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Deze week stuurde staatssecretaris Mona Keijzer het 
 langverwachte wetsvoorstel Franchise naar de Tweede Kamer. 

Het Vakcentrum heeft zich steeds ingezet voor een goede 
positie voor de franchisenemers en is blij met deze stap.
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Wat vind je van het wetsvoorstel zoals dat nu 
naar de Tweede Kamer is gestuurd?
“Het voorstel Wet Franchise betreft in onze 
ogen een minimumpakket dat zo snel mogelijk 
moet worden ingevoerd. Dat is de conclusie 
na mijn eerste lezing van het wetsvoorstel. De 
voorgestelde wetgeving brengt in ieder geval 
de noodzakelijke versterking van de positie 
van de franchisenemers tot stand. Dit brengt 
de positie van franchisenemers en franchi-
segevers meer in balans en daar hebben we 
jarenlang voor gevochten.
 
We constateren dat, ten opzichte van de 
Nederlandse Franchise Code, dat al een 
compromis was tussen franchisegevers en 
franchisenemers, en het voorstel zoals dat ter 
consultatie begin dit jaar werd aangeboden, 
in het huidige wetsvoorstel op enkele punten 
tegemoetgekomen is aan de kritiek van de 
franchisegevers. 

Desondanks zijn wij van mening zijn dat 
het huidige wetsvoorstel zo snel mogelijk 
geïmplementeerd moet worden. We hebben 
de afgelopen zeven jaar zeer uitgebreide 
discussies gehad, rondetafelgesprekken, 
consultaties etc. Honderden franchisegevers 

en franchisenemers hebben daaraan bijgedra-
gen. Die discussies moeten we niet opnieuw 
gaan voeren. 

De onbalans in de franchiseverhouding is nog 
steeds actueel. Dwingend recht kan dit nu 
oplossen. Hoewel het in onze ogen dus een 
minimumpakket is, willen we dat de wet zo 
snel mogelijk wordt ingevoerd. In de praktijk 
zullen we dan ervaren welke pluspunten de 
wet franchise oplevert.”

Kan je de verschillen concreter benoemen?
“Wij zien dat er in het gepresenteerde wets-
voorstel zelfs enkele wijzigingen zijn doorge-
voerd ten opzichte van de consultatieversie 
van begin dit jaar. Zo hoeft het handboek niet 
meer in de precontractuele fase ter beschik-
baar gesteld te worden en is er een aanzienlij-
ke wijziging in het inspraaksregiem, hoewel de 

franchisenemers in de gevallen waar instem-
ming vereist is, nog steeds een meerderheids-
positie behouden.

Ik zie ook dat, althans bij een eerste lezing, 
niet alle bepalingen gelijk duidelijk zullen 
zijn voor de franchisenemers. Zo mag er in 
de precontractuele fase een geheimhou-
dingsovereenkomst gesloten worden. Dat 
zit veel franchisenemers al jaren dwars. Als 
je verder leest staat er wel een bepaling dat 
de kandidaat-franchisenemer moet voorko-
men dat hij of zij onder invloed van onjuiste 
veronderstellingen overgaat tot het sluiten van 
de franchiseovereenkomst. In de memorie 
van toelichting wordt dan vervolgens verwezen 
naar het tijdig inschakelen van een adviseur. 
Ik zie het als onze taak om hierover goede 
voorlichting te verzorgen.”

Je bent ook actief geweest in de schrijfcom
missie van de Nederlandse Franchise Code. 
Zie je van dat werk nog wat terug?
“Het wetsvoorstel is veel minder specifiek 
dan de NFC. Wat mij betreft waren er meer 
onderwerpen benoemd die verplicht in een 
franchiseovereenkomst opgenomen zouden 
moeten worden. 

Wetsvoorstel  Franchise 
naar Tweede Kamer
Franchise wet 
snel  invoeren
Deze week stuurde staatssecretaris Mona Keijzer het 
langverwachte wetsvoorstel Franchise naar de Tweede 
Kamer. Daarmee wordt, zeven jaar na de start van de 
discussie over misstanden bij franchiseorganisaties, 
een belangrijke stap gezet. De wet moet meer evenwicht 
brengen in de relatie tussen franchisenemers en 
franchisegevers. Het Vakcentrum heeft zich steeds 
ingezet voor een goede positie voor de franchisenemers 
en is dan ook blij met deze stap. Een gesprek met 
Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum 
en pleitbezorgster voor een betere bescherming van de 
franchisenemers.

Wet is minimumpakket 
en moet zo snel mogelijk 

worden ingevoerd



3VAKCENTRUM | NIEUWS

In de NFC hadden we ook een aantal veel 
voorkomende praktijkgevallen benoemd zoals 
een verbod op een niet-formulegerelateerde 
afnameplicht, een verbod op het weigeren 
van de opvolging door een kind of een verbod 
op het weigeren van een samenwerking voor 
een tweede of volgende vestiging. Ook zegt 
de wet niets over het tegengaan van het eisen 
van meer zekerheden dan redelijkerwijs nodig 
en sluit de wet eenzijdige wijzigingsbedingen 
niet uit. 

En hoewel er sprake is van instemmingsrecht 
is de overlegstructuur niet als zodanig voorge-
schreven. Franchisenemers zouden eigenlijk 
ook het liefst duidelijk omschreven willen 
hebben op welke punten instemmingrecht 
tenminste vereist is, zoals dat bijvoorbeeld is 
geregeld voor een vereniging van eigenaren en 
de ondernemingsraad.

Aan de andere kant is het wel belangrijk dat 
er nu een wet ligt, in plaats van een code en 
dat die nieuwe wet dwingend recht bevat en 
expliciet verwijst naar ‘goed franchisenemers- 
en franchisegeverschap’. Dit geeft ons wel de 
mogelijkheid om een deel van bovengemelde 
punten toch te realiseren.”

De precontractuele informatie was voor de 
franchisenemers een belangrijk punt. Is dat 
voldoende geregeld?
“Belangrijk is dat in de wet uitdrukkelijk wordt 
benoemd dat de franchisegever de potentiële 
franchisenemer op een transparante wijze 
moeten informeren. Op basis van historische 
gegevens van de locatie en de omgeving moet 
een franchisenemer in staat zijn zich een goed 
beeld te vormen van een mogelijk verdienmo-
del. Inzicht in omzetgegevens, betalingsver-
plichtingen en mogelijke investeringsverplich-
tingen is hiervoor noodzakelijk.” 

Dat de wet ervan uitgaat dat de  potentiële 
franchisenemer ook een eigen onder-
zoeksplicht heeft vindt Hoogstraaten logisch. 
“Natuurlijk doe je gedegen onderzoek bij 
het opstellen van je ondernemingsplan, of 
je nu volledig zelfstandig begint of in een 
franchiserelatie. Omdat de franchisegever 
ook de contactgegevens van de franchise-

nemersvereniging moet doorgeven is daar-
naast collegiaal overleg ook mogelijk.”

In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de 
franchisegever bij ingrijpende veranderin
gen van de formule in overleg moet treden 
met de franchisenemers. Dat was een 
belangrijk punt voor franchisenemers.
“Het overleg tussen franchisenemers en 
franchisegevers was inderdaad een van 
onze belangrijkste punten. Franchisenemers 
investeren in hun onderneming en moeten 
die vervolgens op winstgevende wijze kunnen 
exploiteren. Het kan dan niet zo zijn dat er, 
eenzijdig, ingrijpende wijzigingen worden 
doorgevoerd of opgelegd. Denk bijvoorbeeld 
aan het verplicht verbouwen van een winkel 
of, nog extremer, het openen van nieuwe 
vestigingspunten of het opzetten van een 
webshop. Dan confronteer je de ondernemers 
met extra kosten of zelfs extra concurrentie. 
Daar moet je met elkaar over in gesprek. Als 
je dat niet wilt moet je niet met franchising be-
ginnen. Open dan filialen die je zelf aanstuurt 
en exploiteert met alle voor -en alle nadelen. 
Deze wet biedt ondernemers een stem. Het 
is dan wel belangrijk dat de franchisenemers 
zich verenigen. Het overleg moet voor beide 
partijen wel efficiënt en effectief zijn.”

Het instemmingsrecht zou de innovatie 
belemmeren. Daar ben je het dus niet mee 
eens?
“Dat hoor je wel van franchisegevers. Ik geloof 
dat niet. Je doet dan geen recht aan het 
ondernemerschap van je franchisenemers. 
Dat zijn en blijven zelfstandig ondernemers en 
ook die willen verder, willen innoveren. Sterker 
nog, ik zie bij een groot aantal formules dat 
veel innovatie juist uit de koker van een of 
meer franchisenemers komt. Daar moet je als 
franchisegever niet alleen ruimte voor bieden, 
maar ook van profiteren.” 

“Bovendien is het instemmingsrecht van 
franchisenemers in het wetsvoorstel beperkt 
tot besluiten die uitstijgen boven een vooraf 
bepaalde drempelwaarde. Innovatieve activi-
teiten die geen negatieve financiële conse-
quenties hebben die boven die drempelwaar-

de uitstijgen kunnen ongestoord doorgevoerd 
worden.”

Zie je nog andere punten waar de balans 
meer in evenwicht is gebracht?
“Ja, de wet benadrukt dat beide partijen moe-
ten investeren in de formule en de relatie. De 
franchisegever is volgens de wet verplicht bij-
stand te verlenen aan de franchisenemer. Dat 
lijkt logisch maar is dat helaas op dit moment 
in de praktijk nog niet altijd zo. We hebben 
in het verleden genoeg meegemaakt dat die 
bijstand ontbrak of dat franchisenemers zelfs 
dieper de put in werden geholpen. Dat kan en 
mag niet in een volwassen relatie.” 
 
“Anderzijds, de verplichting om als franchise-
nemer mee te werken aan het op peil houden 
van de formule vind ik ook logisch. Als je dat 
niet doet, schiet je op termijn toch in je eigen 
voet. Je hebt niet voor niets voor een formule 
gekozen. Dan moet je je voegen in de lijn, dat 
is ook een kwestie van solidariteit naar de 
formule en de collega-franchisenemers.”

Als je niet wilt overleggen, 
begin dan niet met 

franchising, maar open 
filialen

Belangrijkste 
punten
Lees de belangrijkste punten op pagina 5. 

De volledige wet en memorie  
van Toelichting zijn te lezen op  
www.vakcentrum.nl/franchise.

En dus snel invoeren?

“Ja, zonder meer. De wet moet zo snel 
mogelijk van kracht, al is het in 

onze ogen een minimumpakket. De wet biedt 
een goede basis voor een goede zakelijke 
franchise relatie waar beide partijen rende-
ment uit halen. 
Maar ook in praktische zin is haast geboden: 
je ziet nu dat franchisegevers vooruitlopend 
op de wet nog snel nieuwe overeenkomsten 
willen aangaan.”

“Vanzelfsprekend blijven er wensen tot 
aanscherping, maar in het kader van het 
‘goed franchisegeverschap en franchise-
nemerschap’ moeten we de handen ineen-
slaan en starten met de uitvoering van een 
wet die een goede basis biedt.”

Franchisegever 
moet transparant 

informeren



NEDERLANDSE FRANCHISE CODE (NFC)
Patricia Hoogstraaten: “Jaren geleden 
constateerde een deel van de Tweede Kamer 
en toenmalig minister van Economische Zaken 
Henk Kamp al dat het niet goed zat met de 
verhouding tussen de franchisegever en de 
franchisenemer. We zijn toen al betrokken bij 
het opstellen van de Nederlandse Franchise 
Code (NFC). Helaas bleek naleving daarvan 
lastig af te dwingen en daaropvolgende 
wettelijke verankering lukte net niet.”

WET FRANCHISE
“Staatssecretaris Keijzer heeft vervolgens 
de handschoen opgepakt, als onderdeel 
van de afspraken die zijn gemaakt in het 
regeerakkoord. Ze presenteert nu een 
wetsvoorstel, gesteund door de adviezen van 

 Vakcentrum steeds  betrokken
de Adviescollege Toetsing Regeldruk, de Raad 
voor de Rechtspraak en de Raad van State. ”

BETROKKEN ACHTERBAN
“We zijn als Vakcentrum met een groot deel 
van onze achterban van begin af aan betrokken 
geweest bij het proces. Het is een belangrijk 
thema voor onze leden. Zo benadrukten tot 
driemaal toe honderden franchisenemers het 
belang van regulering. 

Maar ook bij alle overleggen, werkbezoeken, 
hoorzittingen en persgesprekken konden we 
steeds terugvallen op de praktijkervaringen van 
onze leden.”

NETWERK
“Daarnaast is er door verloop van tijd een 
goede samenwerking ontstaan met de 
partners binnen het Franchisenemers Netwerk 
Nederland zoals FANed en BOVAG en hebben 
we de steun van Koninklijke MKB-Nederland.”

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische 
Zaken en Klimaat) en minister Sander Dekker 
(Rechtsbescherming) hebben op  
11 februari het wetsvoorstel naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Hiermee geven zij invulling 
aan de afspraken uit het regeerakkoord om te 
komen tot wetgeving die de franchisenemer 
beter moet beschermen.

Wet Franchise moet leiden tot eerlijker 
ondernemen en beter samenwerken
Eerlijker ondernemen en beter samenwer
ken. Dat is volgens staatssecretaris Mona 
Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 
en minister Sander Dekker (Rechtsbescher
ming) het doel van de nieuwe wet Franchise. 
Het ingediende wetsvoorstel heeft als doel 
een gezondere machtsbalans bij de ruim 
30.000 bedrijven, zo stelt het ministerie van 
 Economische Zaken en Klimaat. Er komt meer 
transparantie bij het sluiten van de franchise
overeenkomst en franchisenemers worden 
beter geïnformeerd over ontwikkelingen 
rondom de franchiseformule. Daarnaast komt 
er meer zeggenschap voor franchisenemers, 
omdat instemming van de meerderheid nodig 
is. Nieuw in het wetsvoorstel is dat franchise
gevers en nemers samen moeten bepalen bij 
welke wijzigingen dit nodig is.

Staatssecretaris Mona Keijzer:  
“De machtsbalans tussen franchise
gever en franchisenemer moet 
evenwichtig zijn. Daartoe is 
 actie nodig om de positie van de 
franchise nemer  te versterken en 
deze bedrijfs vorm voor ondernemers 
aantrekkelijk te houden.  
In de definitieve wet moeten nemers 
en gevers samen  vastleggen over 
welke wijzig ingen in bijvoorbeeld de 
formule  instemming nodig is.”

Minister Sander Dekker:  
“Franchisegevers en franchise
nemers worden door de voor
gestelde wet gestimuleerd om 
 duidelijke afspraken te maken. 
Als beide partijen weten waar ze 
aan toe zijn, kunnen ze ook beter 
ondernemen en sneller inspelen op 
verander ingen. Dat is niet alleen 
in hun eigen voordeel, maar ook 
van belang voor de  Nederlandse 
 economie.”
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Vervolg van het traject

Het is nu aan de Tweede Kamer om zich uit te 
spreken over het wetsvoorstel. De komende 
maanden wordt vanuit Franchisenemers Netwerk 
Nederland en het Vakcentrum met de betrokken 
Kamerleden gesproken. 
Het Vakcentrum dringt aan op snelle behande-
ling, tenslotte wordt over dit onderwerp al jaren 
geconsulteerd en gesproken. Afronden is nu het 
uitgangspunt. 

Als het wetsvoorstel is aangenomen, gaat het 
naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer mag het 
wetsvoorstel alleen aannemen of verwerpen. De 
Eerste Kamer mag het wetsvoorstel niet wijzigen.

Als de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel 
hebben aangenomen, ondertekenen de Koning 
en de verantwoordelijke ministers de wettekst. Na 
publicatie van het wetsvoorstel in het Staatsblad, 
kan de wet ingaan. Wij gaan er van uit dat dit 
proces in 2020 wordt afgerond. 

Het Vakcentrum zet zich al jarenlang in voor 
goede regelgeving met betrekking tot franchi
sing zowel in Den Haag als in Brussel.



Vakcentrum Bedrijfsadvies ondersteunt 
franchisenemers en   
franchise nemersverenigingen
Het wetsvoorstel geeft een belangrijke rol aan een ‘vertegenwoordiging van franchisenemers’. 
Dat betekent dat besturen zich moeten gaan buigen over de aanpassing van modelcontracten, 
het begeleiden van de vaststelling van de drempelwaarde voor ingrijpende besluiten, het 
documenteren van essentiële wijzigingen en overleg over de essentiële gegevens in een 
precontractuele situatie. 

Vakcentrum Bedrijfsadvies heeft ruime ervaringen met het opzetten en begeleiden van de 
franchisenemersverenigingen en individuele franchisenemers. Belangstelling? Neem contact op 
met Vakcentrum Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 of advies@vakcentrum.nl.

DEFINITIES
Het wetsvoorstel start met enkele definities. 
Zo wordt nadrukkelijk aangegeven dat niet de 
naam van de overeenkomst bepaalt of de wet 
van toepassing is, maar dat daarvoor gekeken 
moet worden naar de relevante elementen in 
de overeenkomst.
 
Ook de ‘zogenoemde afgeleide formule’ 
wordt benoemd. Daarvan is sprake als bij een 
commerciële formule grotendeels dezelfde 
producten of diensten worden geleverd als de 
betreffende franchiseformule en de formule 
voor de afnemer vele gelijkenissen vertoont 
met de betreffende franchiseformule. De 
wetgever noemt hierbij de webwinkel als 
voorbeeld. 

GOED FRANCHISENEMER EN 
FRANCHISEGEVERSCHAP 
Franchise betreft een langdurige relatie waarin 
beide partijen rekening met elkaars belangen 
moeten houden. In het wetsvoorstel wordt dat 
nog eens benadrukt: “De franchisegever en de 
franchisenemer gedragen zich jegens elkaar 
als een goed franchisegever en een goed 
franchisenemer.”

PRECONTRACTUELE INFORMATIE
De franchisegever en de franchisenemer 
krijgen een wederzijdse (pre)contactuele 
informatieplicht. Dat houdt in dat de 
franchisenemer die informatie moet 
krijgen die hem of haar in staat stelt een 
welbewuste keuze te maken of hij/zij de 
franchiseovereenkomst aangaat en de 
beslissingen te nemen die horen bij het 
zelfstandig ondernemerschap. Het betreft 
dan met name historische informatie. Het 
wetsvoorstel geeft helaas niet aan dat 
daar ook een omzetprognose bij hoort. Die 
prognose kan de franchisenemer, met een 
eigen adviseur, opstellen op basis van de 
verplicht aan te leveren brede voorinformatie. 
In deze fase is ook de zogenaamde ‘stand-
stille periode’ van belang. Dat houdt in dat 
de franchisenemer vier weken krijgen om 
alle informatie goed te bestuderen en een 
weloverwogen beslissing te nemen. 

INSTEMMINGSRECHT
Het wetsvoorstel geeft franchisenemers het 
instemmingsrecht als het gaat om belangrijke 
wijzigingen in de formule of om collectieve 
wijzigingen in de franchiseovereenkomst. 
Het gaat daarbij om beslissingen waarvan 
de consequenties uitstijgen boven een 
vooraf vastgestelde drempelwaarde. 
De wetgever laat daarbij de keuze aan 
de franchisegever hoe dat overleg wordt 
ingericht. Dan kan individueel met alle 
afzonderlijke franchisenemers; overleg met 
een vertegenwoordiging van franchisenemers 
is het meest adequaat. Dat maakt het voor 
franchisenemers nog belangrijker dan nu om 
zich te organiseren.  

PLICHT TOT BIJSTAND
De franchisegever krijgt de wettelijke 
verplichting om die commerciële en 
technische ondersteuning te bieden die 
redelijkerwijs nodig is voor de franchisenemer 
om de franchise te kunnen exploiteren. Dat 
maakt de positie van de franchisenemers 
sterker dan nu. De steun die gegeven moet 
worden kan breed zijn. Het betreft ook het 
verstrekken van relevant marketingmateriaal, 
gedegen uitleg van de toepassing van 
relevante technologie en trainingen. 

BEËINDIGING FRANCHISEOVEREENKOMST
Met betrekking tot het beëindigen van de 
 franchiseovereenkomst stelt het wetsvoorstel:
• Dat er in de franchiseovereenkomst 

moet worden beschreven hoe wordt 
vastgesteld of er sprake is van goodwill 
in de onderneming en hoe die vervolgens 
wordt vergoed aan de franchisenemer;

• Dat een non-concurrentiebeding alleen 
is toegestaan als die niet langer duurt 
dan een jaar én geografisch niet breder is 
dan het gebied waarin de franchisenemer 
volgens de franchiseovereenkomst actief 
kon zijn én alleen betrekking heeft op de 
bescherming van de knowhow.  

OVERGANGSTERMIJN
Voor een aantal bepalingen, zoals, die 
met betrekking tot de goodwill, het non-
concurrentiebeding en de drempelwaarde 
voor het instemmingsrecht geldt een 
overgangstermijn van twee jaar. Alle andere 
bepalingen zijn onmiddellijk van toepassing. 
Zo gaat de precontractuele bescherming 
werken vanaf het moment dat de wet van 
kracht wordt. 

De volledige wet en memorie  
van Toelichting zijn te lezen op  
www.vakcentrum.nl/franchise

De Franchisewet in kort bestek
De Franchisewet wordt volgens het wetsvoorstel een onderdeel van het Burgerlijk Wetboek en volledig dwingend recht. Van de bepalingen in 
de Franchisewet kan alleen ten gunste van de franchisenemer worden afgeweken. Wat staat er in het wetsvoorstel Franchise? We belichten 
een aantal belangrijke elementen. De volledige tekst van het wetsvoorstel en de memorie van Toelichting zijn te lezen op www.vakcentrum.nl/
franchise.

5VAKCENTRUM | NIEUWS



VAKCENTRUM | NIEUWS6

Leendert-Jan Visser, algemeen directeur 
MKB-Nederland: “MKB vraag niet zo vaak om 
wet maar hier is het echt nodig.” “Ik zeg mede 
namens VNO-NCW dat het belangrijk is om tot 
een goede balans tussen franchise gevers en 
franchisenemers te komen.”

“Je moet komen met een basisset aan spelre-
gels. Dat kan niet per sector of formule. Juist 
het expliciet benoemen van goed franchise-
nemerschap en franchisegeverschap biedt 
de ruimte om te komen tot oplossingen die 
passen voor grote en voor kleinere onderne-
mingen.”
Brigitte van der Burg, woordvoerder 
 Franchisenemers Netwerk Nederland.

“Instemmingsrecht is keiharde noodzaak. Je 
weet anders niet waarvoor je tekent op langere 
termijn. Er worden immers vaak forse inves-
teringen gevraagd. Ondernemers gaan zeker 
mee als je het maar goed uitlegt.”
Arnold Koopmans (Toyota Dealer Associatie)

Peter Niesink, bedankte tijdens het  
Nationaal Franchisedebat Staatssecretaris  
Mona Keijzer voor de moed en de vaardigheid 
om tot het wetsvoorstel te komen. 
Ook sprak hij zijn dank uit naar 
Patricia Hoogstraaten, al jarenlang 
 voorvechtster van goede  franchiseregelgeving. 

“Een dealercontract of distributieovereenkomst 
is ook een franchisecontract.”
 “Je kunt als franchisegever niet eenzijdig externe 
(financiële) uitdagingen afschuiven naar je 
dealers. Daarvan hebben we recent nog extreme 
voorbeelden gezien.”
“Zelfs voor grote franchisenemers is dwingend 
recht nodig. Je praat dan immers ook over grote 
investeringen.”
Peter Niesink, directeur BOVAG

“Als de franchisenemer een maand de tijd 
heeft om na te denken, komt dat zeker ten 
goede aan de relatie met de franchisegever.”
Boris van der Ham, Nederlandse Franchise 
Vereniging

“De nieuwe wet maakt de verhouding 
duidelijker. Goed dat we in de verschillende 
overeenkomsten nu een lijn kunnen 
brengen. De wet geeft een duidelijke 
beschrijving van het instemmingsrecht en 
een goed handvat voor de goodwill.”
Cees Meijer, voorzitter Vereniging 
 Regiobank Adviseurs

“Ik ben blij met het wetsvoorstel.  
Een goed begin voor ons als zie ik dat 
gelukkig bij de DGN het contract nage-
noeg in lijn is met de Franchisewet.  
Dat kan dus uitstekend.”
Henk de Bas, HEMA ondernemer en 
 voorzitter Franchisevereniging DGN 
(doe-het-zelf branche)

Enkele reacties genoteerd 
tijdens het Nationaal Franchisedebat  
van de BOVAG op woensdag 12 februari.

Eerste reacties
wetsvoorstel 
Franchise



Jos Habets en zijn vrouw Lilian exploiteren 

sinds vorig jaar april de delicatessenwinkel 

Het Gouden Mes, die gevestigd is in 

winkelcentrum Makado in het Limburgse 

Beek. Vanaf het begin zijn zij lid van 

Vakcentrum en ging er een wereld voor hun 

open. Zij hadden niet gedacht en verwacht 

dat een brancheorganisatie zoveel te bieden 

heeft én dat je aan het lidmaatschap zelfs 

geld kunt verdienen!

Jos Habets kent het foodwereldje door en 
door. Hij was supermarktondernemer en had 
een delicatessenwinkel (franchise). Sinds 
vorig jaar april vaart hij een geheel zelfstan-
dige koers en opende delicatessenwinkel Het 
Gouden Mes. Jos Habets regelt er alles voor 
de schermen, zijn vrouw Lilian staat in princi-
pe niet in de winkel en regelt alles achter de 
schermen. “Met Het Gouden Mes ging een 
hele nieuwe wereld voor ons open”, vertelt 
Jos. “Ik wist eigenlijk niet beter dan dat alles 
van bovenaf werd opgelegd. Dat keurslijf ging 
echter steeds meer knellen. Nu sta je direct 
aan het roer en heb je veel meer mogelijk-
heden om nieuwe producten te ontdekken, 
zodat je echt kunt inspelen op wat de lokale 
consument wil. Dat was zeker in het begin wel 
wennen. Het is constant aftasten: wat kunnen 

wij, wat wil de klant. Maar dat is het mooie 
van ondernemen, toch? En je krijgt er weer 
zoveel positieve energie van!”

VAKCENTRUM MAAKT ALLES INZICHTELIJK
Jos Habets was al lid van Vakcentrum, maar 
toen hij zich vorig jaar als geheel zelfstandig 
ondernemer vestigde, werd pas goed duidelijk 
hoe belangrijk de steun is van de brancheor-
ganisatie. “Bij de opzet van de nieuwe winkel 
zijn we eens kritisch gaan kijken wat het Vak-
centrum voor ons echt zou kunnen betekenen 
en wederom ging een wereld voor ons open. 
Dat hadden we allemaal niet verwacht”, 
vertelt Lilian. “Helemaal in het begin kregen 
we al veel support van de juridische afdeling 

van Vakcentrum bij de afwikkeling van een 
franchisecontract. Dankzij hun expertise kon-
den we dat goed afsluiten en een nieuw begin 
maken. We kregen bezoek van een van de 
accountmanagers die ons informeerde waar 
het Vakcentrum voor staat en welke diensten 
worden aangeboden. Bedenk dat voor mij 
alles nieuw was. Je hebt dan vaak geen idee 
en geen overzicht van wat je als startend 
ondernemer allemaal overkomt. Vakcentrum 
maakt dat inzichtelijk. Alles kwam aan bod: 
AVG, RI&E, verzekeringen, wet- en regelge-
ving, certificering, noem maar op. We werden 
bijgepraat over ‘mmm lekker werken’, hoe we 
met personeel om moeten gaan.  
Zo heeft ‘Het Goede Gesprek’ ons bijvoor-

Het Gouden Mes, Beek:
We verdienen aan 
het lidmaatschap!
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beeld geleerd om op een correcte, zakelijke 
en stimulerende wijze met personeel te 
communiceren.”

WE BESPAREN HONDERDEN EURO’S OP DE 
VERZEKERING
In de loop van 2019 pakten Jos en Lilian 
telkens verschillende onderwerpen op en 
werd eveneens steeds duidelijker hoeveel 
financieel voordeel het lidmaatschap van 
Vakcentrum biedt. Lilian: “We konden bijvoor-
beeld op het gebied van verzekeringen direct 
honderden euro’s per maand besparen. 
Feitelijk verdienen we dus aan het lidmaat-
schap! Daarnaast houdt Vakcentrum ons 
via de nieuwsbrieven en VakcentrumNieuws 
goed op de hoogte van veranderende wet- en 
regelgeving. Daardoor konden we bijvoor-
beeld de WAB vrij eenvoudig implementeren. 
Ik weet in elk geval dat als ik met iets zit, ik 
altijd bij Vakcentrum terechtkan en dat is een 
plezierige en rustgevende gedachte: je staat 
niet alleen!”

DROOM IS WERKELIJKHEID GEWORDEN
Het Gouden Mes profileert zich met vers ge-
sneden kaas en vleeswaren. “Dat wordt ook 
weerspiegeld in onze naam: ‘goud’ staat voor 
de kwaliteit van de producten en ‘mes’ staat 
voor het gegeven dat alles voor de klant vers 
wordt gesneden”, legt Jos uit. “Daarnaast 
profileren we ons eveneens met Limburgse 
delicatessen, bijvoorbeeld met gehaktballen 
van Saveurs en mosterds, sauzen en derge-
lijke van Vreuger, met alleen maar eerlijke en 
pure ingrediënten. We hebben eveneens een 
broodjescorner waar mensen ook van tevoren 
kunnen bestellen. Die draait geweldig. Onze 
droom is echt werkelijkheid geworden. In het 
begin hik je toch aan tegen de investering en 
als je dan hoort welke omzet je moet draaien, 
dan schrik je even. Maar we zijn ruim boven 
budget geëindigd. Ook in de laatste twee 
maanden van het afgelopen jaar was het 
razend druk. Klanten komen terug, we krijgen 
veel mond-tot-mondreclame, er wordt op 
social media positief over ons gesproken, dus 

we kunnen alleen maar tevreden terugkijken 
op ons eerste jaar.”

De vernieuwde certificering biedt erkenning 
door onafhankelijke controleurs. Zelfstandig 
ondernemers kunnen die erkenning uitdragen 
naar klanten. Daarnaast is het nieuwe 
certificeringtraject voor de ondernemer een 
uitstekende manier om een spiegel voor 
te houden. De ondernemer ervaart hoe 
het is om als buitenstaander naar de vier 
keuringselementen te kijken. Duidelijke 
en meetbare criteria dragen bij aan de 
bewustwording van kansen en bedreigingen. 
Ook zorgen de criteria ervoor om nóg meer 
rendement en efficiëntie uit het team van de 
ondernemer én zijn winkel te halen. 

Uitblinkers krijgen vernieuwd 
 certificaat Foodspecialiteiten
Maandag 17 februari worden 31 winkels 
gecertificeerd. Dit gebeurt tijdens een 
uitblinkerslunch die plaatsvindt in 
Mariënwaard te Beesd. Deze winkels zijn 
beoordeeld op de volgende vier aspecten:

1. Winkeluitstraling
2. Hygiëne & voedselveiligheid
3. Klantgerichtheid
4. Klanttevredenheid W&R

De ondernemer ontvangt van elk 
bovengenoemd aspect een zeer uitgebreide 
rapportage die inzicht geeft in kwaliteiten, 
verbeterpunten en aanbevelingen. Deze 
rapportages ontvangt de ondernemer 
om zichzelf, het team, de winkel en de 
bedrijfsvoering naar een hoger niveau te 
brengen. Dit komt ten goede van prestaties, 
presentaties en het rendement. De nieuwe 
certificering is een uitstekende manier voor 
de ondernemer om zich te toetsen en mee te 
groeien met de behoeftes van de klant.

Het certificaat heeft een geldigheid van twee 
jaar. Na een jaar doet een gecertificeerd 
ondernemer een zelf-evaluatie. Dit zorgt 
ervoor dat de ondernemer desgewenst kan 
bijsturen om bij de volgende controle de zaken 
op orde te hebben.

WILT U ZICH OOK LATEN CERTIFICEREN? 
Neem dan contact op met het Vakcentrum via 
(0348) 41 97 71.



W&R

Wet Arbeidsmarkt  
in Balans

Werkgevers zijn verplicht om medewerkers na 
een jaar dienstverband een vast aantal uren 
per week aan te bieden. Hiermee wordt de 
strijd aangebonden met de nulurencontracten 
en min-maxcontracten. Werkgevers dienden 
uiterlijk 1 februari 2020 alle medewerkers 
die op 1 januari 2020 12 maanden of langer 
in dienst zijn, een schriftelijk aanbod te doen 
voor een vaste arbeidsomvang. Voor onder-
nemers die personeel in dienst hebben op 
oproepbasis (nulurencontract of min-maxcon-
tract) kan het niet naleven van de wet ernstige 
consequenties hebben.

Als de werkgever bijvoorbeeld verzuimt een 
oproepkracht die 12 maanden of langer bij 
hem werkt een vaste arbeidsomvang aan te 
bieden, dan loopt het oproepcontract gewoon 
door. De werknemer kan de werkgever echter 
op elk moment (en dat kan over een maand 
zijn, maar ook over twee jaar) aanspreken op 
het feit dat hij geen aanbod heeft gehad voor 
een vaste arbeidsomvang. Als deze werknemer 
ondertussen gemiddeld minder uren is gaan 
werken, dan kan hij loon vorderen over het 
verschil in uren die hij had moeten krijgen en 
die hij feitelijk heeft gekregen. Een loonvorde-
ring kan ook nog eens worden verhoogd met 
een boete van 50% en wettelijke rente. We 
kunnen daarom niet genoeg benadrukken dat 
werkgevers zorgvuldig moeten omgaan met de 
nieuwe WAB! 

Leden van het Vakcentrum vinden uitgebreide 
informatie op www.vakcentrum.nl/wab en 
hebben vorig jaar een handleiding ontvangen.

Herplaatsing

Hoewel ontslagprocedures in onze branche 
niet vaak aan de orde zijn, zien we dat onder-
nemers niet altijd genoeg oog hebben voor de 
plicht tot ‘herplaatsing’.
Wanneer een doelmatige bedrijfsvoering van 
de onderneming of ondernemingsonderdeel 
vraagt om het laten vervallen van arbeidsplaat-
sen, dan geldt dat herplaatsing de regel is en 
ontslag de uitzondering. Als werkgever moet je 
dan de herplaatsingsmogelijkheden onderzoe-
ken ook buiten de directe omgeving en binnen 
concernverband. Natuurlijk heeft de werkgever 
enige beoordelingsvrijheid en speelt de vraag 
mee of ‘herplaatsing in de rede ligt’, maar het 
enkel wijzen op een gebrek aan vacatures kan 
te weinig zijn voor het UWV om een ontslagver-
zoek toe te wijzen. Zo is het bijvoorbeeld soms 
aangewezen om ook naar functiegroepen 
hoger dan de vervallen functie te kijken. Deze 
kunnen ook passend zijn. Ook kan een functie 
die in de nabije toekomst vrij komt passend 
zijn of kan een functie met enige opleiding 
passend worden gemaakt voor de werknemer. 

In het geval van een zogenaamde ‘stoelen-
dans-ontslag’ waarbij een deel van de oude, 
vervallen functie terugkeert in een nieuwe 
functie, dient de werkgever in principe de 
vacature van de nieuwe functie aan te bieden 
aan de geschikte werknemer die als laatste 
in aanmerking kwam voor ontslag in de oude 
vervallen functie. 

Kolom-arrest  
transitievergoeding

Sinds de uitspraak van de Hoge Raad in septem-
ber 2018 is het duidelijk dat een werkgever ook 
een transitievergoeding verschuldigd kan zijn bij 
een gedeeltelijke opzegging/beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Dit is alleen van toepas-
sing wanneer de beëindiging door de werkgever 
is geïnitieerd en niet door de werknemer zelf.  
Hier is wel sprake van een grijs gebied. De Hoge 
Raad heeft met zoveel woorden geoordeeld 
dat wel een aanspraak op een gedeeltelijke 
transitievergoeding bestaat wanneer door 
omstandigheden gedwongen wordt overgegaan 
tot een substantiële en structurele vermindering 
(20%) van de arbeidstijd van de werknemer, 
bijvoorbeeld door een blijvende gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheid van de werknemer. Over dit 
grijze gebied wordt geprocedeerd. Vakcentrum 
Bedrijfsadvies volgt dit nauwlettend.

Compensatie transitie-
vergoeding twee jaar ziek

Let op, per 1 april 2020 kunt u een beroep doen 
op de compensatieregeling transitievergoeding 
langdurig zieke werknemers. De belangrijkste 
eisen hiervoor zijn dat de werknemer door ziekte 
na twee jaar ziek uit dienst is gegaan en de werk-
gever de transitievergoeding heeft betaald.
Het UWV heeft een formulier opgesteld waarop 
staat welke informatie nodig is voor de beoor-
deling van de aanvraag van de compensatie. 
Aanvraag vindt plaats via eHerkenning. 

Heeft u vragen over de regeling of de aan-
vraag, dan kunt u die stellen aan Vakcentrum 
 Bedrijfsadvies.

Vragen over  personeelsbeleid  
en arbeidsrecht?
Neem contact op met Vakcentrum  Bedrijfsadvies via (0348) 41 97 71 
of advies@vakcentrum.nl.

HR update
De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vraagt volop aandacht, maar er zijn ook nog andere HRzaken die van belang zijn:

eHerkenning  
met korting
Als u interesse heeft in eHerkenning met 
korting, ga dan naar  
www.vakcentrum.nl/eherkenning. 
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Leven lang 
 ontwikkelen om 
lekker te werken 

Nauta geeft in haar artikel aan wat het belang 
is van ‘fris en fruitig in je loopbaan staan’. 
Oftewel met voldoende energie aan het werk, 
weten wat er speelt in het werkveld en de 
wereld om je heen en meester zijn in je vak. 
Nu en in de toekomst. En hiervoor hebben wij 
‘tijd om te klooien’ nodig. Tijd om te leren, te 
experimenteren, innoveren en ontdekken. Tijd 
om in deze snel veranderende wereld steeds 
nieuwe kennis op te doen en vaardigheden 
aan te leren. In de Schijf van Vijf hebben wij 
het over leerruimte. 
 
ENKELE FEITEN
Dat er behoefte is aan ontwikkeling komt in 
een recentelijk onderzoek (Young Advisory 
Groep, juni 2019) onder medewerkers tussen 
de 20 en 40 jaar ook naar voren. Op de vraag 
‘Wat zijn de kenmerken van een ideale baan 
voor jou?’ staat persoonlijke ontwikkeling op 
nummer 2. Uit het onderzoek naar loopbaan-
gedrag in de retail door Youfit@retail, partner 

in het project mmm lekker werken, geeft 
een deel van de medewerkers aan weinig 
stimulans te ervaren vanuit de leidinggevende 
om zich te ontwikkelen of te werken aan een 
bredere inzetbaarheid. Terwijl zij daar wel 
behoefte aan hebben. Daar waar wel ruimte 
voor scholing bestaat en voorbeelden van 
lerende collega’s te vinden zijn, treedt een 
zwaan-kleef-aan-effect op. Medewerkers 
stimuleren elkaar om te leren en zich verder te 
ontwikkelen. 

Leven lang ontwikkelen kan op veel verschil-
lende manieren. Door training, e-learnings 
en opleiding. Ook door van en met elkaar te 
leren op de werkvloer. Loop eens een paar 
uur mee met je collega, kijk eens in de keuken 
bij een andere winkel of ga eens in gesprek 
met iemand die je bewondert. In het dagelijks 
werk zijn er volop leermomenten te vinden die 
bijdragen aan ontwikkeling. 

Aankomende 
workshops 

Het Goede 
 Gesprek
DOELGROEP EN TIJDSDUUR:
Leidinggevenden met minimaal 2 jaar 
 ervaring als leidinggevende. De workshops 
zijn steeds van 14.00-17.00 uur.

DATA:
• 12 maart in Woerden
• 16 maart in Roermond

Aanmelden voor een van de workshops kan 
via www.vakcentrum.nl/agenda.

Gratis adviesgesprek  
voor Vakcentrumleden
In het kader van mmm lekker werken kunnen 
Vakcentrumleden een gratis  adviesgesprek 
‘Duurzame Inzetbaarheid’ aanvragen via 
info@vakcentrum.nl.

ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID

LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKEN

Onlangs publiceerde Aukje Nauta een artikel: ‘Maak 

tijd om te klooien’. Dat trekt natuurlijk zeker de aan

dacht van ons omdat het geschreven is door Nauta, 

bijzonder hoogleraar op de Universiteit van Leiden 

en expert op het gebied van duurzame inzetbaar

heid. Bovendien zijn de 3M’s en de Schijf van Vijf 

van mmm lekker werken gebaseerd op onderzoek 

van Aukje Nauta en haar collega Cristel van de Ven. 

Reden genoeg om aandacht te schenken aan de 

uitspraak ‘tijd om te klooien’.

Volgens de CAO voor het Levensmiddelen-
bedrijf heeft iedere werknemer recht op een 
persoonlijk opleidingsbudget. Hierover leest u 
meer op pagina 11.

Zijn er vragen, dan kunt u mailen naar  
info@vakcentrum.nl of u kunt ons bereiken 
op (0348) 41 97 71. 

Praten, praten, praten. Over werk, ambities, 
nieuwe ontwikkelingen en toekomst. Dat is 
goed voor de duurzame inzetbaarheid. Maar 
hoe voer je een goed gesprek? En hoe pak je 
dat structureel aan als ondernemer? Daar zijn 
diverse workshops voor en trainingen met het 
thema ‘Goed gesprek op de werkplek’. 
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ZELFSTANDIGHEID 

BETROKKENHEID

LEERRUIMTE

HET GOEDE GESPREK MAATWERK AFSPRAKEN

Leerrekening POB 
binnenkort beschikbaar
De werknemers in de levensmiddelendetailhandel (supermarkten en foodspecialiteitenwinkels) hebben een persoonlijk opleidingsbudget (POB) 
onder de naam ‘leerrekening’. De werknemer kan zelf bepalen welke training of cursus van deze rekening betaald wordt. Dat is afgesproken 
tussen werkgevers (Vakcentrum en VGL) en werknemers (CNV) in de branche.

CAO AFSPRAKEN
In de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf 
(voor de zelfstandig ondernemers in de 
levensmiddelendetailhandel) is bepaald dat 
medewerkers met een arbeidscontract van 
meer dan 12 uur per week, sinds 1 januari 
2018 recht hebben op een leerrekening (POB) 
van €175 per jaar. Opbouw vindt per maand 
(€ 175/12) of per vier weken (€ 175/13) 
plaats.

De medewerker kan het saldo van zijn of 
haar leerrekening gebruiken om een keuze te 
maken uit een digitale catalogus. Voorwaarde 
is dat de leerrekening uitsluitend kan worden 
besteed aan scholing en ontwikkeling binnen 
de vrijstellingscriteria van de Loonbelasting. 
Dat betekent dat de training of cursus niet 
nodig moet zijn voor het vervullen van de hui-
dige functie, maar gericht moet zijn op verdere 
ontwikkeling. 

Opbouw van het POB zal plaatsvinden 
tot maximaal 5 keer het jaarbudget voor 
loopbaners en voor maximaal 4 keer het 
jaarbudget voor tussenbaners. De opbouw 
eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst 
tussen werkgever en medewerker eindigt of 
(behoudens verlenging van het POB) bij het 

beëindigen van de CAO.
Indien het POB niet binnen 60 maanden na de 
maand of loonperiode waarin het is opge-
bouwd door de werknemer is besteed aan 
opleiding of ontwikkeling valt het resterend 
POB terug aan de werkgever. Hetzelfde geldt 
wanneer de arbeidsovereenkomst tussen 
werkgever en medewerker eindigt. 

TESTFASE
De medewerkers die in dienst zijn van 
zelfstandig ondernemers en franchise-
nemers (en dus vallen onder de CAO voor het 
Levensmiddelen bedrijf) kunnen binnenkort 
gebruikmaken van het saldo op hun leer-
rekening. De grootwinkelbedrijven starten op 
verschillende momenten. De eerste formules 
bieden vanaf dit jaar de leerrekening en de 
catalogus aan. 

Op de website www.mmmlekkerwerken.nl/
leerrekening kan iedereen al zien hoe de 
leerrekening vorm heeft gekregen. Binnenkort 
communiceren wij een algemene activatie-
code waarmee elke werknemer op de site kan 
inloggen op de catalogus. Op de landings-
pagina staat algemene informatie vermeld 
waaruit blijkt wanneer een medewerker recht 
heeft op een opleidingsbudget. 

De medewerker heeft de mogelijkheid zijn 
budget te gebruiken voor het volgen van een 
cursus. Hij kan dit pas doen wanneer de 
factuur betaald is door zijn werkgever. 

Binnenkort ontvangt u meer informatie, zoals 
de activatiecode. De activatiecode kunt u 
onder uw personeel met een leerrekening 
verspreiden. 

Het initiatief ligt bij de werknemer. De oproep 
aan de werknemer is dan ook maak gebruik 
van je leerrekening!

RECENT VERSCHENEN ONDER ANDERE DE 
VOLGENDE BLUEPAPERS:
• 2B Food
• A Futureproof Formula
• Brands Direct
• Customer Engagement
• Experience Driven Commerce
• Innovative Retail Technology
• People Based Marketing

Deze bluepapers, gepubliceerd in 2020, zijn 
geschreven door professionals in de markt 
en geven u praktische tips, inzichten en best 
practices waarmee u uw onderneming een 
stapje verder kunt brengen.

De bluepapers zijn beschikbaar  
op de Vakcentrum-website:  
www.vakcentrum.nl/shoppingtomorrow.

Voor Vakcentrumleden:
Gratis Bluepapers Shopping Tomorrow 2020
Het Vakcentrum is aangesloten bij Shopping Tomorrow: het kennisnetwerk voor digital 
 commerce in Nederland. Dit platform verzamelt en verspreid ecommerce kennis.
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Bloeddrukmeetpunten in 
SSK supermarkten
Een unieke campagne voor ondernemers met 
het Super Supermarkt Keurmerk (SSK)! Van 11 
tot en met 16 mei worden in samenwerking met 
de Hartstichting bloeddrukmeetpunten ingericht 
bij SSK supermarkten. Daar wordt het preventief 
meten van de bloeddruk gepromoot. Voor onder-
nemers is dit een mooie campagne waarmee het 
lokaal en maatschappelijk betrokken onderne-
merschap wordt onderstreept. SSK ondernemers 
kunnen zich nu aanmelden via  
www.vakcentrum.nl/hartstichting. 
Bent u ook een betrokken ondernemer en heeft 
u interesse in deze en andere campagnes die 
vanuit de Stichting SSK worden georganiseerd? 
Meld u aan voor het certificeringstraject via  
www.vakcentrum.nl/aanmelding-ssk.



SAVE 
THE DATE

Keynote speaker:

Gino Van Ossel
professor in retail- & trademarketing 
Vlerick Business School, België 

Eén van Europa’s topexperts inzake retailmanagement, 
winkelgedrag & omni-channel

Met aansluitend Branche-Event 
Foodspecialiteiten

www.vakcentrum.nl/dagvanhetvakcentrum

maandag 20 april 2020

Meer informatie & aanmelden

Dag van het 
Vakcentrum

Studio 21
Joop van den Endeplein 7
1217 WJ  Hilversum

VAKCENTRUM
Voor zelfstandig retailondernemers

Met Humberto Tan 
als dagvoorzitter

De ongekende meerwaarde 
van de zelfstandig ondernemer

Redactie   Blekerijlaan 1
  3447 GR Woerden 
  T (0348) 41 97 71
  E     info@vakcentrum.nl
  I  www.vakcentrum.nl
Druk  Print2Pack, Vorden 
Nummer     2, 36ste jaargang

COLOFON

Het Vakcentrum is de onafhankelijke 
belangenbehartiger en bewezen partner 
van zelfstandige detaillisten in food, 
nonfood, fast moving consumer goods en 
franchisenemers.

VakcentrumNieuws is gedrukt  met 
bioinkt op FSC®mixed credit 
papier

Vakcentrum 
feliciteert...
Jubileum

Charles Glas met het 10-jarig bestaan van zijn Kaasspeciaalzaak 
De Molenhoek in Rosmalen op 20 januari.

Heropening

Edwin Kraakman met de heropening van Spar Woudsend  
in Woudsend op 12 februari.

SSK certificering
• Albert Heijn Christiaens in Schaijk

Hercertificering
• Jumbo Ommen in Ommen
• PLUS Daniëlle Tijhuis in Weerselo
• PLUS Van Velzen in Harmelen
• PLUS Van Velzen in Lopik
• Spar Schreur in De Lutte
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Wij kennen uw  branche 
en staan voor uw zaak!
Vakcentrum is de bewezen partner van zelfstandig 
 detaillisten in food, non-food, fast moving consumer 
goods en franchisenemers.

• Belangenbehartiging  
lokaal, nationaal, Europees

• Juridisch en bedrijfseconomisch  
advies en ondersteuning

• Kennis, informatie en inspiratie
• Collectief ledenvoordeel

Meer informatie?
Maak een afspraak voor een 
 bezoek van een van onze 
 accountmanagers.

Bel (0348) 41 97 71  
of mail naar  
info@vakcentrum.nl


