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SUGGESTIES 

De Commissie economische en monetaire zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. benadrukt dat Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie eenvormig moet worden 

toegepast in de lidstaten en betreurt het gebrek aan informatie over de toepassing van deze 

verordening; wijst op de groei van de elektronische handel en de impact daarvan op het 

franchisingbedrijfsmodel, waardoor de franchisingsector voor een uitdaging komt te staan; 

2. meent dat de Commissie een evenwichtige vertegenwoordiging van de twee partijen bij 

franchising moet waarborgen en dat ze moet onderzoeken of de doeltreffendheid van de 

verordening wordt ondergraven door een ongelijke toepassing in de lidstaten en of zij in 

overeenstemming is met recente marktontwikkelingen, met name wat de vrijgestelde 

postcontractuele bepalingen en aankoopvoorwaarden betreft; 

3. meent dat de Commissie moet onderzoeken in welke mate de toepassing van de 

verordening via een beoordelingsmechanisme in het kader van het Europees netwerk van 

mededingingsautoriteiten kan worden verbeterd; beklemtoont dat de niet-eenvormige 

follow-upmaatregelen van de Commissie een belemmering vormen voor de 

grensoverschrijdende detailhandel en niet zorgen voor een gelijk speelveld binnen de 

eengemaakte markt; 

4. wijst erop dat bepaalde lidstaten reeds wetgeving inzake franchising hebben ingevoerd die 

uiteindelijk leidt tot een verdere versnippering van de markt; meent dat een betere 

tenuitvoerlegging van de verordening op nationaal niveau de distributie zou verbeteren, de 

markttoegang voor ondernemingen uit andere lidstaten zou vergemakkelijken en er 

uiteindelijk voor zou zorgen dat de eindconsumenten er beter bij varen; 

5. meent dat de Commissie ook een onderzoek moet instellen naar de onbedoelde gevolgen 

van het mededingingsrecht in elke afzonderlijke lidstaat; 

6. moedigt de Commissie aan om een openbare raadpleging te voeren en het Parlement in te 

lichten over de vraag of het model waarop de toekomstige groepsvrijstellingsverordening 

wordt gebaseerd, geschikt is om een model vast te stellen voor het franchisingcontract 

voor alle toekomstige EU-wetgeving, alsook voor mogelijke actie op het stuk van 

privaatrecht; 

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat illegale overheidssteun die via 

belastingvoordelen bij franchising is verkregen wordt teruggevorderd en blijk te geven 

van vastberadenheid bij het uitvoeren van lopende onderzoeken; wijst er voorts op dat de 

EU behoefte heeft aan duidelijkere wetgeving inzake fiscale rulings; verzoekt de 

Commissie om alle inbreuken op het gebied van franchising recht te zetten, teneinde 

eerlijke mededinging op de hele eengemaakte markt te verzekeren; 

8. meent dat het nodig is om de doelmatigheid van het zelfreguleringskader en van het 

initiatief voor de toeleveringsketen in de EU te beoordelen aangezien lidmaatschap van 

een nationale franchiseorganisatie een voorwaarde is voor deelname aan dit initiatief; 
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9. verzoekt de Commissie te onderzoeken of het nodig is de verordening te herzien en in 

deze context na te gaan 1) welke impact de horizontale aanpak heeft op de werking van 

franchising, 2) of het in de verordening gekozen franchisingmodel beantwoordt aan de 

marktsituatie, 3) in hoeverre de zogenaamde "toegelaten verticale beperkingen", d.w.z. de 

voorwaarden waaronder de franchisenemers bepaalde goederen of diensten mogen 

aankopen, verkopen of doorverkopen, evenredig zijn en nadelige gevolgen hebben voor de 

markt en de consumenten, 4) met welke nieuwe uitdagingen franchisegevers en 

franchisenemers in de context van e-handel en de digitalisering worden geconfronteerd, en 

het Parlement in te lichten over haar bevindingen omtrent deze punten, alsook 5) 

marktinformatie te verzamelen, onder meer wat betreft nieuwe trends, 

marktontwikkelingen op het gebied van netwerkorganisatie en technologische 

vooruitgang;  

10. stelt vast dat de nationale regelgeving sterk verschilt van de ene lidstaat tot de andere; 

beklemtoont dat het Europees Parlement actief moet worden betrokken bij alle 

werkzaamheden in verband met franchising in de detailhandel, zoals wanneer 

verordeningen en richtlijnen betreffende franchising worden aangepast om tot een 

samenhangender en coherenter regelgevingskader te komen; 

11. meent dat de lidstaten een model moeten opzetten voor rapportering alsook voor klachten 

en andere relevante informatie die zij via een contactpunt of op welke andere wijze ook 

ontvangen en vervolgens aan de Commissie doorgeven, om het verzamelen van informatie 

over de marktsituatie te vergemakkelijken; verzoekt de Commissie om, op basis van deze 

informatie, een niet-limitatieve lijst van oneerlijke contractuele bedingen en praktijken op 

te stellen; 

12. erkent dat op nationaal niveau wetgeving is vastgesteld ter bescherming van de 

franchisenemers, maar dat de nadruk op de precontractuele fase ligt om 

informatieverplichtingen aan de franchisegever op te leggen; verzoekt de Commissie 

bijgevolg de regels voor de handhaving van de verordening door de lidstaten te herzien, en 

de toepassing ervan proportioneel aan te passen om de beoogde doelen te bereiken; 

betreurt het feit dat de nationale systemen niet hebben voorzien in doeltreffende 

handhavingsmechanismen om de voortzetting van de franchiserelatie te waarborgen; 

13. verzoekt de Commissie te werken aan een passende en onafhankelijke 

vertegenwoordiging van de belanghebbende partijen bij franchisingcontracten in het kader 

van het Europees initiatief voor de toeleveringsketen, en maatregelen te nemen om de 

zelforganisatie van franchisenemers op Europees en nationaal niveau te versterken, zodat 

franchisenemers beter kunnen deelnemen aan het openbaar debat over franchising en er 

voor een gelijk speelveld wordt gezorgd; beklemtoont dat de regelgeving het 

marktvertrouwen in franchising als een manier van zakendoen moet behouden en 

vergroten, omdat dit niet alleen ondernemerschap aanmoedigt bij micro-, kleine en 

middelgrote ondernemingen die franchisegever worden, maar ook bij personen die 

franchisenemer worden; 

14. verzoekt de Commissie richtsnoeren voor franchisingcontracten op te stellen, om de 

juridische context voor franchisingcontracten te verduidelijken en er zo voor te zorgen dat 

de arbeidsnormen worden nageleefd en een degelijke en kwalitatief hoogstaande 

dienstverlening wordt gewaarborgd;  
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15. verzoekt de Commissie marktfalen aan te pakken en belastingontduiking en -ontwijking 

op het gebied van franchising op doeltreffende wijze te bestrijden; beklemtoont dat er 

behoefte is aan een debat met meerdere belanghebbenden over oneerlijke praktijken in 

franchisetoeleveringsketens en mogelijke oplossingen hiervoor door een 

deskundigenplatform te organiseren, zoals is gebeurd voor voedselvoorzieningsketens, of 

door voor elke toekomstige verordening een openbare raadpleging te houden. 
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