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Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering 10 juni 2022 (online) 
(Zoom Videoconferentie 15.00-16.00 uur) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agenda 
 
 
 

1. Opening Voorzitter 
 
2. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2021 (zie bijlage) 

 
3. a. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen 

b. Jaarverslag voorzitter VNHI in 2021 en vooruitblik 2022 
 

4. a) Communicatie update/mededelingen VNHI 
b) Thema (netwerk)bijeenkomsten najaar 
 

5. Financiën 
- Goedkeuring financieel jaarverslag 2021  
- Décharge bestuur 
- Goedkeuring begroting 2022  

 
6. Benoeming Kascommissie (art.18, lid 3 statuten)  

Voorgesteld wordt de heren L. Smeets en B. Herlaar te benoemen voor de 
kascommissie voor financieel boekjaar 2022.  
 

7. Verhoging lidmaatschapscontributie VNHI - per 1 januari 2023 met € 15,- 
 

8. EU Regelgeving- verlenging VBER 
   

 
9. Wat verder ter tafel komt 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 
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__________________________________________________________________________________ 
Online aanwezig:  
 Peter Lommers Paul Visscher 
 Paul Holtrop Annemarie Grob 
 Mario van Gorsel 
  
Afwezig met bericht: Harmannus Timmer 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Peter Lommers (PL) opent de online Algemene Ledenvergadering en heet alle 
aanwezigen namens het VNHI-bestuur van harte welkom. PL uit zijn zorgen over de 
toenemende prijsstijgingen en de lange levertijden van goederen en diensten en de impact 
hiervan op de (wereld)economie. PL informeert hoe het de aanwezige leden vergaat in deze 
hectische tijden. Verschillende leden en bestuursleden vertellen over hun ervaringen en de 
uitwerking van de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne en de nasleep van de pandemie en 
de hieruit voortvloeiende overheidsrestricties op hun business.  

 
Er volgt een discussie over het dilemma dat men in deze onzekere tijden moeilijk 
prijsafspraken voor goederen en grondstoffen kunt garanderen aan klanten en dat 
leveranciers hun prijzen vaak op dagbasis aanpassen. Hetzelfde gaat op voor levertijden 
volgens Peter Lommers. Paul Visscher (PV) voegt toe dat het vooral in de hout- en 
meubelindustrie dramatisch is. Door de enorme prijsstijgingen zijn prijsonderhandelingen 
niet meer mogelijk en beroept de leverancier zich op overmacht als de orderprijs 
ruimschoots wordt overschreden. Paul Holtrop (PH) vult aan dat de normale 
standaardvoorwaarden niet meer van toepassing zijn en dat nacalculatie, dagprijzen en 
toeslagen de huidige norm zijn. Verschillende leden beamen dat dat de uitdagingen van 
deze tijd zijn en dat je in sommige sectoren zoals in de metaalindustrie, pas na de opdracht 
de definitieve prijs krijgt. 

 
2. Goedkeuring Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2021 

  De concept-notulen van de ALV van 18 juni 2021 worden ongewijzigd vastgesteld door de  
 aanwezige leden en bestuursleden en worden naderhand geplaatst op het besloten 
ledendeel van de VNHI-website.  

 
 

3. A) Eventuele ingekomen stukken en mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat er verder geen ingezonden stukken van leden binnengekomen 
zijn voor deze ledenvergadering. 

 
B) Jaarverslag voorzitter VNHI 2021 en vooruitblik 2022 
PL benoemt dat ondanks de huidige problematieke wereldsituatie men positief moet 
blijven en manieren moet vinden om met de huidige problemen om te gaan en in 
oplossingen moet blijven denken. Hij vervolgt dat het moeilijk te voorspellen is hoe de 
wereld er over een half jaar voor staat en wat de impact zal zijn op de business van 
handelsagenten, importeurs, distributeurs en op het VNHI. 
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Leo Smeets (LS) vult aan dat men terugkomt op globalisering. De afgelopen tijden is er 
volgens hem een geheel andere indeling en productieverdeling ontstaan omdat 
grootmachten te veel de touwtjes in handen krijgen en er zo scheefgroei ontstaat en veel 
landen te afhankelijk worden van dominante wereldspelers als China. Wereldverhoudingen 
verschuiven en men moet uitkijken dat de wereldeconomie op deze manier niet in gijzeling 
wordt genomen.  
 
Mario van Gorsel (MvG) geeft als reactie dat men ondanks de huidige situatie positief moet 
blijven en dat er in zijn ogen een soort “reset” plaatsvindt aangezien er in het verleden ook 
irreële prijzen voor goederen en diensten werden gehanteerd. 
 

 
4. A) Communicatie update/mededelingen VNHI  

Annemarie Grob (AG) geeft een update over de stand van zaken aangaande het VNHI in het 
afgelopen jaar. Het ledenaantal is gedaald in vergelijking met het aantal leden een jaar 
geleden. De impact van de Covid-pandemie en het daaruit voortvloeiende overheidsbeleid 
alsmede de prijsstijgingen van o.a. materiaal, grondstoffen en goederen als gevolg van de 
huidige oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, hebben hun weerslag op het aantal 
lidmaatschapsaanmeldingen. Er zijn meer opzeggingen vergeleken met vorig jaar doordat 
leden hun lidmaatschap opzegden als bezuinigingsmaatregel en stopten met hun bedrijf om 
financiële redenen. Gelukkig zit er een stijgende lijn in het aantal aanmeldingen voor het 
VNHI-lidmaatschap waardoor er nu ook weer meer nieuwe leden bijkomen. 
  
Ook is er een grote toename te zien in het aantal mensen dat de VNHI-website bezoekt 
evenals op de sociale mediakanalen van het VNHI. Er is een behoorlijke stijging in het aantal 
volgers en connecties van de VNHI-LinkedInpagina, meldt AG., waaronder nieuwe VNHI-
leden, distributeurs, handelsagenten, importeurs en adverteerders. 
 
Bovendien trekt het aantal adverteerders die een advertentie en/of Direct Mailing plaatsen 
via het VNHI ook weer aan.  
 
Verder benoemt AG de vernieuwde prijsafspraken en samenwerkingsverbanden die 
gemaakt zijn met commerciële partners zoals Stonex, een financiële dienstverlener die via 
hun platform VNHI-leden de mogelijkheid biedt internationale betalingen uit te voeren 
zonder daarvoor extra fees of transactiekosten te berekenen. 
 
Annemarie vermeldt verder o.a.de (online) VNHI-bijeenkomsten voor leden die de 
afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en belangrijke events en bijeenkomsten waarbij het 
VNHI zelf (online) aanwezig was. Ook geeft AG een opsomming van nieuwe ambassades en 
hun exportdivisies waarmee het VNHI-netwerk is uitgebreid en die voor leden van groot 
belang kunnen zijn. 
 
 
B) Thema (netwerk)bijeenkomsten najaar 
Annemarie geeft een overzicht van de bijeenkomsten die gepland staan voor komend 
najaar onder voorbehoud van mogelijk nieuwe covid-restricties opgelegd door de overheid. 
Zo staan er o.a. twee fysieke bijeenkomsten van de Cursus Starten als Handelsagent 
gepland, een Nieuwe-Ledenmeeting, een fysieke netwerkbijeenkomst en een 
themabijeenkomst. PH spreekt de voorkeur uit toekomstige netwerkbijeenkomsten zoveel 
mogelijk te laten plaatsvinden bij één van de VNHI-leden zelf op hun bedrijfslocatie zodat 
leden gelijk een kijkje in de keuken krijgen bij andere leden uit een bepaalde sector. 
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5. Financiën 
- Goedkeuring financieel jaarverslag 2021 

 Voorzitter Peter Lommers vermeldt dat hij het schriftelijk akkoord van de financiële      
commissie bestaande uit de heren Leo Smeets en Bert Herlaar heeft ontvangen en dat deze 
de financiële stukken naar tevredenheid hebben goedgekeurd. PL bedankt vervolgens de 
kascommissie voor hun werkzaamheden en de genomen moeite om de financiële stukken 
voor boekjaar 2021 te beoordelen. 

 
- Décharge bestuur 

De aanwezige leden bij deze online vergadering bedanken het VNHI-bestuur voor haar 
werkzaamheden en gaan vervolgens unaniem akkoord met décharge. 
 

- Goedkeuring begroting 2022  
PH licht de begroting voor 2022 toe en hoopt dat de effecten van de huidige 
wereldproblematiek minder impact hebben op de inkomsten van het VNHI in de toekomst. 
Veel hangt af of de pandemie dit jaar opnieuw de kop opsteekt en hoe lang de oorlog 
tussen Rusland en de Oekraïne aanhoudt en welk effect dit vervolgens heeft op het VNHI- 
ledenaantal en de contributie- en advertentiegelden. De aanwezige leden en bestuursleden 
hebben verder geen opmerkingen over de begroting van 2022 en deze wordt unaniem 
geaccordeerd. 
 

6.  Benoeming Kascommissie (art.18, lid 3 statuten)  
De voorzitter vermeldt dat Bert Herlaar vooraf heeft aangegeven dat hij zich niet meer 
beschikbaar stelt voor een nieuwe termijn in de financiële commissie en bedankt hem 
hartelijk voor zijn verdiensten als kascommissielid. Vervolgens vraagt hij de heer Leo 
Smeets (LS) of hij ook volgend jaar in de kascommissie wil plaats nemen ter beoordeling van 
financieel boekjaar 2022. LS verklaart zich hiertoe bereid. De ledenvergadering gaat 
hiermee akkoord. PL vervolgt dat voor volgend jaar de vacature voor een nieuw 
kascommissielid openstaat en nodigt de aanwezige leden van harte uit hier op te reageren. 
 

 

7. Verhoging lidmaatschapscontributie VNHI - per 1 januari 2023  
De voorzitter deelt mee dat het bestuur genoodzaakt is gezien de gestegen kosten de 
contributie voor het VNHI-lidmaatschap per ingang van 1 januari 2023 met €15,- te 
verhogen.  
 
Een gewoon lidmaatschap gaat met ingang van 1 januari 2023 € 375,- (excl. btw) kosten en 
een proeflidmaatschap € 190,-  exclusief voor het eerste jaar en voor het tweede jaar € 
290,- (excl. btw). 
 

8. EU Regelgeving- verlenging VBER  
PH geeft een update omtrent de EU VBER-richtlijnen, de Vertical Block Exemption 
Regulations waarin de wettelijke bescherming van de uitzonderlijke status van de 
handelsagent in Europa is vastgesteld. De besluitvorming door de Europese Commissie of 
deze VBER- richtlijnen na 31 mei 2022 gehandhaafd blijven en worden verlengd, stond ter 
discussie aangezien er in het algemeen een verbod geldt op afspraken die de mededinging 
kunnen beperken. Paul Holtrop wijst op het feit dat sommige beperkingen wel degelijk 
economische voordelen kunnen opleveren aangezien de handelsagent de handel tussen 
Europese landen op een positieve manier beïnvloedt. PH deelt mee dat de EC heeft besloten 
dat de VBER-richtlijnen gehandhaafd blijven en worden verlengd t/m 2034. Wél wordt de 
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definitie van het beroep van handelsagent, zo vermeldt Paul, aangescherpt en nauwkeuriger 
omschreven. De hoofdtaak van een agent is bemiddeling tussen de principaal en de klant en 
het opbouwen van een duurzame relatie met de principaal/leverancier/klant. Een 
handelsagent mag dus niet bijdragen in de kosten van goederen waarbij deze bemiddeld 
heeft of kosten voor zijn rekening nemen in het kader van de relatie. Ook mag de 
handelsagent op eigen kosten geen voorraad aanhouden t.b.v. de principaal volgens PH of 
investeren in sales en promotiedoeleinden.  
 
Het feit dat de VBER-richtlijnen zijn verlengd is een grote opsteker voor de erkenning van het 
vak van handelsagent volgens Paul Holtrop en een van de verdiensten en inzet van 
belangenorganisaties zoals het VNHI. 
 

 
9. Wat verder ter tafel komt 

Leo Smeets (LS) vraagt of er iets bekend is betreft nieuwe btw-tarieven naar consumenten 
toe waar het btw-tarief wordt gehanteerd wat in het desbetreffende land geldt. PH reageert 
dat hem hier niets over bekend is en dat hij hier zijn vraagtekens bij zet. 
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen van de aanwezige leden en bestuursleden. 
 

10. Rondvraag 
PL vraagt de aanwezige leden of er nog mededelingen zijn voor de rondvraag, maar deze zijn 
er niet.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun “online” aanwezigheid, wenst iedereen een 
prettig weekend en sluit de vergadering af. 


