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Winkeliers eisen bij de rechter miljoenen van Albert Heijn 

De Haarlemse rechter moest er dinsdag aan te pas komen om een jarenlang slepend conflict tussen 
AH-ondernemers en het hoofdkantoor vlot te trekken. De zelfstandige AH-ondernemers willen 
meedelen in inkoopvoordelen, internetverkoop, bonussen en andere opbrengsten van Albert Heijn. 
De grootgrutter vindt dat ze alleen recht hebben op omzetpremies die het bedrijf ontvangt van 
leveranciers. 

Bijna alle 242 franchiseondernemers stapten naar de rechter en eisen dat Albert Heijn oude 
afspraken nakomt. Ze stellen dat naarmate Albert Heijn groter werd het bedrijf meer ging 
verdienen en zij steeds minder. Volgens de franchisers gaat er iets grondig mis in de verdeling van 
de inkomsten en kosten. Ze willen daarom in de boekhouding kijken van Albert Heijn, maar kwamen 
van een koude kermis thuis. 

 
Zelfstandige ondernemers binnen het Albert Heijn-concern willen ook profiteren van verkoop 
via internet.  
  
Het geschil draait om de uitleg van de franchiseovereenkomst. Albert Heijn vindt dat 
franchisenemers via de rechter gemaakte afspraken proberen te veranderen. De supermarktketen 
zegt dat franchisenemers op grond van de overeenkomst geen enkel recht hebben op deling van 
winst of inkomsten van Albert Heijn. De enige uitzondering zouden de omzetpremies en bonussen 
zijn, die Albert Heijn ontvangt van leveranciers van producten. 

De franchisers beweren veel geld mis te lopen doordat AH allerlei andere voordeeltjes voor zichzelf 
houdt, zoals leveranciersbijdragen, bonussen, bijdragen voor promoties, tijdelijke inkoopkortingen, 
betalingskortingen en rentevoordelen. Alleen al tussen 2008 en 2012 zou het gaan om een 
nabetaling van meer dan €1 mln per franchisewinkel. In de jaren daarna zou die vordering per 
winkel nog bijna zijn verdubbeld. 

Op de rechtbankzitting laten beide partijen hun tanden zien. Als de franchisenemers hun zin 
krijgen, pleiten de advocaten van Albert Heijn, loopt de toekomst van het zelfstandig ondernemen 
binnen AH gevaar. De 'gigantische bijdrage' waar de franchisers volgens hen op uit zijn, zou ertoe 
leiden dat voor Albert Heijn franchisewinkels niet langer rendabel zijn. 

Albert Heijn is niet de enige in de Nederlandse detailhandel die op ramkoers ligt met zijn 
franchiseondernemers. De laatste jaren zijn er verschillende rechtszaken geweest tussen franchisers 
en ketens, zoals Bakker Bart, Hema en Bruna. Na jaren gesteggel kwamen de partijen begin dit jaar 
tot nieuwe afspraken in een gedragscode. Minister Henk Kamp betwijfelt of dat de partijen in het 
gareel houdt en wil die code een wettelijke verankering geven. 

Naar verluidt was het vooral Albert Heijn die dwarslag bij de totstandkoming van de franchisecode. 
Waar bijvoorbeeld concurrent Jumbo erin slaagde om afspraken te maken over de verdeling van 
opbrengsten via de webshop, staat de marktleider nog lijnrecht tegenover zijn ondernemers. Eind 
deze maand staat Albert Heijn opnieuw voor de rechter over de verdeling van de omzet van 
internetbestellingen. 

De rechter verwacht dat pas eind dit jaar een oordeel wordt gegeven over deze zaak. 
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