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Concept-notulen ALV donderdag 18 april 2019 
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING NVKT  
 

1 Opening 
Voorzitter Paul Visscher opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 

memoreert het overlijden van erelid Rob de Wilde op 26 maart 2018. 

 
2 Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering d.d 22 juni 2018  

De notulen worden goedgekeurd. 
 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 
Secretaris Paul Holtrop informeert ons over een aantal ontwikkelingen: 
- De afgelopen maanden is in Europa 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 Europese consultatie op gang is gebracht, 
hetgeen inhoudt dat iedereen en dus ook belangenorganisaties als de VNHI/NVKT 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 

 
- Commissierechten over orders na einde overeenkomst.  

Er zijn gevallen denkbaar dat een agent ook provisie claimt over orders die pas na het 
einde van de relatie worden geplaatst. De agent dient dan aan te tonen dat deze order 
nog zijn verdienste is geweest, omdat hij die heeft voorbereid. In dat geval ontvangt 
de agent wel provisie. Soms kan het voorkomen dat bepaalde contracten die klanten 
aangaan eindigen kort na het einde van de agentuurrelatie, maar dat dat contract dan 
weer wordt voortgezet. De klant zegt als het ware het betreffende (leverings)contract 
niet op. Vergelijk het met een repeatorder. Textielagenten zullen daar niet snel mee te 
maken hebben, maar bijvoorbeeld bij telefonie is dit wel het geval. Kan de agent ook 
die provisie claimen over opvolgende contracten? Een antwoord is daar niet duidelijk 
op te geven, maar de secretaris is daar negatief over, omdat de 
agentuurovereenkomst in beginsel is geëindigd. Een discussie die in de literatuur 

wordt gevoerd is of deze provisie eigenlijk niet wordt “verdisconteerd” in de 
klantenvergoeding. Als men de agent ook over dit soort overeenkomsten nog eens 
provisie vergoedt, zou de agent dan niet dubbel ontvangen? De secretaris deelt deze 
mening. 
 

- De acceptatie van creditnota’s.  
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Vaak wordt in contracten opgenomen dat de agent provisie krijgt over betaalde orders 
en dat ook een creditnota voor zijn rekening komt. De klant ontvangt een creditnota 
en daardoor ontvangt de agent ook minder provisie. Dit is niet helemaal juist. Het gaat 
erom dat de principaal moet aantonen dat er sprake was van overmacht, waardoor de 
klant een creditnota heeft ontvangen. In die situatie ontvangt de agent over de 
bewuste order (creditnota) geen provisie. Als een creditnota wordt verstuurd omdat de 
producent van de leverancier bijvoorbeeld te laat levert of niet goed, dan komt dat dat 
niet voor rekening van de agent en dus kan de agent de gebruikelijke provisie claimen. 
De secretaris adviseert dit onderwerp altijd bij hem neer te leggen. Bij het einde van 
de relatie, kan hij de principaal verzoeken om duidelijkheid. Dit kan tot 5 jaar terug dit 
kan tot extra commissie leiden.  
 

- Brief stichting Bevordering Handelsbelangen Textielagenten.  
Er is een brief binnengekomen van deze stichting. Daarin vraagt de stichting aan het 
bestuur om een voorstel voor de besteding van haar vermogen, dat zij gefaseerd zou 
willen schenken aan de NVKT. 
Het bestuur wenst in 2019 een brochure uit te brengen over de NVKT. Deze kan 
uitgedeeld en toegestuurd worden aan belangstellenden. Dit voorstel wordt 

aangenomen. Auke Schouwstra zal een voorstel doen voor een brochure, waarna de 
stichting zal worden aangeschreven. 

 
4. Jaarverslag voorzitter ´NVKT in 2018´ 
Auke Schouwstra informeert de leden namens de voorzitter over de activiteiten in 2018.  
 
De communicatie is duidelijker en uitnodigender  

Acties: 
- Website verhuisd en vernieuwd 

- Layout nieuwsbrief vernieuwd 

Bekendheid vergroten onder potentiele leden 
Acties: 

- Aantal volgers op LinkedIn is gestegen en stijgt nog 

- Met hulp van een selectie uit het telefoonboek op ‘textielagenten’ van Paul Visscher is 

het emailbestand uitgebreid. Deze uitbreiding loopt nog. 

- De heer Schouwstraat heeft een bijeenkomst in de Modefabriek bezocht, een 

bijeenkomst over zakendoen met Azië van de Kamer van Koophandel, een bijeenkomst 

voor starters georganiseerd door de Kamer van Koophandel bezocht en hij onderhoudt 

contact met de Rijksdienst voor Ondernemernd Nederland en de Kamer van 

Koophandel. 

Vorig jaar hebben de leden ook gezegd dat het leuk zou zijn om meer gezamenlijke activiteiten 
te ontplooien met de VNHI om daarmee evenementen ook gezelliger te maken. 
Acties: 

- Excursie douane september 2019 

- Netwerkbijeenkomst Sjaak Gilsing Eemnes november 2018 

- Netwerkbijeenkomst Alphen aan den Rijn februari 2019 

- Ledenvergadering plus lezing april 2019 (gecanceld). 

Vorig jaar hebben de leden te kennen gegeven dat de NVKT als matchingplatform zou kunnen 
functioneren. 
Acties: 

- Contact gelegd met Turks handelsagentschap in Den Haag, zij doen ook veel textiel. 

Handelsagentschap denkt nog na over relatie met VNHI/NVKT 

- Waals handelsagentschap is aangehaakt, goede ingang nu als leden zaken willen 

ontwikkelen met Wallonië 
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- Agenten of kandidaat-agenten die contact met ons zoeken, krijgen het aanbod dat we 

hun CV in portefeuille houden. Als zich een partij meldt, leggen wij contact. Dit heeft al 

tot wat uitwisseling geleid.  

- Contact gelegd met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, bekendmaken van hun 

matchingsaanbod onder onze leden 

De leden hebben vorig jaar gezegd dat er meer te halen moet zijn op de site voor leden. 
Acties:  

- Vullen Kenniscentrum op VNHI-site met artikelen die informatie bevatten met langere 

houdbaarheid, ook voor NVKT-leden 

- Koppelingen binnen Kenniscentrum met relevante artikelen van Rijksoverheid over 

ondernemen 

Voorts is in het afgelopen jaar een aantal keer een (aankomend) lid gekoppeld aan een 
ervaren lid. Dit verhoogt de waarde van het lidmaatschap. 
 
Ook heeft de heer Schouwstra onderzoek gedaan naar commerciële voordelen, omdat een deel 
van het aanbod verouderd lijkt te zijn. De heer Schouwstra probeert dit helder te krijgen. Het 

aanbod van Zilveren Kruis is inmiddels geactualiseerd, het secretariaat werkt aan een aanbod 
voor een brandstofpas.  
 
 
De aanwezigen bespreken de moeilijke marktomstandigheden voor agenten, en constateren 
dat het voor jongeren er niet makkelijker op wordt om als agent je brood te verdienen. 
 

5 Vaststelling van de balans per 31 december 2018 van de winst- en verliesrekening van 
het boekjaar 1 januari 2018 t/m 31 december 2018, alsmede de behandeling van het 
verslag van de Financiële commissie. 

 
De penningmeester licht de cijfers toe en de stukken worden in orde bevonden door de leden. 
De ondertekende verklaring van de kascontrolecommissie (bestaande uit de leden Dick van der 
Teems en Arnold Janssen) die de leden adviseert het bestuur décharge te verlaten wordt onder 

dank aanvaard. 
 

6  Décharge van het bestuur voor het verenigingsjaar 1 januari 2018 t/m 31 december  
2018 

De leden verlenen het bestuur décharge voor het jaar 2018. 
 

7 Vaststelling begroting voor het boekjaar 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
   
De begroting wordt zonder wijzigingen unaniem akkoord bevonden door de leden. 
 

8 Vaststelling contributie 2020 
 
Het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten en te houden op € 345,= exclusief BTW 
wordt ter vergadering overgenomen. Dit geldt ook voor het voorstel om de contributie voor het 
proeflidmaatschap van een zogeheten starter ongewijzigd te laten en te houden op € 170,= 
exclusief BTW.  
Het voorstel om het inschrijfgeld te handhaven op € 50,= exclusief BTW voor alle nieuwe 
leden, derhalve ook voor starters, wordt eveneens overgenomen. 
 
De leden geven het bestuur in overweging volgend jaar een voorstel te willen doen tot 

verlaging van de contributie. Het bestuur zal hiertoe het initiatief nemen. 
 
9 Kascommissie over verslagjaar 2019 

 
De kascommissie werd het afgelopen jaar gevormd door de leden Van der Teems en  Janssen. 
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1) De heer Van der Teems                (aftredend in 2019, stelt zich herkiesbaar voor een  
        nieuwe termijn van 3 jaar)  

2) De heer Janssen                          (aftredend in 2020) 
 
Het bestuur stelt voor de heer Van der Teems te benoemen als lid voor de kascommissie. Dit 
voorstel wordt aangenomen.  

 
10 Rondvraag 

- Is het mogelijk om een overzicht van alle leden op het openbare gedeelte van de NVKT-
website te publiceren? Dit is niet aan te raden, vanwege de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en omdat leveranciers dan gratis de beschikking krijgen over 
ons ledenbestand. 

- Kan het secretariaat zich eens laten inspireren door de website van de Duitse 
Handelsagentenorganisatie? Dat gaat gebeuren. 
  

11 Sluiting vergadering 
Paul Visscher sluit de vergadering.  


