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Verontwaardigdebrief vanHemaaan franchisersheeft ‘nul effect’
CarelGrol
Amsterdam

Het conflict tussenHemaen
diens franchisenemers is geës-
caleerd.De samenwerking ‘heeft
geen toekomstmeer’, steldehet
warenhuis in een recentebrief
die stijf stond vande verontwaar-
diging. Vijf vragenover de ruzie.

Waardraait het om?
De internetverkopen.Hemaheeft
zo’n 250 franchise-filialen, die
inhanden zijn van96 eigenaren.
Daarmee is bijnadehelft vande
NederlandseHema-winkels een
franchise.De contractenmet
franchisers stammenuit de tijd
voordatHemazijnwebwinkel
opende.Dezewinkeliers krijgen
nueendeel vandeopbrengsten
vandeonlineverkopen inhun
postcodegebied.Hemawil hier
vanaf, omdat de franchisenemers Hema in Rotterdam FOTO: HH

onvoldoende zoudenbijdragen
aandekosten vandewebverko-
pen.

KanHemazomaar vandie con-
tractenaf?
Nee, zegt JeroenSterk, advocaat
bij Ludwig enVanDam, een
Rotterdamskantoordat is gespe-
cialiseerd in franchiserecht. ‘Af-
sprakenkunnenniet eenvoudig
wordenopengebroken. Er is een
overlegverplichting.’Ook zegt
hij dat de franchisenemers van
Hemavanoudsher ‘goedgeorga-
niseerd zijn’. Ze kunnendus een
vuistmaken tegenhethoofdkan-

toor.Wel zouHemakunnenpro-
berenomaflopende contracten
open tebreken.
Het gevoel dat Sterk erbij

krijgt:Hemawil internet bij zich-
zelf houdenendeondernemers
dewinkel laten zijn. ‘Maarhet is
een illusie omte veronderstellen
dat internet nog eeneiland is in
deorganisatie.’ Overigens speelt
dit geschil bijmeer franchise-
formules, zegt de advocaat.

MaarwaaromdannubijHema?
Dewrevel tussenhethoofdkan-
toor ende franchisenemers
bestaat al langer. Alleen ishij nu
pregnant, omdatHema inde
verkoop staat.DeBelgische in-
vesteerderCoreEquitywasdicht
bij de overname,maardiedeal is
geklapt. VolgensCoreEquity zou
het contractmetde franchisene-
mershet onmogelijkmakenom
Hemaonlinewinstgevend te la-

tengroeien. Al betwijfelt Sterk of
de verkoop vanHemauitsluitend
is afgeketst opde internetverko-
pen. ‘Het is nooit ééndingwaar-
op zoiets spaak loopt.’

Hebbendeaandeelhouders van
Hemahaastmetde verkoop?
Zeker is dat ze er graag vanafwil-
len.Hema is inhanden vanLion
Capital.DieBritse investerings-
maatschappij kochtHema in
2007 voor €1,13mrd.Onderhand
zitten ze al ruim tien jaar ophun
investering endat is lang voor
private equity.Dus zewillenhun
belangwel eenkeer verzilveren.
Daarbij gaat het na jaren van
malaisewel iets betermetHema,
dus zouhet eengoedmoment
zijn omte verkopen.

Wat is de impact vandezeboze
brief?
Eenwoordvoerder vande fran-

chisenemers zei eerder dat de
zij enigszins overvallenwaren.
Zeker omdat er drie jaar geleden
nogeenovereenkomst is gete-
kendmetde franchisenemers.
Bovendien zijnde tweepartijen
onlosmakelijkmet elkaar verbon-
denenmoeten zedus tot elkaar
komen.Dat is inhet verledenook
gebeurd, zeggende franchisene-
mers—al erkent iedereendat de
partijennuwelheel ver uiteen lig-
gen.De inschatting vanSterk, die
vanuit de zijlijnnaarhetHema-
dossier kijkt: ‘Ik denkdat dit nul
effect heeft.’
Onder de franchisenemers

rommelt deonvredeover Lion.
DeBritse investeerder zouHema
voordehoofdprijswillen verko-
pen, zowordt gefluisterd.Hardop
pratendoet liever niemand. Inde
woorden vaneen vanhen: ‘Lion
is eigenaar.MaarHema is ook
vanons.’

Dewrevel tussen het
bedrijf en zijn filialen
krijgt urgentie door de
voorgenomen verkoop
door Lion Capital
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