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wet- en regelgeving

Het wetsvoorstel franchise:  

een nuancering

mr. C.T. (Cornelis) Klepper

I -

-

-

ming van de NFC en het wetsvoorstel, de valkuilen bij zelf-

van het wetsvoorstel, een rechtsvergelijking en de vraag 

of de NFC wel verbindend is oor iedereen wanneer het 

De Koning stelt dat contractsvrijheid een (ongeschreven) 

contractenrecht dan ook voorop, en bepalingen van dwin-

-

senrecht. Die uitgangspunten nopen volgens De Koning 

tot terughoudendheid en vastlegging van de dwingende 

regels in de wet zelf; het ‘primaat van de wetgever’. Te-

recht wijst De Koning daarbij op het gebrek aan parlemen-

taire toetsing bij wijzigingen in de NFC. Tot zover volg ik 

De Koning. 

de contractsvrijheid wordt gemaakt door het wetsvoorstel, 

-

een vergaande mate van vrijheid hebben in de afspraken 

die zij onderling maken. Een en ander wordt uiteraard be-

met de wet. Wanneer echter geen sprake is van gelijk-

beschermd in hun arbeidsovereenkomsten, dan zouden er 

ongetwijfeld werkgevers zijn die werknemers decennialang 

ertoe hebben geleid dat in het huurrecht een vergaande 

bescherming van de huurders tot stand is gekomen. 

zelfs noodzakelijk zijn. Mijns inziens is dat ook het geval bij 

de franchisegevers dat sprake is van misstanden; volgens 

hen is bescherming van de franchisenemers overbodig. 

Deze stellingname lijkt mij echter meer door de (on)wen-

selijkheid van dwingende wetgeving te worden ingegeven 

goed in franchiseland, maar de recente berichtgeving over 

diverse rechtszaken binnen franchiseverhoudingen laat 

de franchisenemer daarbij aan het kortste eind, simpelweg 

omdat de contracten in het voordeel van de franchisege-

ver zijn opgesteld. Dat de franchisenemers bescherming 

behoeven, vind ik daarom niet zo’n gekke gedachte. 

Verbindendheid

-

stel is aangenomen, is de NJC dan wel verbindend voor 

-

-

dat bepaalde franchisegevers zich heel goed op het stand-

punt kunnen gaan stellen (wanneer zowel de wet als de 

regering bevoegdelijk een bepaald normenkader verbin-

dend verklaart, dan is de sector immers gebonden. 

-

-

-

orgaan. In die procedure stond de vraag centraal of deze 

-

gemeen geldende normen zijn die niet tevens ‘alge-

-

danige normen gaat […]’

-
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-

als bedoeld in , van de Grondwet 

zijn, neemt niet weg dat de kenbaarheid daarvan niet-

temin verzekerd dient te zijn, daar deze NEN-normen 

wel naar buiten werkende, de burgers bindende re-

3 van de Woningwet de bindende kracht van deze 

-

aan de in die normen gestelde eisen bij het bouwen 

worden voldaan.

-

lijk besluit) wel degelijk bindend. De mate van representa-

kan worden. Echter, dat doet op zichzelf niet af aan het 

bindend karakter van de NFC.  •

M
Franchise, broodnodig of de wereld op zijn kop’ gelezen. Ik 

aantal slotopmerkingen te maken.

Recente ontwikkelingen 

Allereerst is het van belang dat de nieuwe regering in het 

regeerakkoord

 

 

wetsvoorstel franchise te lezen over het wetsvoorstel dat 

verstaan dat de regering het wetsvoorstel niet onverkort 

wil overnemen van de vorige regering. De term ‘precom-

ligt voor de hand dat ‘precontractueel’ is bedoeld. Dit zou 

-

het uitonderhandelen van franchiseovereenkomsten. Ui-

zijn en een balans vinden tussen belangen van franchise-

gevers- en nemerszijde. Ik geloof niet dat er vanuit franchi-

segeverszijde veel bezwaar is tegen het introduceren van 

Voor zover het wetsvoorstel en de NFC nog relevant zijn, 

het volgende.

Contractsvrijheid

grotendeels volgen. Ik ben het eens met zijn stelling dat 

noodzakelijk kan zijn. De heer Klepper trekt hier een ver-

gelijking met het arbeidsrecht, maar dat gaat wat (te) ver. 

Mijn opmerkingen gaan over contracten tussen zelfstan-

dig opererende ondernemingen. Niet over werknemers, 

huurders of consumenten. Niet voor niets wijkt de huur-

bescherming van ondernemingen af van de huurbescher-

ming die privépersonen genieten. En niet voor niets gelden 

er voor consumenten andere regels over koop dan voor 

ondernemingen. Dat wil niet zeggen dat een inbreuk op de 

-

dernemingen niet gepast kan zijn, en inderdaad is dit juist 

dan de andere. In het geval van franchise is het alleen niet 

Juist bij een zogeheten ‘master franchise’ , maar soms ook 

daarbuiten, gaat het aan franchisenemerszijde om grote, 

-

veel gevallen waarin dit andersom is, maar het is zaak om 

zin en onzin van elkaar te scheiden. Wat ontbreekt in het 

 


