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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 16 juni 2017 te 

Mijdrecht 

  
1. Opening 

 
De voorzitter, de heer Lommers opent de vergadering en heet een ieder 
van harte welkom.  

 
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 12 mei 2016 

 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld  en worden op het besloten 

deel van de ledensite geplaatst.  
 
3. A. Ingekomen stukken en mededelingen 

 
De statuten zijn aangepast in verband met de naamswijziging.  

 
De secretaris deelt mede dat een nieuw model agentuurovereenkomst 
beschikbaar is voor de leden, naar aanleiding van de discussie over het 

intrekken van de zogenaamde VAR-verklaring.  
Dit onderwerp is uitgebreid besproken tijdens de ledenvergadering op 12 

mei 2016. De secretaris heeft ten behoeve van de leden een model 
ontwikkeld en deze ook voorgelegd aan de Belastingdienst. De 
Belastingdienst heeft het model goedgekeurd en de leden kunnen er mee 

werken.  
De secretaris deelt wel mee dat het oude model wat hem betreft ook 

volstaat en dat dit model slechts een versie is waar de nadruk op de 
zelfstandigheid van de agent ligt. Dit thema was altijd al een belangrijk 
thema voor de handelsagent die immers meerdere opdrachtgevers moest 

hebben. Bovendien werkt de Nederlandse handelsagent doorgaans voor 
buitenlandse principalen en dan is de zelfstandigheid veel minder een 

issue. Immers, wie moet aan de bel trekken? De secretaris geeft het 
voorbeeld van een zaak die zich in Duitsland heeft afgespeeld tussen een 
Duitse principaal en een Nederlandse agent. Omdat de Nederlandse agent 

enkel voor de Duitse principaal werkzaam was kon hij nadat hij was 
opgezegd, ook ontslagbescherming in Duitsland inroepen. De principaal 

had dus ook een vergunning nodig om de agent/werknemer te ontslaan. 
Uiteindelijk leidt een geschil tot een regeling.  
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De secretaris staat ook stil bij een uitspraak in Italië over de zogenaamde 

Accordi Economici Collettivi. Een regeling die vaak in Italiaanse contracten 
wordt voorgesteld en waar de agent mee akkoord moet gaan. Deze 
regeling, die om de paar jaar wordt vastgesteld door vakbonden van 

Italiaanse agenten en de werkgevers, is een alternatieve rekenmodule 
voor de klantenvergoeding. Het komt er op neer dat indien een agent 

hiermee akkoord gaat, hij veel minder krijgt dan de Nederlandse variant. 
Recent is evenwel bepaald dat deze regeling een minimum vergoeding 
oplevert en dat de Italiaanse rechter niet enkel kijkt naar deze vergoeding, 

maar dus ook zal moeten kijken of de maximale vergoeding van één jaar 
conform het Italiaanse recht (en dus ook het Nederlandse recht) kan 

worden toegewezen.  
 

De secretaris staat ook stil bij het onderwerp pensioen. Een agent vindt op 
enig moment dat hij met pensioen moet, maar doelt daarbij op het 
bereiken van een bepaalde leeftijd, waardoor het gerechtvaardigd is om op 

te zeggen met behoud van een klantenvergoeding. Let wel, het gaat om 
de variant dat de agent in de vorm van een eenmanszaak werkt en niet in 

de vorm van een BV. De BV kan immers gewoon blijven bestaan, ook al 
gaat haar directeur met “pensioen”. De secretaris heeft vernomen dat in 
sommige landen in Europa het stoppen als agent moet inhouden dat wil hij 

aanspraak maken op een klantenvergoeding, hij ook daadwerkelijk met 
alle principalen moet stoppen. Dus gefaseerd afbouwen zou niet kunnen, 

hetgeen in Nederland wel kan. Aan de secretaris wordt gevraagd of hij 
deze verschillen eens op een rij zou kunnen zetten voor de belangrijkste 
EU-landen. 

 
B. VNHI 2017-2018 

 
Mevrouw Zournas geeft een presentatie over het jaarprogramma. Met de 
nieuwe naam mag ook meer aandacht worden gegeven aan de importeurs. 

Leden zijn nog steeds veel agenten en dus ligt er nog werk te doen voor 
het secretariaat om bijvoorbeeld nieuwe leden te krijgen, maar het bestuur 

realiseert zich dat er wel structuur moet zijn. Ze heeft een plan voor ogen 
dat een groot aantal maanden zal duren. Het secretariaat zal zich 
ondermeer bezig houden met wat leden willen of verwachten van het 

secretariaat, maar zij zal daarvoor onderzoek moeten doen, niet alleen bij 
de leden, maar ook wil mevrouw Zournas de identiteit van de Vereniging 

en haar leden vaststellen. Als men verwacht dat het VNHI ook voor nieuwe 
business kan zorgen, moet de VNHI proberen aan dit beeld te voldoen. Dit 
is makkelijker gezegd dan gedaan. Immers, dit betekent dat fabrikanten 

naar de site moeten worden getrokken. Als het VNHI bijvoorbeeld een 
expertfunctie heeft op het gebied van agent of importeur, dan moet zij ook 

in staat zijn om bijvoorbeeld bedrijfsadvies – weliswaar beknopt – te 
kunnen geven. Paul Visscher van het secretariaat is overigens een 
adviseur die vooral niet-leden adviseert over het opzetten van activiteiten 

et cetera. Communicatie naar leden moet beter en duidelijker, maar vooral 
naar derden. Gebleken is dat een bulletin niet goed wordt gelezen, terwijl 

daar veel tijd in gaat zitten en dat is dus jammer. De site is het 
uithangbord van de Vereniging en ook voor partijen die zich willen 

verbinden aan de VNHI. Het VNHI denkt aan kleinere bijeenkomsten die 
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meer het karakter hebben van een workshop.  Vanuit de zaal komt de 
vraag of starters die nog geen lid zijn, mogelijk toegang kunnen krijgen tot 

basisinfo op de site, maar de volledige informatie is voor weinig geld 
beschikbaar. Men kan een site zo inrichten met de woorden als “leest u 
verder” et cetera et cetera. Je zou dus kunnen denken aan een soort van 

junior lidmaatschap. Veel geïnteresseerden zijn vermoedelijk ook nog geen 
ondernemer en dus ook niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

  
4. Financiën 

 

Goedkeuring financieel jaarverslag 2016 
 

De penningmeester, de heer Dercksen, licht de jaarstukken 2016 toe. Aan 
de kostenkant heeft de Vereniging minder kosten gemaakt dan begroot 

hetgeen positief is, maar de inkomsten  uit advertentieopbrengsten, 
events en ook contributies zijn teruggelopen. Het boekjaar was al negatief 
begroot en het resultaat werd dus nog wat negatiever. De leden gaan 

unaniem akkoord met het financiële jaarverslag 2016.  
 

Décharge bestuur 
 
De Kascommissie bestaande uit de heren Smeets en Wolters, heeft de 

stukken beoordeeld en zij adviseert de leden het bestuur décharge te 
verlenen aan het bestuur en dus ook de penningmeester. De heer Smeets 

is aanwezig en licht dit kort toe. De vergadering gaat unaniem akkoord 
met décharge en de Kascommissie wordt bedankt voor haar 
werkzaamheden.  

 
Goedkeuring begroting 2017 

 
De penningmeester licht de begroting 2017 toe. De begroting sluit positief 
af en dat komt vooral omdat de Vereniging goede verwachtingen heeft van 

de events. De begroting is echter inmiddels achterhaald, omdat de 
ambassademarkt in Den Haag in mei 2017 geen doorgang heeft gevonden. 

Dit betekent dat de Ambassades op een andere manier gaan samenwerken 
met de Vereniging, maar waardoor inkomsten zullen worden gemist. Op 
papier betekent dit dat opbrengsten events geen € 4.500,= conform 

begroting, maar naar verwachting rond de € 2.000,=. De penningmeester 
moet op basis van deze meest recente gegevens de begroting op dat punt 

aanpassen, waardoor de begroting negatief sluit op - €1.300,=. Wel heeft 
de Vereniging nu de afspraak gemaakt met bijvoorbeeld de Ambassade 
van Oostenrijk dat zij gedurende meerdere maanden haar advertenties 

kwijt kan op de site. Dit betekent dat de site aantrekkelijker moet worden 
voor anderen, niet alleen agenten maar mogelijk ook principalen et cetera 

en wellicht leidt dit tot een hogere opbrengst.  
 
Het secretariaat zou nog steeds andere partners willen verbinden aan het 

VNHI, zoals een accountant of administratiekantoor. De PR-kosten vermeld 
op de begroting, bestaan uit een bijdrage voor de PR-werknemer, die 

immers wordt uitgeleend aan het VNHI. De vergadering gaat unaniem 
akkoord met de aangepaste begroting 2017. 
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5.  Benoeming Kascommissie (art. 18, lid 3 statuten)  
 

Het bestuur stelt voor de heren Smeets en Wolters opnieuw te benoemen 
als Kascommissaris en de leden gaan hiermee unaniem akkoord.  
 

6. IUCAB 
 

De secretaris deelt mede dat de site www.come-into-contact.com een 
steeds groter platform wordt van aangesloten verenigingen binnen Europa. 
Het is een grote database van agenten en importeurs en het VNHI kan als 

het meezit, daar ook geld mee verdienen.  
Een interessante site met advertenties en dergelijke leidt mogelijk tot 

meer bezoek en ook tot business voor de leden. Leden kunnen zich 
overigens ook zelf profileren door met een eigen advertentie te werken et 

cetera. Men moet daarvoor de site maar eens bezoeken.  
Een andere ontwikkeling is dat ook binnen IUCAB er steeds meer 
importeurs zijn en de distributeur is niet juridisch beschermd en dit heeft 

derhalve de aandacht van het bestuur. Men vraagt zich af of zij zich daar 
hard voor moet maken of niet. Betere bescherming kan ook leiden tot 

beperking in handel, is een vaak genoemd argument.  
 

7. Wat verder ter tafel komt 

 
Aan de leden wordt nog gevraagd of zij goede ideeën over partners of van 

welke strekking dan ook kunnen doorleiden aan het secretariaat. 
Communicatie tussen- en met leden is belangrijk voor de Vereniging.   
 

8. Rondvraag 
 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  
 

9. Sluiting 

 
De heer Lommers sluit de vergadering om 16.10 uur en bedankt iedereen 

voor zijn/haar aanwezigheid. De bijeenkomst wordt vervolgd met een 
presentatie van diverse sprekers over het onderwerp “Samenwerking en 
overnames in de handelsketen”.  

 
 

 
 

 

http://www.come-into-contact.com/

