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Een filiqolvon de HEMA in Amslerdom. Helwqrenhuistrof in december no een jorenlong conflict een schikking mel250 frqnchisenemers vqn de keten

Ruzieover hoe het hoort
FRANCHIS¡ / Winkelketens en franchisenemers liggen met elkaar overhoop
over een gedragscode die conflicten in de branche juist moet voorkomen.

Floorlje Gunsl

R e nieuwe gedragscode die
I I 

"".t 
eind moet maken aan

lJ a"onenigheid tussen ftan-
chiseformules en zelfstandig on-
dernemers leidt juist tot ruzie in
de franchisebranche. 'Het opstel-
len van de code heeft geleid tot
polarisatie,' zegt advocaat Tessa

de Mönnink, gespecialiseerd in
franchiserecht.

De gedragscode wordt deze
maand gepresenteerd aan minis-
tervan Economische Zaken Henk

Kamp (WD). Doel is om tot een
betere machtsverhouding tussen
franchisegevers en -nemers teko-
men. Er wordt bijvoorbeeld vast-
gelegd dat winkelketens gedegen

winstprognoses moeten geven

aan franchisenemers. Die hebben
op hun beurt de plicht om alle
relevante cijfers op te vragen voor-
dat zij een contract tekenen.

Aanleiding is dat winkelformu-
les als HEMA, Albert Heijn en
Bakker Bart afgelopen tijd verwik-
keld raakten in een striid met hun
ft anchisenemers. De gemoederen

liepen hoog op, tot in de rechts-
zaal aan toe. De ondernemers eis-
ten meer inspraak, hogere winst-
marges en lagere inkoopprijzen.

In december nog trof HEMA
een schikking met ruim 25o on-
dernemers. Het warenhuis zal ter
compensatie de komende drie
jaar in totaal 19 milioen euro aan
hen overmaken. De franchise-
nemersverzetten zich onder meer
tegen de hoge inkoopprijzen die
HEMA in rekening bracht en stap-
ten naar de rechter.

Een eerste versie van de ge-

dragscode lag afgelopen zomer op
tafel. Meer dan 5o franchisefor-
mules, waaronder HEMA, Jumbo,
New York Pizza en Albert Heiin,
uitten kritiek. 'De code gaat erg
ver in het voorschrijven van hoe
formules te werk moeten gaan,'
zegt Romana Engeman, algemeen
directeur van de Nederlandse
Franchise Vereniging (NFV), die
franchisegevers vertegenwoor-
digt. 'De medezeggenschap van
franchisenemers is te ver door-
geslagen. Daardoor komt het
hele businessmodel van de ftan-
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een toename van het aantal con-
flicten in de branche. 'De misstan-
den ziin breed uitgemeten in de
media. Daardoor is een h¡rpe ont-
staan. Franchisenemers gebrui
ken die nu als pressiemiddel om
hun eisen in te willigen. Bii het
merendeel van de zaken die de
afgelopen iaren voorkwam, gaf
de rechter de winkelformules ge-

liik.'
Volgens De Mönnink is de

Nederlandse rechter'prima uitge-
rust om geschillen tussen winkel-
ketens en franchisenemers op te
lossen': 'Daarvoor is geen speciale
code of wetgeving nodig.'

Franchisen is een populaire
vorm van ondememen. Het aantal
formules is de afgelopen vijftien
laar verdubbeld tot biina 75o. In
totaal telde Nederland in zot4
bijna 3o.ooo franchisewinkels.
Die behaalden een omzet van
ruim 3r miljard euro. 'De sector is
groot. Waar gehakt wordt, vallen
spaanders,' zegt Engeman. 'Dat
wil niet zeggen dat het model niet
deugt. Het is juist erg succesvol.'

Het Vakcentrum en advocaat
Nienke Slump, eveneens gespeci-

aliseerd in franchiserecht, vinden
dat franchisenemers wel meerbe-
scherming verdienen in de vorm
van een code of speciale wetge-
ving. 'Veel mensen die onder de
vlag van een bestaande formule
gaan ondernemen, hebben geen

ervaring,' zegt Slump.
Ze noemt het een kwetsbare

groep. 'Ze hebben moeite een
baan te vinden en willen geloven

in de optimistische vooruitzichten
die de winkelformule hun voor-
schotelt.'Maar die prognoses zijn
vaak te rooskleurig. 'Soms vaart
ook de bank er blind op. Ondeme-
mers gaan er net als de bank dan
vanuit dat de loonkosten of ver-
wachte omzet wel kloppen.' On-
dememers kunnen volgens Slump
daarom wel'wat extra rugdekking
gebruiken'.

Veel andere landen, waaron-
der België, kennen al wel een spe-
ciale franchisewetgeving. Kamp
liet weten dat ook in Nederland
wetgeving een optie is als de bran-
che er niet uitkomt.

Vooralsnog is het aan de on-
dernemer zelf om vooraf uit te
zoeken of er geld mee te verdienen
valt als hii een winkel opent. E
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von E/sevier. VoorspelÌ
welke CE0's - noost
hen die met rompen le
moken krijgen - dit
joor in hel nieuws zijn.

Aan de slag weer, en dat geldt ook voor
onze CEO's. Voor enkele bazen wordt het
in zo16 flink aanpoten.

Als eerste Ben van Beurden van Shell.
Die heeft door de lage oliepriis geen wo-
liike iaren achter de rug en moest hard in
de kosten snijden. Hij kan een oppepper
gebruiken. Eind ôeze maand mag hij te-
genover aandeelhouders de overname van
het Britse gasconcern BP verdedigen. Na-
dat die werd aangekondigd, in april zor5,
daalde Shells beurskoers hard. Daardoor
valt de overname (deels met aandelen be-
taald) vele miljarden euro's goedkoper uit,
maar een dalende koers is nooit goed
nieuws, zeker niet voor een Shell-CEO.

supermorkten@

Non-food@
Dienstverlening @

uooe@
won.nþ

Diplomoliek
Dick Boer van Ahold moet aantonen dat de
acquisitie van de Belgische supermarkt-
groep Delhaize een slimme zet is. Tot nu
toe zijn beleggers teweden. Boer werd
door lezers van De FínanciëIe Telegraaf

gekozen tot beste topman van
zor5. Hij moet de top van het
gecombineerde bedrijf in het
gelid kriigen en de Belgen
teweden houden - hard zijn,
diplomatiek blijven.

Paul Polman van Unilever
en fean-François van Boxmeer
van Heineken moeten iets
doen. Ze werden in zor5 met
grote deals geconfronteerd.
De Amerikaanse voedingscon-
cerns Heinz en Kraft Foods
fuseerden, de twee grootste
bierbrouwers ter wereld -
het Belgisch-Amerikaanse
AB InBev en het Zuid-Afri-
kaanse SABMiller - sloten een
pact. Polman kondigde over-

Horeco

chisegever onder druk te staan.'
De Mönnink beaamt dat. 'In

het huidige concept kunnen fran-
chisenemers een formule lamleg-
gen, doordat franchisegevers hun
toestemming moeten vragen voor
grote veranderingen. Winkelke-
tens worden zo beperkt in hun in-
novatiekracht.'

Het Vakcentrum, vertegen-
woordiger van franchisenemers,
juicht de gedragscode toe. 'De
code leidt tot een goede balans.
Die is nu ver te zoeken,' zegt voor-
zitter Harrie ten Have. Hij snapt de
kritiek van franchisegevers niet.
'Ze hebben zelf geholpen de code
te schrijven.' Van een breed
draagvlak, zoals de minister eist,
is dus nog geen sprake.

Ook over de vraag of een ge-

dragscode überhaupt nodig is, lo-
pen de meningen uiteen. Volgens
De Mönnink is er geen sprake van
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De CEO's vqn

2016. Te begin-

nen linksboven,

mel de klok mee:

Jeon-Fronçois

von Boxmeer,

FrqnsvEn Hou-
îen, Dick Boer,

Ben von Beur-
den. Poul Pol-

mqn
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names aan: die moeten nu komen. Van
Boxmeer zal graag merken willen hebben
die de nieuwe bierreus gaat afstoten.

Frans van Houten ten slotte moet de
splitsing van het laatste restje Philips af-
ronden. Dan staan er aparte bedrijven voor
licht en voor medische apparatuur. Mede
door hem is er dan weinig meer over van
het mooie, brede technologieconcern dat
Philips ooitwas. E
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