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Amsterdam
Blakend van trots opende Jitesh Patel
in zo16 de eerste Nederlandse vestiging
vartpizzaketen PapaJohn's, aan de Amsterdamse Rijnstraal Ditwas nog maar

het begin, verzekerde hij toegestroomde
joumalisten; in ruimvijfjaartijd zouden
honderd Nederlandse zaken venijzen.
Vanuithet niets zou de 3zjarige Patel
PapaJohn's kaapulteren tot eenvaste
verschijningin het Nederlandse straatbeeld.
Hemelbestormende plannen, maar
uit de mondvan dejonge Indiaas-Britse
ondernemerkregen ze een zekere mate
van geloofivaardigheid. Patel bestierde
op zijn twintigste al zijn eerste vestiging
van de keten; die zich laatvoorstaan op
' de versheid en kwaliteitvan zijn ingredienten. Vánaf zoo5 bouwde hiials franchisenemerin Groot-Brittannië een heus
imperium op van bdna twintig zaken.
Die staatvan dienstverschafte hem een
bijna-heldenstatus onder franchisers in
spe.
DRIE TON
Enkele tienallen Nederlandse onder. nemers staptgn gretig in¡ met ieder zo'n
drie ton, veelal bij elkaar geleend via fa-

milie encrowdfunding. Sommþ sloten
er hypothekenvoor af, Het ongerepte Ne-

derland lonkte. Behoort PapaJohn's in
de Verenigde Staten tot de grotejongens,
samen met Domino's en Pizza Huq in
Nederland was hét een onbekende naam.
Patel had als master ftanchiser het alleenrecht gekocht om Nederlandse filialen te openen, samen metvier parhers.
Een deel moeten zij zelfuitbaten envoor
de restwerken zij met franchisenemers.
Krap drie jaar later is erweinig over
van de bravoure van het eerste uur. Een
inventarisatie van interne notulen en
corre spondentie, KvK-gegevens en gesprellken metvijftien betrokkenen leert
dat Papa John's Nederliandse verovertocht een spoorvan conflicten heeftgetrokken. De huizenhoge groeianibities
lijken onrealistisch en de liefde tussen
Patel enveel Nederlandse partners is da-

nigbekoeld.
Het beeld rijst op van een organisatie
die vooral druk is met inteme besognes.
De groei hapert en het aantal filialen is
na driejaar blijven steken op 25. van die
restaurants hebben er 17 op enigmo-

ment fnanciële problemen gemeld. Een
deel heeft hun zaak.al terugverkocht aan
PapaJohn's. Verwijten en advocatenbrieven gaan over en weer. Hoewel de keten

nogmaarnetvan startis gegaan, zijn al
zeven franchisefilialenvan eþnaar gewisseld, sômmige meerdere malen. ook
enkele financiële parürers beraden zich
op hun sarnenwerking met PapaJohn's..
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Vorig jaar oktober l$'amen de spânningen tot een uitbarsting toen negen filiaalhouders een advocaatin de arrn namen
en Patel en het Nederlandse hoofdkantoorbeschuldigden van ui¡knijpprak-

tijken. Hun licentieorereenkomsten
zorrden wurgcontract€n zijn gebleken.
Enkele ondememers dreigden zelfs hun
te sluiten, zo blijktuiteen
brief in handen van het FD. Påtel bezwoer de çrisis door kortingen uit te de'
leñ. ondernemers die dit accepteerden,
moesten beloven hun verzet te staken.
Maar de problemen gingen niet weg.

eþnwinkels
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hetwilde pizzaoffensiefvanPapa
Johns ondernemers
achterliet
O

De Amerikaansepwzag¡gant Papa Johnb zou in
ong€kend tempo de Nederlandse markt veroveren.
Een belan#jk deel van zijnfranchisenemers
bleef steken in een financieel moeras en lavam in
opstand, blijkt uit onderzoekvan het FD.
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Enkele weken later smeekten ûliaal-

ingrediënten, uniformen, bezorgscoo-

houders hetBritse hoofdkantoor om te
bemiddelen in hun conflict met Patel.
RegiodirecteurBill Harris laat de ondernemers per e-mail weten dat hetAmeri-

ters die ondernemers verplicht afrremen
bij Papa John's Europe, het bedrijfvan
master franchiser Patel. Al met al leveren
ze dus een belangrijkdeelvanhun om-

kaanse moederbedrijf 'geen partij is in
het dispuut'. De ruziënde partijen moeten er zelf maar uitkomen.
Er isookwoede over de financiële pro-

zet

jecties. Het Nederlandse hoofdkantoor
hield ondernemers aanvankelijk een
jaaromzet van minimaal €6oo.000 voor,
soms ruim €7oo.ooo. Dat blijktvoorveel
vanhen een onmogelijke opgave, en
dan beginnen de problemen. De kosten

I
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zijn hoger dan de baten. Meerdere ondememers zeggen maandelijks enkele
duizenden euro's te moeten bijstorten.
Inmiddels hanteert PapaJohn's een gemiddelde omzetprognose pervestþing
van€45o.ooo, waar die in zo17 nog op
€545.ooo stond. Ookdatniveau is echter
lastig haalbaar, zeggen ondememers.
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Reactie Papa John's
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HOGE OMZETPROGNOSES
'De omzetprognoses waren zeker in het
begin aan de hoge kant en PapaJohn's
zal destijds niet alles eerlijkhebben gedeeld', taxeert een oud-medewerkervan
PapaJohn's in Nederland. 'En we zijn

ookwel tekortgeschoten in de begeleiding envoorlichtingvan startende franchisers.' Ook de kvaliteitvan verschillende marktonderzoeken die zij aangereikt
kregen, hield niet altijd over.
Van een moedwilligverkeerde voorstellingvan zaken is volgens de betrokkene echtergeen sprake. 'Ditwas een
dwaling, geenfraude. De directie heeft
zichverkeken op de aanlooptijd. Enja, je
bentwel ondernemer.Je moet ook eþn
research doen en kritische wagen stellen
voordatje zo'n avontuur aangaal'
PapaJohn's legde de lat in de beginperiode in iedergeval niet erghoog.Waar

in.

Waar de frachisenemer met handen
en voeten gebonden is, heeft het hoofd-

kantoor nauwelijks verplichtingen, klagen de ondememers. Erkomengeen
grote reclamecampagnes. Toch stoppen franchisers niet zomaar: dan vallen
ze definitiefin een financieel gat. Papa
John's koopt in zo'n geval hun zaakwel
terugvoor€6o.ooo, maar dat is meestal
niet genoeg omalle schulden te betalen.
Die terugkoopgarantie zorgt ookvoor
achterdocht bij ftanchisers. Zij mènen
dat PapaJohn's Europe te weinig betaalt'
voorhun restaurant, en daarnawinst
maakt op doorverkoop.'Hetverdienmodel is niet om pizza's te verkopen, maar
om de eigen franchisers uit te melken',
zegt een betrokkene.
Voor die stelling ontbreekt echter elke
vorm van bewijs. Wat er aan de strijkstok blijft hangenvalt nietna te gaan:
Het hoofdkantoor staat sinds zo16 ingeschreven bij de Kamervan Koophandel, maar heeft ondanks een wettelijke
verplichting nog geen jaawerslag gedeponeerd. 'We zijn nog niet winstgevend
vanwege onze significante investeringen', zegt Patel desgewaagd.'Deponering zal binnenkort gebeuren.'
Sommþ partners zijn al niet meer zo
happig om met PapaJohnrs door te gaan.
Crowdfundingpartner Capital Circle organiseerde twee financieringsrondes

voor de keten, maarwees sindsdien alle
aanwagen af omdat ze niet voldeden.
i\ll/ij kijken naar de formule en de persoon die wil financieren', legt managing
director Cor de Graaff uit

ketens als Domino's enNewYorkPvza

N¡ET UNIEK

gelukszoekers en brokkenmakers eruit
filterenvia strenge maandenlange procedures, woeg PapaJohn's aanvankelijk
weinig meer dan een zakgeld. 'Horecaof retailervaring nietvereist', prijkt in de
eerste advertenties.
Voor latere starters scherpte PapaJohn's de eisen aanzienlijkaan. Patel zegt
tegenover het FD dat het aantal aanmeldingen inmiddels groteris dan ooit en
de 'laraliteitvan de ondernemers' sterk
is toegenomen. 'Wè kunnen veel kieskeuriger zijn.' Dankzü schaalvergroting
is het bovendien goedkoper geworden
ominte stappen danin zo16.
Zittende ondememers hebben het
gevoel dat er nauwelijks knoppen zijn
waaraanzij kunnen draaien. Ze dragen
57ovan hun omzet afvoormarketing
en nogeens 6,5% als franchisebijdrage.
Daamaast verlangt Papa John's dat zij
zelf reclame maken. Dan zijn ernogde

De casus van Papa John's is verre van
uniek in de franchisewereld, zegt Patri-

66
'Er is een onbalans
tussen franchisegever
en -nemer. Vaak is het

onderdrukking'
Patricia Hoogstraten
directeur Vakcentrum

cia Hoogstraten, directeurvan hetVakcentrum, de koepel van zelfstândige
retailondernemers. Ze heeft een hele stapel met dossiers van ondememers die

worden gelokt mette rooskleurige voorspellingen. te denkt een prognose te
hebben onwangen, maarde franchisegever is meestalwel zo slim om dat niet
zwart op wit te zetten. Als je doorwaagt,
blijkt het een gemiddelde, geen prognose op winkelniveau. Is dat dan oplichting of niet? Als het tot een rechtszaak
komt, blijkt hetvaakniethard te maken.
De drempel om in te grijpen ligtvoor een
rechter zeer hoog.'
'Eris een ingebakken onbalans tussen
franchisegever en -nemer. Het komt vaak
neer op financiële onderdrukking', aldus
Hoogstraaten. Niet voor niets leverde zij
belangrijke input voor de franchisewet
die hetkabinet nuvoorbereidt om de
machtsbalans wat te herstellen. Tot de
inwerkingtreding is ervoþns haar geen
enkele beschermingvoor de franchisenemer.'De franchisegever heeft alle kennis en bepaalt de formule. Gaat het mis,
dan ligthet aan de ondernemer.'
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Verantwoordíng: Het FD sprøktoor dit
ørtikel mctvijfrien betrokkenen die allen ønoniem wilden blijven, omdat Pøpø
John's hun geen toestemming heefr gegeven met medía te prøten. VeeI van hen
sloten geheimhoudings w ere enkomsten

metPøpøtohn's.
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