat er vijf jaar na inwerking treding 
een evaluatie moet volgen. Het is dan zaak dat 
we dan wederom goed geïnformeerd zijn.

“Franchisenemers- 
verenigingen moeten 

aan de slag!” 

Website steeds actueel
Meer informatie over franchising en de 
Wet Franchise vindt u op onze  website: 
www.vakcentrum.nl/franchise. Daar 
 houden we de informatie steeds actueel.
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