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Welkom

Romana Engeman

Algemeen directeur Nederlandse Franchise Vereniging

NFV – drie kerntaken

Bevorderen gezonde en evenwichtige ontwikkeling 
franchising

1. Kwaliteit bij haar leden - keurmerk

2. Kennisplatform – bijeenkomsten en publicaties

3. Belangenbehartiging franchise – Den Haag / Brussel

Netwerk van kennis en kennissen in franchise



Programma met BNL Economen 1 november

16.10 Een nieuw conditiestelsel, waarom? Hans Beeftink

16.20 Indeling Stelsels, Martin Lokhorst

16.30 Stelsel Integrale Ketenmarge

16.55 Effecten E – commerce

17.10 Hoe te komen tot een nieuw stelsel

17.20 Toepassingen

17.30 Discussies, vragen en na afsluiting napraten met 
een borrel 



Conditiestelsels en Integrale 
Ketenmarge

Waarom, hoe en toepassingen



Het feestelsel: 
niets nieuws onder de zon?

•Veel feestelsels worden in het 
innovatiestadium van de franchise bedacht en 
niet aangepast

•Veranderende omstandigheden, zoals:
• Markt
• Economie
• E-commerce
• Resultaten



Niets nieuws onder de zon

Grote mate van creativiteit mogelijk in bepalen 
feestelsel



De franchise vergoedingen

•De entreefee

•De doorlopende fee



De entreefee: waarvoor?

•Ontwikkeling

•Werving

•Ondernemingsplan

•Zekerheden 
financiering

•Begeleiding bouw 

•Goodwill

•Starterset

•Handboek

•VPO

•Begeleiding bank
• Begeleiding start

• Opening

• Opleiding

• Website en IT

• Betrokkenheid 



Entree- en doorlopende fee

•Communicerende vaten entreefee en 
doorlopende fee



De hoogte van de entreefee



Stellingen entreefee

1.Hoogte hangt af van volwassenheid

2.Geen entreefee of te laag; dan mogelijk in 
doorlopende fee opgenomen 

3.Niet per se gelijk voor iedere franchisenemer

4.Terugverdientijd binnen 5 jaar

5.Geen entreefee is ook een  optie

6. Moeilijker financierbaar



Doorlopende vergoeding

•De vergoeding welke de franchisenemer aan 
franchisegever vergoedt gedurende de duur 
van het franchisecontract. 



Onderdelen doorlopende fee

•Marketing

•Opleiding

•Verkoop/Inkoop

• Informatie-
technologie

• Facturering

• Klantenbeheer

• Assortimentsbeheer

• Logistiek (soms)

• Begeleiding

• Kennis en Kunde

• Personeelsbeleid

• Administratie

• Contact bank

• Communicatie

• Formuleonderhoud en –
ontwikkeling

• Inrichting 



Trends

•Meer diensten door franchisegever

•Belang IT (web, logistiek, kassa, 
automatisering toekomst, micromarketing, 
rfid)

•Regelen e-commerce !!!!!!!!!

•Stijging fee in % marge (door margedaling)

•Separate fees (reclame, logistiek, 
automatisering)

•Service Level Agreements (SLA’s)



De hoogte

•Berekening fee =
Kostprijs  fee
+ Winstopslag 



Winstopslag

• Percentage hangt af van markt, 
rendementseisen franchisegever en rendement 
franchisenemer

•Vuistregel: totale fee maximaal eenderde
winstmarge (ca. 80% van franchise). Gaat de 
fee daar boven dan onstaat vaak een 
gevarenzone. Dit is m.u.v. logistiek. 



Normfee

•Vragen franchisenemer voor weging fee:
1. Value for money?

2. Unieke formule?

3. Niet kwantitatieve factoren

4. Meer winst rekening houdend met zijn norminkomen



Feestelsels bruto of netto

•Bruto systeem
• Aan de levering van diensten en/of product houdt 

franchisegever een vergoeding over, naast mogelijk 
nog een fee. Veelal niet transparant

•Netto systeem
• De inkomsten van de franchisegever bestaan  uit 

de franchisefees of andere te noemen vergoedingen 
(reclame, administratie, logistiek etc)



Vergoedingen bruto systeem

•Opslag op inkoopprijs product of dienst

•Bonussen

•Reclamebijdragen

•Kredietwaardigheidstoeslagen

•Sponsored magazines kick backs 

•Website e-commerce

• IT

•Micromarketing 



Bijzondere aspecten bruto systeem

•Door opslagen op inkoopprijs is vreemd 
inkopen een uitdagende optie voor de 
franchisenemer (vaak goedkoper)

•Geheimhouding inkoopprijzen en bonussen is 
ingebakken

•Weten maakt niet altijd gelukkig

•Fee optisch laag 



Bijzondere aspecten netto systeem

•Accountantscontrole of 
verklaring/mededeling gewenst

• communicerende vaten

•+/- volledig inzicht in fees en marge

•Vreemd inkopen wordt afgeremd; immers 
inkoopvoordelen gaan naar franchisenemer en 
er is transparantie

•Concurrentie ook inzicht marge

•Meer vertrouwen



Feeberekeningen: 
de fee als % inkoop

• + Eenvoud

• + Derving betaalt franchisenemer 

• + Betaalmoment bij inkoop

• + Marge is niet van belang

• - Minder aantrekkelijk als inkoop gering 

onderdeel is van verkoopprijs (horeca)

• + Fee kan worden geactiveerd als onderdeel 

inkoopprijs

• +/- Bij systeemwisseling fee over de voorraad 
afrekenen 



Feeberekeningen: 
de fee als % inkoop

• +/- Grotere franchisenemers betalen meer fee dan 
kleinere

• - Over vreemd verkopen (inkopen) wordt geen fee 

gerekend

• - Cherrypicking

• +     Over derving wordt fee berekend 



Feeberekeningen: 
de fee als % verkoop

• + Ook bij vreemd inkopen en verkopen fee betalen

• - Betaalmoment later

• - Kans op zwarte omzet 

• - Over derving geen fee

• + Cherrypicking niet interessant 



Vaste en variabele fee

• Wanneer 

• Indien differentiatie gewenst is

• Of eenvoud om omzet te maskeren

• Voorbeeld fee: 

10% van de omzet of € 15.000 per jaar

• Bij een vast bedrag worden grotere franchisenemers 
bevoordeeld 



Fee van de marge

• Wanneer interessant

• Marge-aanpassingen 

• Prijzenoorlog

• Global deflation

• Bij marktaandeelvergroting met prijsdaling is bij fee 
over de omzet zijn baten en lasten niet gelijk verdeeld 
over franchisegever en franchisenemers



IKM

• IKM is de Integrale KetenMarge

• Het verschil tussen omzet en inkoop

• Tussen verkoopprijs en netto inkoopprijs

• IKM wordt verdeeld tussen gever en nemers



IKM



IKM

Bijzonderheden

• Fee ademt mee met IKM ontwikkeling

• Gewenst gedrag wordt gestimuleerd

• In IKM kan alles worden betrokken

• Geschikt voor dienstverlening en retail

• Naast IKM (formule) fee ook andere fees



IKM: gewenst gedrag

Voorbeelden gewenst gedrag

• Delen in voordelen => bereidheid mee te denken

• Meewerken aan acties door deling in marge

• Bereidheid onderzoek of meewerken aan 
rechtstreekse zendingen in plaats van via DC door 
gelijk belang

• Meewerken aan marketing acties

• etc.



Andere fee

• Wanneer specifieke fee
• Wanneer men niet gelijkmatig profiteert

Bijvoorbeeld:

• Verbouwing

• Logistiek

• E commerce 



IKM stappen

• Proces
• Meten fee en kosten

• Ondernemersplaatje

• Overgang vaak break-even

• Bepalen aparte fees

• Meten effect berekenen voorlopige fee en ikm
verhouding

• Meten situatie voor overgang

• Meten situatie na overgang

• Betrekken communicatietraject



E-commerce

Karakteristieken E-commerce :

•Logistieke kosten erg hoog

• IT kosten hoog

•Grote doelgroep

•Lage personeelskosten

•Lage huurlast winkel

•Lage afschrijving inventaris

•Data eigendom



E-commerce

•Risico's :

•Afvloeiing omzet winkel naar web

•Tegengestelde belangen

•Resultaat afname ( renderende bricks voor 
verliesgevende clicks, verlies gouden euro’s)

• Inbreuk op regio

•Derving kosten 



E-commerce

•Risico's: 

•Oplossing vaak  teveel regiogericht terwijl  E-
commerce virtueel landelijk is

•Picken en halen tegenover bezorgen

•Gratis bezorgen wie betaalt de rekening

•Afhaal punten van wie gever, nemer, samen



E-commerce

•Bij de bricks meeste lasten bij nemer

•Bij clicks meeste lasten bij gever



E-commerce

•Bij normale IKM voor winkel is het te 
verwachten dat verdeling zo is dat deel gever 
kleiner is dan deel nemer bij e-commerce is 
het andersom (gever meer kosten)



E-commerce

•Ook is het te overwegen om afvloeiingsschade 
te vergoeden door medelen in landelijke 
omzet, IKM



Data

Ontwikkelingen:
• Waardeontwikkeling data, te onderscheiden in 

klantdata, koopgedrag, inzicht in de psyche;

• Verdienmodellen gebaseerd op data, beïnvloeding 
klant;

• Inzage in opbrengsten en kosten diffuus;

• Waarde voor afnemer van data is moeilijk in te 
schatten, privacy wetgeving ?;



Data versus bricks en clicks

Ontwikkelingen:
• Data gebruiken voor beïnvloeding binnen de 

formule;

• Mogelijkheid bricks of clicks te beïnvloeden;

• Uitdaging: gewenst gedrag ! Ofwel IKM 
beïnvloeding



Economische/juridische toetsing

• Verdienmodel franchise totaal;

• Toetsing aan Nederlandse Franchisecode ?;

• Houdbaarheid verdienmodel (eerlijk, transparant);

• Totstandkoming goodwill, entreefee, 
financierbaarheheid, business plan. Margeprofielen, 
VPO;

• Branche.



Onze ervaringen voor 
creëren/meedenken nieuwe 

conditiestelsels

Uniglobe 
C1000

Gall & Gall  
Coop
Bruna
Jumbo
Plus

AH/Hema



???? VRAGEN ????


