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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de werking van franchising in de detailhandel 

(2016/2244(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien zijn resolutie van 11 december 2013 inzake een Europees actieplan inzake 

detailhandel in het belang van alle betrokken partijen1, met name paragraaf 29,  

– gezien zijn resolutie van 7 juni 2016 over oneerlijke handelspraktijken in de 

voedselvoorzieningsketen2,  

– gezien de studie van april 2016 in opdracht van de commissie IMCO over franchising3,  

– gezien de studie in opdracht van de commissie IMCO van september 2016 getiteld 

"juridische aspecten rond het reguleringskader en de uitdagingen voor franchising in 

de EU"4,  

– gezien de briefing "Toekomstige beleidsopties voor Franchising in de EU: tegengaan 

van oneerlijke handelspraktijken"5,  

– gezien de workshop "Verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers: 

reguleringskader en huidige uitdagingen", georganiseerd door de commissie IMCO 

op 12 juli 2016, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,  

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en 

de adviezen van de Commissie economische en monetaire zaken en de Commissie 

werkgelegenheid en sociale zaken (A8-0000/2017),  

A. overwegende dat er geen gemeenschappelijke Europese definitie is voor franchising, 

maar dat het in de regel gaat om een partnerschap tussen natuurlijke of rechtspersonen 

die juridisch en financieel niet van elkaar afhankelijk zijn, waarbij de ene partij (de 

franchisegever) de wederpartij (de franchisenemer) het recht verleent om zijn 

franchisingformule te gebruiken voor verkoop van goederen en/of diensten, en 

know-how overdraagt, met de wederzijdse bedoeling om winst uit onderneming te 

behalen; 

B. overwegende dat het Parlement in zijn resolutie van 11 december 2013 franchising 

verwelkomde als bedrijfsmodel dat nieuwe bedrijven en ondernemerschap in het 

kleinbedrijf aanmoedigt, evenwel niet zonder in sommige gevallen oneerlijke 

contractsbedingen te signaleren en op transparante en eerlijke contracten aan te dringen; 

ook attendeerde het Parlement de Commissie en de lidstaten op problemen waarop 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0580. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0250. 
3 IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978. 
4 IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317. 
5 PE 587.325. 
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franchisenemers stuiten wanneer zij hun bedrijf willen verkopen of de formule willen 

veranderen maar tevens in dezelfde sector werkzaam blijven, en verzocht het de 

Commissie het prijsbindingsverbod in franchisesystemen te onderzoeken alsook het 

effect van langlopende concurrentiebedingen, aankoopopties en multi-

franchisingverboden, en op dit punt de vrijstelling van de mededingingsregels voor 

contractspartijen met minder dan 30% marktaandeel te heroverwegen.  

C. overwegende dat franchising de potentie heeft om als bedrijfsmodel de interne 

detailhandelsmarkt te helpen voltooien, maar in de EU tot dusver nog onderpresteert, 

met een aandeel in het BNP van slechts 1,89 %, tegenover een aandeel van 5,95 % in de 

VS en van 10,83 % in Australië, waarbij 83,5 % van de omzet in franchise-

ondernemingen geconcentreerd blijft in slechts zeven lidstaten; 

D. overwegende dat de bestaande wetgeving die franchising als bedrijfsmodel regelt in de 

respectieve lidstaten ver uiteenloopt, en franchisenemers ervoor kunnen terugschrikken 

zich bij een grensoverschrijdende franchise-keten aan te sluiten omdat zij niet 

vertrouwd zijn met andere rechtsstelsels en zich niet beschermd weten tegen oneerlijke 

handelspraktijken; 

E. overwegende dat er verschillen zijn tussen 'harde' en 'zachte' franchising, afhankelijk 

van de franchise-overeenkomst; en dat bovendien modellen als dat van 'groepen 

onafhankelijke detailhandelaren' speciale kenmerken hebben en alleen onder de 

franchise-regels vallen voorzover zij aan de definitie van franchising beantwoorden; 

F. overwegende dat er onvoldoende informatie is over de werking van franchising in de 

detailhandelsector, omdat relevante informatie niet op schrift is gesteld of alleen te 

vinden is in ‘side letters’ bij franchise-overeenkomsten, die vertrouwelijk zijn en dus 

niet openbaar, en er op EU-niveau geen mechanisme bestaat voor inzameling van 

informatie over mogelijk oneerlijke contractsbedingen of oneerlijke contractuitvoering; 

G. overwegende dat bij de totstandbrenging van de digitale binnenmarkt specifiek moet 

worden gelet op gerezen spanningen tussen franchisegevers en franchisenemers in 

verband met e-handel en uitwisseling van consumentengegevens, want deze punten 

worden tot dusver niet in franchise-overeenkomsten geregeld, met alle onnodige 

onzekerheid en conflicten van dien; 

1. is van mening dat franchising een belangrijke rol kan vervullen voor de voltooiing van 

de interne detailhandelsmarkt, vooropgesteld dat zowel franchisegever als 

franchisenemer overal in de EU op effectieve bescherming tegen oneerlijke 

handelspraktijken kunnen rekenen;  

2. benadrukt dat de franchisenemer vaak de zwakkere partij is, omdat de franchiseformule 

in de regel uitgaat van de franchisegever, en de franchisenemer daardoor veelal 

financieel in de zwakste positie verkeert en minder goed geïnformeerd is dan de 

franchisegever en dus in grote mate afhankelijk van diens expertise; 

3. constateert dat franchisegevers zich op zowel nationaal als Europees niveau hebben 

georganiseerd voor de behartiging van hun belangen, terwijl franchisenemers het vaak 

bij gebreke van middelen zonder zulke belangenorganisaties moeten stellen, en te 

weinig vertegenwoordigd zijn; 
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4. vraagt de Commissie en de lidstaten te bevorderen dat er meer verenigingen komen die 

de franchisenemers vertegenwoordigen, en te zorgen dat dezen zich steeds kunnen laten 

horen wanneer er beleid of wetgeving in de maak is die voor hen van invloed is; 

5. benadrukt dat informatie over het functioneren van franchising in de detailhandelsector 

nog steeds ontbreekt en vraagt de Commissie een contactpunt te openen voor informatie 

over problemen die franchisenemers ondervinden, met de nodige waarborgen voor de 

vertrouwelijkheid van de aldus verkregen informatie; 

6. vraagt de Commissie om nader te onderzoeken hoe franchising in de detailhandelsector 

functioneert, en met name in hoeverre oneerlijke contractsbedingen of andere oneerlijke 

handelspraktijken zich voordoen, en Eurostat te vragen om bij de inzameling van 

statistische informatie over de sector speciale aandacht aan dit bedrijfsmodel te 

schenken; 

7. neemt kennis van de Europese Erecode voor Franchising, zoals tot stand gebracht door 

de European Franchise Federation, maar merkt tevens op dat deze Code eenzijdig door 

de franchisegevers is opgesteld en onderhevig is aan serieuze kritiek van de zijde van de 

franchisenemers, die onder meer vinden dat de verplichtingen van de franchisegever in 

de code van vóór de herziening in 2016 sterker waren geformuleerd; 

8. voert als bezwaar aan dat de Europese Erecode voor Franchising niet met een 

onafhankelijk handhavingsmechanisme samengaat, en wijst erop dat dit gemis van 

onafhankelijke handhaving voor sommige lidstaten de aanleiding is geweest om 

wetgeving uit te vaardigen ter voorkoming en bestrijding van oneerlijke 

handelspraktijken bij franchising; 

9. stelt dat een franchise-overeenkomst volledig moet beantwoorden aan de beginselen van 

een evenwichtig partnerschap, waarin de franchisegever en de franchisenemer zich 

redelijk en eerlijk jegens elkaar moeten opstellen en klachten, bezwaren en geschillen 

door middel van openhartige, redelijke en directe communicatie moeten oplossen; 

10. vraagt de Commissie om klachten die bij haar binnenkomen te behandelen via een 

contactpunt of op andere wijze en aan de hand van deze informatie een niet-uitputtende 

lijst van oneerlijke handelspraktijken te maken; 

11. wijst met name op de noodzaak van correcte en volledige precontractuele informatie, 

ook over het presteren van de franchise-formule, zowel in algemene zin als toegespitst 

op de locatie van de franchisenemer, welke informatie ten minste 15 werkdagen vóór de 

ondertekening van de overeenkomst beschikbaar moet zijn, en van een in te voeren 

afkoelingsperiode van vijf dagen na de uitvoering van de overeenkomst; 

12. onderstreept dat de franchisenemer gedurende de looptijd van de overeenkomst 

behoefte heeft aan gespecialiseerde training en deugdelijke begeleiding door de 

franchisegever; 

13. herinnert eraan dat de franchisenemer verplicht is zich in te zetten voor de groei van het 

franchise-bedrijf en voor het bewaren van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie 

van de franchise-keten, en hiertoe loyaal samen te werken met alle partners in de keten, 
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met inachtneming van de intellectuele-eigendomsrechten die aan de franchise-formule 

zijn verbonden; 

14. voegt daar evenwel aan toe dat sommige franchisegevers van hun franchisenemer 

verlangen producten en diensten te kopen die geen verband houden met de 

franchiseformule; zo’n vereiste behoort niet tot de verplichting van de franchisenemer 

tot bewaren van de gemeenschappelijke identiteit en reputatie van de franchise-keten, 

maar zou veeleer een oneerlijke handelspraktijk kunnen opleveren; 

15. benadrukt dat concurrentiebedingen duidelijk geformuleerd moeten zijn, redelijk en 

proportioneel, met een geldingsduur die niet langer is dan strikt noodzakelijk, in 

aanmerking genomen dat de franchisenemer zich genoopt kan zien van formule te 

veranderen als de buurt verandert en daarmee de vraag naar producten of diensten; 

16. ziet bezorgd toe hoe de verkoop via internet aanleiding geeft tot geschillen, want terwijl 

deze verkoop van vitaal belang is voor de digitale markt, wordt in traditionele franchise-

overeenkomsten geen rekening gehouden met het effect ervan op exclusiviteitsbedingen 

in die overeenkomsten, waardoor het mogelijk wordt dat klanten, ook in het gebied 

waar de franchisenemer exclusieve rechten heeft, de producten van de franchisegever 

kopen, al komen zij die goederen vervolgens dan in de winkel van de franchisenemer 

afhalen; 

17. verlangt dat de Commissie richtsnoeren uitvaardigt waarin de beste praktijken zijn 

verwerkt voor het functioneren van franchising in de detailhandel; vraagt de Commissie 

te dien aanzien een analyse te maken van de bestaande vormen van zelfregulering en 

van de wetgevingspraktijk in de lidstaten op gebied van franchising in de detailhandel, 

en haar bevindingen aan het Parlement mee te delen, met haar aanbevelingen voor 

verdere actie, gericht op de noodzakelijke effectieve handhaving; 

18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 
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BIJLAGE: LIJST VAN ENTITEITEN WAARVAN OF PERSONEN VAN WIE DE 
RAPPORTEUR INPUT HEEFT ONTVANGEN 

 
De volgende lijst is op zuiver vrijwillige basis en onder exclusieve verantwoordelijkheid van de 

rapporteur opgesteld. De rapporteur heeft bij de opstelling van het ontwerpverslag informatie 

ontvangen van de volgende entiteiten of personen: 

 
 
 

Entiteit en/of 

persoon 

 Independent Retail Europe 

 European Franchise Federation 

 Vakcentrum 

 Italian Consumers organisation 

 UEAPME 

 Nederlandse Franchise Vereniging 

 Commissie Franchising van de Raad Nederlandse Detailhandel+ 

 FHC Formulebeheer 

 Bird & Bird Law firm 

 Eurocommerce 

 Bueno Legal 

 Osnabrück University 

 


