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Nieuwe franchiseovereenkomsten die na  
1 januari 2021 worden afgesloten moeten 
volledig voldoen aan de Wet franchise. Voor 
franchiseovereenkomsten die voor 1 januari 2021 al 
waren aangegaan, wordt een uitzondering gemaakt 
voor enkele bepalingen zoals de ‘goodwill’-vergoeding, 
het post-contractuele non-concurrentiebeding 
en het instemmingsrecht voor wijzigingen in de 
franchiseformule. Voor deze bepalingen geldt een 
overgangstermijn, waarna op 1 januari 2023 alle 
overeenkomsten moeten voldoen aan de nieuwe 
wet. Die overgangstermijn geldt nadrukkelijk voor 
bestaande overeen komsten en enkele bepalingen. We 
adviseren wel lopende overeenkomsten, handboeken en 
overlegstructuren in overeenstemming te brengen met  
de nieuwe wet. De wet geldt voor alle franchisegevers 
met franchisenemers die in Nederland gevestigd zijn. 

De Wet franchise heeft bepalingen over: 
1   De pre-contractuele fase en verlenging
2 Tussentijdse wijzigingen
3 Post-contractuele afspraken en goodwill

1. PRE-CONTRACTUELE FASE
Franchisegevers en franchisenemers mogen sinds 1 
januari 2021 op het gebied van informatievoorziening 
meer van elkaar verwachten. De afspraken met betrekking 
tot de pre-contractuele fase worden vaak in een pre-
contractueel informatiedocument (PID) vastgelegd. De 
wetgever geeft duidelijk aan welke informatie moet 
worden gedeeld door de franchisegever en wat er wordt 
verwacht van de franchisenemer. Voor de beschrijving 
van de inhoud van het pre-contractueel informatiedossier 
en de verplichtingen van de franchisegever en de 
franchisenemer verwijzen we graag naar onze website  
www.nfv.nl. 

Stand-still periode
Er geldt een bedenktermijn, ook wel stand-still periode 
genoemd, van vier weken nadat het PID is verstrekt. In 
deze vier weken mag men elkaar niet binden, geen extra 
bedingen toevoegen of betalingen vragen. De stand-still 
periode is bedoeld voor de franchisenemer om er goed 
over na te kunnen denken en om zelf onderzoek te kunnen 
doen of hiervoor deskundigen in te kunnen schakelen. 

De Wet franchise
Sinds 1 januari 2021 is de Wet franchise van kracht in Nederland.  

Door deze nieuwe wet gelden er nieuwe rechten en verplichtingen  

voor franchisegevers en franchisenemers. In deze brochure bespreken  

we de belangrijkste wijzigingen. 
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Deze brochure is bedoeld om inzicht te verschaffen in de diverse 

bepalingen van de Wet franchise. Vanwege de compacte inhoud 

van deze brochure is de Wet franchise op hoofdlijnen benoemd. 
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2. TIJDENS DE LOOPTIJD VAN HET CONTRACT

Instemmingsrecht en drempelwaarde
Een belangrijk aspect van de nieuwe Wet franchise is de 
verplichting tot overleg en instemming. Het instemmingsrecht 
geldt als de franchisegever een wijziging in zijn franchiseformule 
wil doorvoeren of een afgeleide formule (zoals bijvoorbeeld een 
webwinkel) wil gaan exploiteren en de franchisenemers hier 
negatieve financiële gevolgen van ondervinden. 

In de franchiseovereenkomst kan de franchisegever opnemen 
dat instemming van de franchisenemers wordt gevraagd als 
een bepaald drempelbedrag wordt overschreden. Is er geen 
drempelwaarde afgesproken, dan geldt het instemmings - 
recht altijd.

3.EINDE OVEREENKOMST

Concurrentiebeding
De nieuwe Wet franchise bevat regels omtrent het post-
contractuele concurrentiebeding. Het concurrentiebeding 
mag alleen toezien op de goederen of diensten waarop 

de franchiseovereenkomst betrekking had. En het 
concurrentiebeding mag maximaal één jaar na het einde van 
de franchiseovereenkomst duren en geldt alleen voor het gebied 
waarin de franchisenemer actief was. Een vereiste voor een  
goed concurrentiebeding is dat wordt voldaan aan de know- 
how vereiste zoals de wet die stelt.

Goodwill
De Wet franchise bepaalt dat er in de franchiseovereenkomst 
afspraken worden gemaakt over de berekening van goodwill.  
Deze goodwillbepaling geldt alleen indien de franchisegever  
de onderneming van de franchisenemer overneemt. 

N.B. 
Omdat er grote verschillen bestaan in het feitelijk reilen en zeilen 
van de verschillende franchiseorganisaties, is het onmogelijk om 
in deze tekst in te gaan op de Wet franchise die op uw situatie is 
toegesneden. Wij raden u aan om bij vragen u te laten adviseren 
door een ter zake kundige jurist. 

De NFV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke 
omissies en/of tekortkomingen.

De wet geldt voor alle 
franchisegevers met 
franchisenemers die in  
Nederland gevestigd zijn.



Nederlandse Franchise Vereniging
  Vaartweg 180, 1217 SZ Hilversum
  035 624 23 00
 franchise@nfv.nl
  nfv.nl

Het voeren van het NFV logo is voorbehouden aan  
leden-franchisegevers en geassocieerde leden van de NFV.
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