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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35392 
 
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels 
omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 juni 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
Aangenomen amendementen 
Artikel I, artikel 921, eerste lid 
Artikel I, artikel 922  
 8 10  11 (Palland en Aartsen) over dwingendrechtelijk karakter alleen voor in 
Nederland gevestigde franchisenemers 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat niet ten nadele van in Nederland opererende 
franchisenemers van de Wet franchise mag worden afgeweken. Afwijking is daarentegen 
wel toegestaan ten nadele van buiten Nederland opererende franchisenemers. Dus óók als 
tussen partijen (waarbij de franchisenemer buiten Nederland opereert) een rechtskeuze 
voor Nederlands recht gemaakt is, staat die keuze er niet aan in de weg dat in de 
franchiseovereenkomst van de Wet franchise afwijkende afspraken worden gemaakt ten 
nadele van die franchisenemer.  
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Indieners beogen met dit amendement:  
– in Nederland actieve franchisenemers te beschermen in situaties waarbij het overwicht 
van de franchisegever tot onredelijke en onwenselijke situaties kan leiden voor de 
franchisenemer;  
– maatwerk te bieden voor franchisegevers en franchisenemers. 
Aangenomen. Voor: van Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, 
het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga 
 
Invoegen artikel IIa na artikel II 
7  9  13 (Van der Lee en Bromet t.v.v. nr. 9 over een evaluatie na 5 jaar 
 
De indieners zien dat er nog veel onzekerheid is wat betreft de uitvoering van de Wet 
franchise in de praktijk. De indieners stellen daarom voor om de wet zo snel mogelijk na 
indienen te evalueren. Het gaat hier onder andere om een evaluatie over de effecten op 
franchisegevers die over internationale grenzen werken. Ook vinden de indieners het van 
belang dat er ingegaan wordt op de ruimte voor innovatie en in hoeverre deze beperkt 
wordt door deze wet. Daarnaast is het van belang te evalueren of de relatie tussen 
franchisegevers en -nemers en hun samenwerking tijdens de looptijd is verbeterd of 
verslechterd. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Moties 
 
12 (Aartsen) over een periodiek overlegorgaan voor franchisegevers en franchisenemers  
Aangenomen. Voor: PvdA, DENK, Krol/Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, 
de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga 


