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Het belang van de NFC is zeer 
groot. Kunnen jullie een poging 
doen om de waarde van de NFC te 
omschrijven? 

Patricia Hoogstraaten: “De NFC was 
hard nodig. We kijken al tien jaar 
naar de relatie tussen franchise
gevers en franchisenemers. Die re
latie is sterk gegroeid in aantallen, 
maar ook steeds strakker geworden. 
Steeds strenger en steeds oneven
wichtiger.”

De presentatie van de Nederlandse Franchise Code (NFC) op 17 februari 2016 is een overwinning voor 
alle franchisenemers in Nederland. Na jaren van voorbereiding en maandenlange schrijfsessies is de 
NFC een solide basis voor de relatie tussen franchisegever en franchisenemer. Vakcentrumdirecteur 
Patricia Hoogstraaten en franchisenemer Gerald ten Have, die een belangrijke rol hebben gehad in de 
schrijfcommissie, spreken over de impact van de NFC.

Patricia Hoogstraaten en Gerald ten Have over de NFC:

‘Nederlandse Franchise Code van 
belang voor iedere franchisenemer’ 

Gerald ten Have: “De relatie is 
nadrukkelijk verschoven in de 
richting van hard franchise. Daarbij 
zagen we in die jaren een steeds 
grotere toename van de problemen. 
Franchise nemers kwamen steeds 
vaker in probleemsituaties, en hun 
positie werd steeds afhankelijker.”

Patricia: “In 2013 hebben we 
uiteindelijk al deze problemen op 
een rijtje gezet, omdat we steeds 
vaker van onze achterban te horen 
kregen dat het niet leuk meer was 
om franchisenemer te zijn. Je bent 

zelfstandig ondernemer, en je voert 
een formule van de franchiseorgani
satie. Maar daarbinnen ben je zelf 
steeds minder ondernemer.”

Gerald: “Franchise veronderstelt ei
genlijk dat beide partijen zelfstan
dig kunnen opereren. Maar feitelijk 
gaat het om hard franchise. Er is 
geen gelijkwaardige relatie meer en 
franchisenemers moeten de leidraad 
van de franchisegevers volgen. 
Daarom is het zo belangrijk dat we 
met de NFC goede afspraken maken, 
vergelijkbaar met het Arbeidsrecht  →
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of het Huurrecht. Voor geschillen 
over arbeid is er het Arbeidsrecht, 
met richtlijnen waar iedereen zich 
aan moet houden. De NFC willen we 
daarom straks net zo zeer in de wet 
verankeren, als code waaraan ieder
een zich moet houden.” 

De grote supermarktketens AH en 
Jumbo kennen beide een sterke 
vereniging van franchisenemers. 
Is de NFC voor hen van even groot 
belang?

Patricia: “De NFC is van belang voor 
iedere franchisenemer. Niet alleen 
voor supermarkten en speciaalzaken, 
maar ook voor nonfood. En ook voor 
formules zonder winkels, zoals verze
keringsagenten.”

Gerald: “Maar ook voor aspirant
franchisenemers, die overwegen 
in een formule te stappen. En voor 
franchise nemers die overwegen te 
stoppen of over te stappen. Ook 
hierin is de Code leidend.”

Heeft er iemand namens de fran
chisegevers zitting gehad in de 
schrijfcommissie? 

Patricia: “Vanuit de Nederlandse 
Franchise Vereniging zijn twee 
mensen afgevaardigd. Vanuit de 
franchisenemers zijn er verkiezingen  
geweest, waaruit Gerald en ik 
zijn gekozen. Niet vanwege onze 
super marktachtergrond, maar als 
franchise nemer en als voorzitter van 
de Nationale Winkelraad.”

Van de kant van franchisegevers 
is geprobeerd de ontwikkeling te 
dwarsbomen en tegen te houden 
bij het ministerie. Snapt u de 
zorgen? 

Patricia: “Die tegenwerking snap 
ik niet. Het hele concept van 
franchising  is gebaseerd op samen
werking. En ook de NFC gaat uit van 
samenwerking. Er zijn kritiekpunten 
geweest, maar die zijn vooral terug 
te voeren op het feit dat veel critici 
de NFC niet goed hebben gelezen. 
Lees de NFC goed, dan zie je dat het 
een heel evenwichtig document is.”

De NFC is een leidraad. Welke 
voordelen biedt hij voor franchise
gevers? 

Gerald: “De NFC is een kwaliteits
stempel. Als jouw organisatie zegt 
volgens de NFC te werken, straal 
je daarmee kwaliteit uit. Het zegt 
dat je bereidwillig bent om samen 
te werken. De NFC is in gezamen
lijk overleg tot stand gekomen, dus 
het siert jou als franchisegever als 
je daar ook gebruik van maakt. Dat 
maakt de NFC een keurmerk.”

De organisatie krijgt er een soort 
certificering door? 

Gerald: “Ja, zo moet je het zien. 
Zoals makelaars bij de NVM zich ook 
committeren aan gedragsregels.”

Patricia: “We horen wel zeggen 
dat er meer verplichtingen in staan 
voor de franchisegever dan voor 
de franchisenemer, maar dat komt 
omdat in een franchisecontract over 
het algemeen alle verplichtingen 
voor de franchisenemer al staan. 
Tegelijk staan er ook regels in dat 
de franchisenemer de actualisering 
van de formule moet onderkennen, 
en daar ook zijn medewerking aan 
moet verlenen. En ook dat is terecht, 
natuurlijk. Je moet je bijscholen, 
je kennis op peil houden, je elders 
ingekochte producten dienen aan de
zelfde veiligheidseisen en etikettering 
te voldoen. Maar de franchisenemer 
moet wel zijn ondernemerschap kun

nen gebruiken om zijn winkel aan te 
vullen.”

Gerald: “Want juist dat is de kracht 
van de samenwerking, dat maakt dat 
een franchisenemer zich kan onder
scheiden en het beter kan doen dan 
een filiaal.”

Een belangrijke kwestie is altijd 
de vrijheid van eigen inkoop. Zo 
kan het zich conformeren aan een 
formule soms op gespannen voet 
staan met het belang van lokaal as
sortiment. In hoeverre kan de NFC 
in dit soort zaken sturend zijn? 

Patricia: “In principe is de wet dat al. 
Daar staat dat in.”

Gerald: “De wet schrijft dat 
franchisers  de vrijheid hebben om 
een deel van hun aanbod elders in 
te kopen. Dat is ook Europees be
paald. In de NFC staat weer dat een 
franchise gever deze vrijheden niet 
mag inperken. →  

‘De NFC 
is een 

kwaliteits
stempel’

Ben jij de 
nieuwe plus 
van PLUS?

Bij PLUS zijn het de zelfstandige ondernemers en hun teams die het succes 
maken. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe, gedreven ondernemers 
die de coöperatie komen versterken. 
 
Heb je de drive om ondernemer te worden? Werk je al jaren vol passie als 
leidinggevende in een supermarkt? En heb je een afgeronde hbo-opleiding? 
Dan is de PLUS Aspirant Ondernemers Opleiding zeker het onderzoeken waard.
Deze opleiding is toegespitst op PLUS en bedoeld om jouw competenties 
verder te ontwikkelen. Dit alles met je eigen supermarkt als doel. Van de 
inmiddels 23 geslaagden heeft de helft zijn of haar droom al gerealiseerd. 
 
Meer weten over de opleiding en het succes van PLUS? Neem contact op 
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De nieuwe lichting PLUS ondernemers start in januari 2017.
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Een argument dat een product bij
voorbeeld niet in het kassasysteem 
kan worden ingepast, gaat daarbij 
dus niet op.”

Patricia: “Tegelijk kun je wel met 
alle aangesloten ondernemers beslui
ten om bepaalde dingen niet te doen. 
Een bedrijf als Hema gaat niet over 
vreemde inkoop, juist omdat Hema 
als formuleuitgangspunt alleen maar 
eigen producten verkoopt.”

Ander belangrijk punt: door groei 
in ecommerce komt de franchise
gever vaker in een positie van con
currentie met de franchisenemer. 
Ook hier de vraag: kan de NFC in 
deze zaken sturen? 

Gerald: “De Code zegt dat het merk 
en het embleem dat we als franchise
nemers gebruiken voor onze uni
forme uitstraling, niet tegen ons als 
franchise nemers gebruikt kan wor
den. Het past niet binnen het princi
pe van franchise dat je elkaar binnen 
die relatie gaat beconcurreren.”

Patricia: “Daarom hebben we ook in 
de NFC gesteld dat ook e-commerce 
gewoon bij de formule hoort. Het 
is er een integraal onderdeel van, 
waarover je samen afspraken moet 
maken.” 

U wilt zorgen dat de NFC een 
wettelijke verankering krijgt. Die 
stap lijkt nog veel groter dan het 
schrijven van de Code zelf. Hoe 
ziet u dat? 

Patricia: “Wij zijn ervan overtuigd 
dat gedragscodes in Nederland 
hun bestaansrecht hebben aange
toond. Zoals de Code Tabaksblat, 
de governance code die breed wordt 
toegepast. Die codes functioneren 
goed, juist omdat wettelijk is vast
gelegd dat de codes moeten worden 
nageleefd. Vandaar dat we ook voor 
de NFC die borging belangrijk vinden. 
De minister heeft dat in een brief aan 
de Kamer al aangekondigd. Het gaat 
niet om een heel nieuw wetboek, 
maar enkel de opname van een regel 
dat voor franchiseovereenkomsten de 
NFC de leidende gedragscode is. Zo 
kunnen we ook de NFC in de loop der 
jaren up-to-date houden.” 

Wat gaat de oprichting van een 
geschillencommissie bijdragen? 
Welke rol moet deze commissie 
krijgen? 

Patricia: “Het moet laagdrempelig  
zijn. Eerst proberen er met je 
franchise gever uit te komen, even
tueel een mediator inschakelen. Kom 
je er dan toch niet uit, dan moet 
een onafhankelijke commissie een 
uitspraak kunnen doen, een bin
dend advies. Beide partijen voelen 
een huiver ten aanzien van zo’n 
commissie . Een escape-mogelijkheid 

is dat partijen de uitspraak van de 
commissie in geval van nood binnen 
twee maanden nog kunnen voorleg
gen aan de rechter.”

Hoe ziet de agenda eruit rond de 
NFC voor de komende één, twee 
jaar? 

Patricia: “We zullen veel tijd beste
den aan het geaccepteerd krijgen 
van de NFC. Franchisegevers zullen 
moeten ervaren hoeveel nieuwe 
mogelijkheden er zijn met de NFC. In 
supermarkten zijn franchisenemers al 
verenigd, maar in speciaalzaken ligt 
daar nog veel werk.”

Gerald: “En in het verenigen van de 
verenigingen ligt ook een taak. Het 
beter samenwerken tussen franchise
nemers onderling kan sterk bijdragen 
aan een betere toekomst.”

Patricia: “En we zijn als schrijf
commissie nog niet opgeheven door 
de minister. We zijn nog in gesprek 
over hoe we de toepassing nog ver
der kunnen bevorderen. We laten het 
niet zo maar uit onze handen vallen , 
want het heeft ons te veel werk 
gekost om er nu niets meer mee te 
doen.” ●
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