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Notulen Algemene Ledenvergadering 18 juni 2021 (online) 
(Zoom Videoconferentie 15.00-16.00 uur) 

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

 
1. Opening Voorzitter 
 
2. Goedkeuring Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering 4 september 2020   

 
3. A) Eventuele ingekomen stukken en mededelingen 

B) Jaarverslag voorzitter VNHI in 2020 en vooruitblik 2021 
 

4. A) Communicatie update/mededelingen VNHI -2021 
B) Thema (netwerk)bijeenkomsten najaar 
C) Herintroductie ledenlijst (met toestemming leden) 
 
 

5. Financiën 
- Goedkeuring financieel jaarverslag 2020  
- Décharge bestuur 
- Goedkeuring begroting 2021  

 
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 2021.  

 
7. IUCAB- nieuws 

a) Update Paul Holtrop- uitspraak Europees Hof- De specifieke omschrijving taak agent EU-
richtlijnen  
 
b) Uitleg Paul Holtrop- Belang Contractvastlegging Exclusiviteit voor een handelsagent 

 
8. Corona-ontwikkelingen: belangenbehartiging VNHI leden/Lobby overheid - update 

 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
- Verzoek medewerking leden aan internationale enquête IUCAB - ter bevordering 

van kennisuitwisseling en het onderstrepen van het belang van handelsagenten in de 
handelsketen betreft de internationale overeenkomsten en verschillen aangaande het 
vak van handelsagent. 

 
10. Rondvraag 

 
11. Sluiting 
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1. Opening 

 
Voorzitter Peter Lommers (PL) opent de online Algemene Ledenvergadering en heet 
iedereen namens het VNHI-bestuur van harte welkom. PL informeert hoe het de aanwezige 
leden vergaat tijdens deze Covid-pandemie. Er volgt een discussie waarin verschillende 
leden en bestuursleden vertellen over de impact van Corona en de hieruit voortvloeiende 
restricties en beleidsmaatregelen van de overheid op hun business. De mate van negatieve  
(Corona)impact op de bedrijven van de aanwezige leden uit verschillende branches 
verschilt enorm. Zo doen de sectoren schoeisel en kleding het een stuk minder, maar de 
business van aanwezige leden in de food-, tuin/agro-, electronica-, bouw-, CV-,  technische 
productenindustrie evenals in de sector consumentengoederen en interieur doen het 
redelijk tot goed.  

 
 De aanwezige leden wijzen ook op het feit dat vernieuwing, flexibiliteit en investering in   
nieuwe vormen van productaanbieding zoals e-marketing ook erg belangrijk zijn. Een crisis 
biedt vaak ook weer nieuwe kansen, volgens een deel van de aanwezige leden en ze 
adviseren business, portfolio en netwerk uit te breiden en businessstrategieën waar nodig 
aan te passen en te vernieuwen onder het mom van “never waste a good crisis”.   

 
2. Goedkeuring Concept-Notulen Algemene Ledenvergadering 4 september 2020 

 
  De concept-notulen van de ALV van 4 september 2020 worden ongewijzigd vastgesteld en 
  worden geplaatst op het besloten ledendeel van de VNHI-website.  

 
 

3. A) Eventuele ingekomen stukken en mededelingen 
 
Er zijn verder geen ingezonden stukken van leden binnengekomen voor deze 
ledenvergadering. 

 
B) Jaarverslag voorzitter VNHI 2020 en vooruitblik 2021 
 
PL benoemt dat het afgelopen jaar voor velen een rollercoaster was die zijn weerga niet 
kent, de pandemie leek alles in zijn greep te hebben. Hij meldt dat volgens hem de Covid-19 
situatie nog niet voorbij is, maar door het ter beschikking komen van vaccinaties wordt de 
greep op de maatschappij hopelijk minder.  
 
Naast de aanslag op de gezondheid die potentieel voor iedereen aanwezig  is, vervolgt PL,  
is er ook een zakelijke consequentie. Vele bedrijven waaronder VNHI-leden zijn zwaar door 
de Covid-19 crisis getroffen en/of door de overheidsmaatregelen die hier uit voort vloeiden.  
 
De voorzitter merkt op dat de noodmaatregelen vaak snel door de politiek gerealiseerd  
zijn, maar slechts een deel van de economie en markt hebben geholpen. Een ander deel van 
de bedrijven hebben vaak lijdzaam moeten toezien hoe hun bedrijf onder zware financiële 
druk kwam te staan.  
 
Het VNHI, zo vermeldt PL, heeft zich zeer ingespannen om de penibele posities van 
verschillende leden onder de aandacht te brengen van de politiek. We hebben veel 
gelobbyd en aangedrongen bij het Ministerie van EZK en de Vaste Kamercommissie EZK en 
hebben daarmee mede bereikt dat uiteindelijk ook handelsagenten aanspraak konden 
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maken op de  TVL-steunmaatregel (Tegemoetkoming Vaste Lasten), de voormalige TOGS-
regeling.  
 
De regering liet eind 2020 tijdelijk de SBI-codes voor deze aanvraag los en zodoende 
konden alle ondernemers, inclusief handelsagenten, met flink omzetverlies aanspraak 
maken op deze regeling. Ook heeft het VNHI zich hard gemaakt om voorraadhoudende 
toeleveranciers in aanmerking te laten komen voor de VGD –regeling, zo meldt Peter 
Lommers.  
 
Hij vervolgt dat het VNHI zeer regelmatig contact met haar partnerorganisaties MKB, VNO-
NCW, IUCAB  en de Kamer van Koophandel heeft gehad om samen tot structurele 
oplossingen te komen om handelsagenten en importeurs verder te ondersteunen. 
Bovendien, vervolgt PL, nemen we als belangenvereniging  ook deel  aan verschillende 
(online) bijeenkomsten en besprekingen die voor de leden wellicht van belang kunnen zijn. 
 
Ook  is het VNHI  in nauw contact met IUCAB, de internationale overkoepelende organisatie 
voor handelsagenten. Geregeld komen de Europese belangenverenigingen (online) samen 
om de situatie en belangen van handelsagenten te bespreken.  PL benoemt dat alleen in 
Europa al zo’n 600.000 handelsagenten actief zijn die voor een essentieel deel van de 
economie zorg dragen. Paul Holtrop zal over de Europese wet- en regelgeving zo nog een 
“update” geven, zo vermeldt PL. 
 
Hierop aansluitend vervolgt de voorzitter dat de vereniging trots is op de VNHI-cursus 
“Starten als Handelsagent” waarvoor ze het gecertificeerde trainingskeurmerk van de 
Internationale organisatie IUCAB heeft ontvangen. 
 
Verder vermeldt PL dat het VNHI afgelopen jaar ook afscheid heeft genomen van 
bestuurslid en penningmeester Marck Dercksen, maar ook verheugd is dat we per 1 januari 
van dit jaar een nieuw bestuurslid hebben mogen verwelkomen, Harmannus Timmer die 
onder andere (startende) leden bijstaat bij het opstarten van hun business.  
 
Hij wijst verder op het feit dat het VNHI nog een extra bestuurslid zoekt om het bestuur te 
komen versterken en die tevens de rol van penningmeester voor de vereniging op zich wil 
nemen. PL merkt op dat hij graag verneemt of er bij deze vergadering aanwezige leden 
wellicht kandidaten zijn die interesse hebben in deze vacature. 
 
Peter Lommers besluit met de woorden dat de huidige afbouw van de pandemiedreiging  
hopelijk ook  betekent dat voor de handelsagenten en importeurs het tij kunnen gaat keren. 
Hij verwacht dat er branches zullen zijn die snel de draad weer kunnen oppakken maar er 
zullen er ook zijn, waarbij de pandemie voor de bedrijfsactiviteiten een blijvende 
verandering te weeg heeft gebracht. 

 
4. A) Communicatie update/mededelingen VNHI -2021 

 
Annemarie geeft een update over de stand van zaken betreffende de vereniging in het 
afgelopen jaar. Het ledenaantal is iets gedaald in vergelijking met het aantal leden een jaar 
geleden. De Covid-pandemie blijft zijn weerslag houden op het aantal lidmaatschaps-
aanmeldingen en er zijn meer opzeggingen vergeleken met vorig jaar doordat leden hun 
lidmaatschap opzegden als bezuinigingsmaatregel en stopten met hun bedrijf om financiële 
redenen, maar ook omdat sommige leden de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. 
Het aantal aanmeldingen voor het VNHI-lidmaatschap neemt weer iets toe, maar het is 
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afwachten of de groei in leden het aantal opzeggingen voor 2021  helemaal kan 
goedmaken. 
 
AG benoemt vervolgens dat het aantal mensen dat de VNHI-website bezoekt, blijft 
toenemen. Ook op sociale media waar het VNHI actief is zoals op LinkedIn, is een stijging 
waarneembaar in het aantal volgers en connecties, meldt AG. Dit zijn onder meer 
adverteerders, VNHI-leden, distributeurs, handelsagenten, importeurs en andere hieraan 
gerelateerde bedrijven en personen.  
 
Vervolgens bespreekt AG de vernieuwde prijsafspraken die gemaakt zijn met commerciële 
partners zoals SKyNet World Wide Express en SkyMail, de pakket/post divisie van SkyNet. 
 
Annemarie benoemt 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 vermeldt AG de uitbreiding in het netwerk van 
ambassades en hun exportdivisies 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 de mogelijke Covid-restricties opgelegd door de overheid. Zo 
staan er twee fysieke bijeenkomsten van de Cursus Starten als Handelsagent gepland, een 
Nieuwe-Ledenmeeting, een fysieke netwerkbijeenkomst en een themabijeenkomst 
Bedrijfsovername/-overdracht. 
 

C) Herintroductie ledenlijst (met toestemming leden) 
 
Sinds mei 2018 is het volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet   
meer toegestaan de VNHI-ledenlijst op het besloten ledendeel van de VNHI-website te 
plaatsen zonder toestemming van de leden voor het gebruik van deze (contact)gegevens, 
zo vermeldt AG. 
 

  Omdat er onder (een deel van) de leden toch behoefte is aan zo’n alternatieve ledenlijst        
  om vervolgens met andere leden in contact te komen, vervolgt Annemarie, wordt hiervoor  
  toestemming gevraagd aan de leden middels de online VNHI-nieuwsbrief en een Direct   
  Mailing of ze hun zelf opgegeven gegevens wil delen met andere leden. 
 

5. Financiën 
- Goedkeuring financieel jaarverslag 2020  
 

                Secretaris Paul Holtrop licht de financiële stukken toe. Voorzitter Peter Lommers vermeldt       
 vervolgens 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 hebben        

                goedgekeurd. De heer Smeets die online aanwezig is, beaamt dit nogmaals. PL bedankt de  
  kascommissie voor hun werkzaamheden en de genomen moeite om de stukken te beoor-  
  delen. 

 
- Décharge bestuur 
 

De aanwezige leden bij deze online vergadering bedanken het VNHI-bestuur voor haar 
werkzaamheden en gaan vervolgens unaniem akkoord met décharge. 
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- Goedkeuring begroting 2021  
 
Secretaris Paul Holtrop licht de begroting voor 2021 toe en hoopt dat de effecten van de 
Corona-pandemie op de inkomsten van het VNHI door o.a. een daling in contributie-
inkomsten en advertentiegelden zal resulteren in een overzienbaar verlies, maar vreest 
dat boekjaar 2021 met een substantieel verlies zal worden afgesloten. Veel hangt af of de 
pandemie zich dit jaar verder doorzet en welk effect dit heeft op het VNHI- ledenaantal 
en de contributie- en advertentiegelden. De vergadering gaat unaniem akkoord met de 
begroting van 2021. 
 

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

 
 Voorgesteld wordt de heren Leo Smeets  (LS) en Bert Herlaar (BH) te benoemen voor de 
kascommissie ter beoordeling van financieel boekjaar 2021 voor volgend jaar. LS verklaart 
zich  hiervoor bereid en ook BS heeft vooraf aangegeven zich beschikbaar te stellen om ook 
in 2022 in de kascommissie plaats te nemen. De ledenvergadering gaat hiermee unaniem 
akkoord. 

 

7. IUCAB- nieuws 
a) Update Paul Holtrop- uitspraak Europees Hof- De specifieke omschrijving taak agent EU-
richtlijnen  
 
PH geeft een update over de ontwikkelingen omtrent de EU VBER-richtlijnen (Vertical Block 
Exemption Regulations) en de bijzondere positie van de handelsagent in Europa. Of de 
richtlijn voor wettelijke bescherming van de status als handelsagent in Europa gehandhaafd 
blijft en wordt verlengd na 31 mei 2022 of niet, is nog niet besloten. De besluitvorming 
hierover door de Europese Commissie bevindt zich in de (eind)evaluatiefase. Paul Holtrop zal 
meer informatie verstrekken zodra hierover een definitief besluit is genomen door de EC. 
 
b) Uitleg Paul Holtrop- Belang Contractvastlegging Exclusiviteit voor een handelsagent 
 
Paul Holtrop licht toe dat Het ‘Verdrag over het functioneren van de Europese Unie’, Artikel 
101, contracten verbiedt tussen ondernemingen die concurrentie beperken.  Voor de 
agentuurovereenkomst is tot nu toe een uitzondering gemaakt.  Aangezien een exclusieve 
afspraak wat een agentuurrelatie vaak inhoudt, volgens PH, de mededinging beperkt, maar 
de handelsagent het handelsverkeer tussen landen bevordert, werd  hiervoor een 
uitzondering  gemaakt. 
 
PH vreest dat als handelsagentovereenkomsten niet worden uitgesloten van dit artikel er een 
grote kans is dat het distributiekanaal via handelsagenten verdwijnt ten nadele van veel 
MKB-opdrachtgevers en consumenten. 
 

8. Corona-ontwikkelingen: belangenbehartiging VNHI leden/Lobby overheid – update 
 
 AG  geeft een toelichting op de brief die 1 februari jl. namens het VNHI aan de Vaste 
Kamercommissie EZK en het Ministerie EZK is gestuurd betreffende de aanspraak op de 
VGD-regeling voor non-food voorraadhoudende toeleveranciers. De Vaste Kamercommissie 
reageerde hierop met de mededeling dat de brief behandeld is in de procedurevergadering 
van 9 februari jl., waarin de leden van de commissie besloten hebben dat zij het schrijven 
van de VNHI betrekken bij de verdere behandeling van de derde suppletoire begroting 
betreft de uitbreiding van het economisch steun- en herstelpakket. Helaas, zo meldt AG, 
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heeft het Ministerie EZK daarop besloten dat de VGD-regeling (Voorraad Gesloten 
Detailhandel) niet wordt uitgebreid naar importeurs en toeleveranciers, maar alleen blijft 
gelden voor verplicht gesloten non-food detailhandelaren die vallen onder SBI-code 47. 
 
Annemarie vermeldt verder dat de voorgaande brief gericht aan de overheid aangaande het 
verzoek dat handelsagenten voor de vroege TOGS/ huidige TVL–regeling in aanmerking 
dienden te komen, wellicht heeft bijgedragen aan het resultaat dat de regering eind 
december de SBI-codes tijdelijk heeft losgelaten voor alle ondernemers met flink 
omzetverlies en nu dus ook handelsagenten die aan de voorwaarden voldeden hiervoor in 
aanmerking kwamen. 
 

9. Wat verder ter tafel komt 
- Verzoek medewerking leden aan internationale enquête IUCAB -  

 
Om het belang van handelsagenten in de verkoopkanalen te onderstrepen en de 
overeenkomsten en verschillen op internationaal niveau te kunnen vergelijken, heeft IUCAB 
besloten een enquête te houden op dit gebied op Europees niveau, zo meldt AG. 
Met de resultaten van de enquête wil IUCAB in samenwerking met de University of 
Winsconsin een studie opstellen die tot doel heeft de zichtbaarheid van handelsagenten te 
verhogen en de relatie tussen handelsagenten en fabrikanten te verbeteren. Annemarie 
heeft de enquête onder de leden verspreid met het verzoek om medewerking.  AG  wijst de 
de aanwezige leden nogmaals op het belang van  het invullen van deze enquête en verzoekt 
de aanwezige handelsagenten om hun medewerking. Een van de leden merkt op dat het hem 
opviel dat de enquête opgesteld is vanuit een Amerikaans model waarin uitgegaan wordt dat 
de handelsagent slechts voor een principaal werkt. In Europa wordt grotendeels met 
meerdere principalen gewerkt. AG zal deze feedback doorgeven aan IUCAB. 
 

10. Rondvraag 
 
De voorzitter vraagt de aanwezige leden of er nog mededelingen zijn voor de rondvraag. Er 
wordt een vraag gesteld over de nieuwe telecommunicatiewet “koud bellen” en over de btw-
richtlijnen voor e-commerce die per 1 juli a.s. ingaan. AG verwijst voor meer informatie naar 
de nieuwsrubriek op de VNHI-website waar beide onderwerpen binnenkort aan bod komen.  
 

11. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun “online” aanwezigheid en sluit de vergadering 
af. 


