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Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 14 juni 2019 te Baarn 

 

1. Opening 
 

De heer Lommers opent de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom. Hij deelt de vergadering mede dat de heer Hans van Geluk zijn 
werkzaamheden als bestuurder zal neerleggen en dit was nog niet 

opgenomen in de agenda, waardoor er een vacature is. De heer Van Geluk 
wordt bedankt voor zijn werkzaamheden. Ook de heer Schouwstra, thans 

PR-medewerker en de man die bijeenkomsten organiseert en dergelijke, 
heeft te kennen gegeven het VNHI te verlaten. Hij wordt woordvoerder en 

communicatieadviseur voor de belangenvereniging voor 
schuldhulpverleners. Mevrouw Annemarie Grob wordt zijn opvolgster. 
Mevrouw Grob stelt zich kort voor aan de vergadering. Zij heeft ervaring 

op het gebied van PR en marketing, veelal bij non-profitorganisaties, dat is 
het VNHI natuurlijk ook. Zij heeft er zin in. 

 
Daarnaast heeft de heer Dercksen aangegeven, om op termijn ook zijn 
functie als bestuurder van het VNHI neer te leggen. Het VNHI zal derhalve 

nieuwe kandidaten zoeken, maar indien de leden interesse hebben, dan 
verneemt de voorzitter dit graag. 

 
De secretaris staat stil bij het vertrek van de heer Schouwstra die met 
enthousiasme en succes het afgelopen jaar de PR-werkzaamheden heeft 

verricht. De site ziet er goed uit, het business nieuws is regelmatig 
verschenen en is inhoudelijk van aard, het ledenaantal groeit en derhalve 

kan worden teruggekeken op een succesvolle periode. De secretaris 
bedankt de heer Schouwstra en wenst hem alle succes bij zijn nieuwe 
werkgever. 

 
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 13 juni 2018 

 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld en zullen worden geplaatst op 
het besloten deel van de ledensite van het VNHI.  

 
 

 
 



  cpt 4/7/19 

2 

 

3. A. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

De secretaris bespreekt een tweetal juridische kwesties. De eerste is de 
acceptatie van creditnota’s. Agenten accepteren regelmatig dat wanneer 
een creditnota wordt verstuurd ook de provisie minder wordt. Op zich 

klinkt het redelijk wanneer de agent met de principaal is overeengekomen 
dat hij alleen provisie ontvangt voor zover de factuur ook is betaald, maar 

deze redenering is niet helemaal juist. De wet geeft aan dat naar de 
redenen voor een creditnota moet worden gekeken en dan moet het zo 
zijn dat het de principaal niet is aan te rekenen, wil de principaal zich 

terecht beroepen op het niet meer betalen van de commissie. Zaken als te 
late levering of kwaliteitsproblemen waardoor de klant mogelijk de order 

niet meer afneemt, retourneert, etc. zijn zaken die voor risico van de 
principaal komen en dit risico kan dus niet worden afgewend op de agent. 

De agent komt als dan de gebruikelijke commissie toe. De secretaris 
realiseert zich dat dit niet altijd het gewenst gedrag is van de agent en dat 
sommige agenten zullen accepteren dat een klein percentage onder uitval 

valt. Soms moet je ook de principaal tegemoet komen. De secretaris 
begrijpt dit, maar als het toch om te veel commissie gaat dan is het ook 

niet vreemd om bij het einde van de relatie, derhalve na opzegging, alsnog 
een claim op tafel te leggen, ter zake achterstallige commissie. De 
vordering voor een geldsom verjaart na 5 jaar en dus kan bij het einde 

van een relatie wanneer de agent toch niets meer te verliezen heeft de 
leverancier alsnog opheldering vragen over de credit nota’s van de 

afgelopen 5 jaren.  
 
De secretaris bespreekt ook de klantenvergoeding die opeisbaar is na het 

einde van een relatie, maar daarnaast heeft een agent vaak ook nog 
provisie vorderingen voor zogenaamde pijplijnorders. Een order die vlak 

voor het einde van de relatie is geplaatst of kort na het einde van de 
relatie, daar is doorgaans niet al te veel discussie over. Die discussie kan 
wel ontstaan wanneer een bepaalde klant repeterende overeenkomsten 

sluit. Een klant kan bijvoorbeeld een overeenkomst sluiten die inhoudt dat 
de leverancier moet leveren tenzij deze overeenkomst met een 

opzegtermijn wordt opgezegd. Wanneer die overeenkomst niet wordt 
opgezegd, komt opnieuw een nieuwe overeenkomst tot levering tot stand. 
De agent speelt in die situatie normaal gesproken een rol, maar in de 

situatie dat de agent net is opgezegd en de overeenkomst tussen klant en 
leverancier wordt niet opgezegd door de klant, de overeenkomst wordt dus 

voortgezet, dan speelt de agent geen rol meer. Kan hij dan ook nog 
commissie claimen? Alhoewel de jurisprudentie daar nog niet duidelijk over 
is, is de secretaris van mening dat de agent dit soort commissie niet meer 

kan claimen en eigenlijk is deze latente vordering verdisconteerd in de 
goodwill claim. Immers, de goodwill ziet op het verlies aan inkomen dat de 

agent heeft als gevolg van de beëindiging en het is dus een toekomstig 
gegeven. 
 

 
B. Terugblik VNHI 2018-2019 

 
De heer Schouwstra informeert de leden over het afgelopen jaar. Hij deelt 

mede dat het VNHI inmiddels 720 volgers heeft op LinkedIn en dat is zeer 
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positief te noemen. Partijen als ambassades en 
handelsvertegenwoordigingen, veelal gerelateerd aan een buitenlandse 

ambassade, weten het VNHI te vinden. Deze contacten kunnen mogelijk 
leiden tot nieuwe vertegenwoordigingen voor de leden. De heer 
Schouwstra deelt de leden mede dat het zogenaamde businessblad 

regelmatig is verschenen en dat hij goed wordt gelezen. Hij memoreert de 
bijeenkomsten van het VNHI die hebben plaatsgevonden waaronder de 

bijeenkomst bij de douane die tezamen met de NVKT heeft 
plaatsgevonden.  
 

Het VNHI is er ook voor importeurs en dus ook voor nieuwe ondernemers 
die willen starten op dit terrein. Omdat dit soort ondernemers gebaat zijn 

bij zeer gevarieerde informatie, mede omdat de branche waarin zij willen 
werken zeer gevarieerd kan zijn, is op de site een link geplaatst naar het 

kenniscentrum van de overheid, waar potentiële importeurs veel aan 
kunnen hebben. 
 

Nieuwe leden worden ook welkom geheten op het secretariaat en de 
bedoeling is dat nieuwe leden twee keer per jaar een contactmoment 

kunnen hebben met het bestuur en het secretariaat. Eerder dit jaar heeft 
een bijeenkomst plaatsgevonden op het kantoor van de secretaris. 
Bestuursleden spreken ook regelmatig met potentiële nieuwe leden of 

starters die vragen hebben over de praktijk.  
 

Daarnaast heeft een MKB Nederland het VNHI verzocht om ook aandacht 
te geven aan het thema energiebesparing en het VNHI heeft aan dit 
verzoek gehoor gegeven en zal proberen het komende jaar dit te doen. 

Ook voor vandaag staat dit onderwerp op de agenda, althans de heer 
Ruud Lezer zal een toelichting geven op dit onderwerp. Ook de site van het 

VNHI geeft hier informatie over. 
 
De heer Schouwstra deelt voorts nog mede dat het Waals 

Handelsagentschap eind 2018 zich als partner heeft verbonden aan het 
VNHI en de komende 3 jaar advertenties zal plaatsen op de site. Leden 

moeten daar natuurlijk naar kijken. Het secretariaat heeft overigens ook 
contact gelegd met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, omdat zij 
ook een matchingssysteem hebben. Dit zal ook in 2019 worden opgepakt 

door het secretariaat. 
 

 
4.  Financiën 

 

Goedkeuring financieel jaarverslag 
 

De penningmeester, de heer Dercksen, ligt de cijfers over 2018 toe. Het 
VNHI is in de min geëindigd, maar het verlies valt mee. Het aantal leden is 
licht gestegen waardoor ook de contributie-inkomsten zijn gestegen, maar 

daar staat tegenover dat er minder inkomsten zijn uit advertenties en 
dergelijke. Dat is jammer, maar wellicht dat met meer partners, zoals het 

Waals Handelsagentschap, dit ertoe kan leiden dat ook andere 
vergelijkbare organisaties zich aansluiten. De kosten zijn op orde.  
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Décharge bestuur 
 

De Kascommissie heeft de stukken beoordeeld. De Kascommissie bestond 
uit de heren Smeets en Wolter en in een brief aan het secretariaat 
adviseren zij de leden om het bestuur décharge te verlenen en derhalve 

ook de penningmeester. De heer Smeets is ook aanwezig. De vergadering 
gaat unaniem akkoord met décharge en de Kascommissie wordt bedankt 

voor haar werkzaamheden. Ook de heer Wolter die wil stoppen als 
kascommissaris. 

 

Goedkeuring begroting 2019 
 

De penningmeester licht de begroting 2019 toe. Als gezegd is hij redelijk 
positief over de ontwikkeling van het ledenaantal, maar het belang van 

advertenties en samenwerking met partners is van belang. Hij wil niet te 
hoog in de boom zitten, gelet op het jaar 2018, waardoor de begroting 
2019 een klein negatief saldo kent. Hopelijk worden er volgend jaar 

positieve cijfers geschreven. De ruimte zit wat de heer Dercksen betreft 
vooral in de importeurs waardoor de vereniging kan groeien. De 

vergadering gaat unaniem akkoord met de begroting 2019.  
 
5.  Benoeming Kascommissie (art. 18, lid 3 statuten)  

 
De heer Bert Herlaar heeft zich bereid verklaard om plaats te nemen in de 

kascommissie en het bestuur stelt de vergadering mitsdien voor de heren 
Smeets en Herlaar te benoemen als kascommissaris. De ledenvergadering 
gaat hiermee unaniem akkoord.  

 
6.     IUCAB 

 
 De secretaris licht toe wat IUCAB is. Het is een overkoepelende Europese 
organisatie van belangenorganisaties zoals het VNHI.  

 
De afgelopen maanden is het onderwerp “block exemption” aan de orde 

gekomen. 
 
Dit is een regeling voor verticale afspraken waarbij bepaalde afspraken 

tussen ondernemers worden toegestaan binnen Europa. De secretaris licht 
dit toe. Een verticale overeenkomst is een afspraak tussen partijen in de 

bedrijfskolom. Wanneer men bijvoorbeeld afspreekt dat men niet 
concurrerend mag optreden, dan wel op basis van exclusiviteit werkzaam 
is, een dergelijke afspraak in beginsel in strijd is met de vrije 

mededinging. Dit is iets wat Europa juist stimuleert. Evenwel is een 
uitzondering gemaakt voor afspraken die met name de handel tussen 

kleine en middelgrote bedrijven in lidstaten bevorderen. Deze regeling 
dateert van plusminus 20 jaar geleden waardoor afspraken die met 
agenten en importeurs worden gemaakt gewoon zijn toegestaan. Het 

effect van een dergelijke afspraak beïnvloedt doorgaans ook niet of 
nauwelijks de zogenaamde relevante markt. De Europese commissie 

bekijkt evenwel of deze uitzondering op de vrije mededinging nog van 
toepassing zou moeten blijven. We zijn immers 20 jaar verder en vooral 

door de komst van internet is de handel veranderd. Dit betekent dat een 
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Europese consultatie op gang is gebracht, hetgeen inhoudt dat iedereen en 
dus ook belangenorganisaties als de VNHI en IUCAB zich kunnen uiten 

over dit soort vragen. Het zal de leden niet verbazen dat het VNHI bepleit 
dat de uitzondering die thans van toepassing is, gehandhaafd moet 
blijven. De uitzonderingssituatie eindigt in beginsel in 2022 en, met andere 

woorden, we hebben nog wel even de tijd.  
 

7.  Wat verder ter tafel komt 
 
De heer Schouwstra deelt de aanwezigen mede dat de heer Lezer helaas 

verhinderd is en niet zijn presentatie kan geven. Derhalve rijkt de heer 
Schouwstra een overzicht uit van het MKB te weten “Watt je moet weten 

over de informatieplicht energiebesparing”. Vanaf 1 juli 2019 geldt de 
informatieplicht energiebesparing voor alle bedrijven die jaarlijks vanaf 

50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas-(equivalent) verbruiken. De heer 
Schouwstra realiseert zich dat VNHI-leden daar niet snel onder zullen 
vallen. Aan de andere kant is het de bedoeling van de informatieplicht 

energiebesparing dat MKB-bedrijven bewust omgaan met de energie. Dat 
geldt eigenlijk voor iedereen en dit is een heel goed uitgangspunt. Hij 

verwijst naar de site: www.wattjemoetweten.nl. De komende maanden zal 
over dit thema ook de site aandacht geven en op de eerstvolgende 
bijeenkomst van de leden zal het secretariaat daar nader op in gaan. 

 
8.     Rondvraag 

 
De heer Schouwstra vraagt nog aandacht voor het onderwerp 
brandstofpas. Hij vraagt of daar interesse voor bestaat, omdat dit op 

bepaalde pompen de leden een voordelig tarief geven. Het VNHI kan haar 
beurt ook een kleine vergoeding ontvangen. Hij verzoekt de leden het 

secretariaat daar nader over te informeren. Mevrouw Grob zal op dit 
thema nog terug komen. 
 

9.  Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering die zal worden gevolgd door een 
presentatie van de heer Boersma, voormalig FIOD-rechercheur. 

http://www.wattjemoetweten.nl/

