
uitgangspuntenmoetenbieden,maar
inplaats daarvannormeert zij gedragop
detailniveau.

Vandie specifiekenormenkandan
welweerwordenafgeweken volgenshet
‘pas toeof leguit’ principeuit de (wel
breedgedragen)CorporateGovernance
Code.DeNFCstelt indit verbanddat af-
wijkingen vande codeop ‘transparante
wijze enopeenpassenddetailniveau
schriftelijkworden verantwoord’ en als
bijlage aande franchiseovereenkomst

wordengehecht.Gelet op voormeldekri-
tiek endegrotediversiteit aan formules,
zal er veelworden ‘uitgelegd’ enweinig
worden ‘toegepast’.

Wel beschouwd resulteertwettelij-
ke verankering vandeNFCdus in een
administratieve lastenverzwaring voor
de franchisesector.Daarnaast zullen
franchisegevers en franchisenemers
hun respectievelijkeuit deNFCvoort-
vloeiende verplichtingen verschillend
interpreteren. Zobezien is te verwachten
dat deNFCeerder juridische geschillen
veroorzaakt dan voorkomt.De concrete
vraagdringt zichdusopof deNFCde
branchemeer gaat brengendanhet gel-
dende recht. Ende vraag stellen is hem
beantwoorden.

Debetrokkenministers zoudendus

moetenafzien vanwettelijke veranke-
ring vandeNFC.

Daar lijkt ookmeerpolitieke ruimte
voor te ontstaan.Concrete aanleiding
voordeNFCwaren immersdemisstan-
den inde franchisesector die inde televi-
sieuitzending ‘Woede indewinkelstraat’
vanhet programmaZembla van20 fe-
bruari 2014 aandekaakwerdengesteld.
Uit recente vonnissen indenadiendoor
de indeuitzendingfigurerende franchi-
senemers vanTop1Toys, BakkerBart en
Op=OpVoordeelshopgestarte juridische
proceduresblijkt evenwel dat de rechter
vanmisstandennietswildeweten ende
vorderingenheeft afgewezen.

Mr. drs. T.S. Jansenenmr.A. Spaarga-
ren zijn advocaat bij Lexence.

Timo Jansen enAnneSpaargaren

Op17 februari 2016 is de
definitieve versie vande
NederlandseFranchise
Code (NFC) aanminister
HenkKampvanEcono-
mischeZakenaangebo-

den.Nogdiezelfdedagheeft deminister
deNFCaandeTweedeKamerdoorge-
stuurd enaangekondigddathij demoge-
lijkheid vanwettelijke verankeringdaar-
vanmetminister Ard vander Steur van
Veiligheid en Justitie gaat verkennen. Als
debewindsliedenhet economischbe-
lang vande franchisesector centraal stel-
len, zoudeze verkenning er toemoeten
leidendat zij deNFCafzinken, inplaats
van verankeren.

Het idee achter deNFCwasgoeden
wel omtot eenduidelijke, evenwichti-
ge enbranchebreedgedragen code te
komen.Maar inde sector bestaat grote
weerstand tegendeNFC.MinisterKamp
onderkentdieweerstand.Want om
ondanksdieweerstand tochnaleving af
te dwingen, verkenthij nu juist demo-
gelijkheid vanwettelijke verankering.
Branchebreedgedragen is deNFCdus
allerminst.

Endat verbaast niet, gelet ophaar in-
houd.DeNFC is geen scherp geschreven
document en introduceert veelmeer, en
veel verdergaande, verplichtingen voor
franchisegevers dan voor franchisene-
mers. Kennelijk omde verhouding tus-
sen franchisegever en franchisenemer
gelijkwaardiger temaken.Dit streven
naar gelijkwaardigheid gaat echter
tenkoste vandekern vanhet succes
van franchise als bedrijfsmodel. Een
krachtige—enduswendbare—doorde
franchisegever beheerde landelijke of re-
gionale formule, gecombineerdmethet
bijzondere lokale ondernemerschap van
de franchisenemer.

Een zekere ongelijkwaardigheid is
dus aan (succesvolle) franchise eigen.
BovendienkennendemetdeNFCge-
introduceerde verplichtingeneenmate
vandetail die een codeniet past.De
NFCzoueen set algemeneprincipes en

FranchiseCode niet verankerenmaar afzinken
Omstreden afspraken voor franchisesector zullen eerder juridische geschillen veroorzaken dan voorkomen
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Code dwingt gelijkheid af,
terwijl een zekere
ongelijkwaardigheid eigen
is aan (succesvolle) franchise
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