‘Zakendoen blijft
maatwerk’
Rechtsvormen, koopbriefjes, contractteelt, landhuur… Zomaar wat zaken waar
je als ondernemer in het bollenvak mee te maken krijgt. Zaken die ook nog
eens juridische haken en ogen hebben. Niemand zit te wachten op rechtszaken,
problemen en gedoe. Waar moet je dan zoal op letten als je dat wilt voorkomen?
De advocaten van Oomen & Sweep deelden hun praktijkervaringen met de leden
van KAVB-Jong!
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dvocaten Erik Sweep, Lucas
Koning en Igor Denninger van
advocatenkantoor Oomen &
Sweep uit Haarlem staan gezamenlijk voor heel wat jaren juridische
kennis en ervaring in de bloembollensector. Ze doen onder andere zaken voor
het Scheidsgerecht. De vier zaken die in
2021 dienden, hebben ze alle vier weten

te winnen voor hun cliënten. In hun dagelijkse praktijk komt van alles voorbij: van
kwekersrecht en spuitschades tot handhavingskwesties en contractteeltzaken. Voor
de bijeenkomst van KAVB-Jong! hebben
de advocaten een presentatie voorbereid,
maar bovenal is er ruimte voor de jonge
bollenondernemers om vragen te stellen.
En vragen zijn er volop.

Zo komt er direct een vraag over het handelsreglement. Is dit document ‘niet eens
aan herziening toe’, want: “Als kweker
moet je uiterlijk 14 juni leveren, maar de
exporteur betaalt pas in september. Dus
ben je als kweker aan het voorfinancieren,
terwijl je het hele jaar kosten hebt.” En
zo komt het gesprek op het koopbriefje.
“Afspraken over de betaling kun je op het
koopbriefje zetten”, stellen de advocaten. “Zakendoen blijft maatwerk. Als jij
iets anders met je koper wilt afspreken
dan in het handelsreglement is bepaald,
kun je dat met elkaar overeenkomen. En
die afspraak zet je op het koopbriefje.”
Ondertekening van het koopbriefje is niet
eens nodig. “Dat je het mondeling bent
overeengekomen en in het koopbriefje
hebt vastgelegd, is al voldoende.”

KOOPBRIEFJE CONTROLEREN

De leden van KAVB Jong! stelden goede vragen aan de advocaten.
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De vakgenoten erkennen dat ze het koopbriefje ‘lang niet altijd’ controleren. “Vaak
staat er hetzelfde op, alleen het soort en
de aantallen wisselen.” Toch is het een
belangrijk instrument, benadrukken de
advocaten. “Het koopbriefje is de juridische hoeksteen van een transactie waarin
gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Het
is altijd goed om te checken of erop staat
wat jij met je afnemer bent overeengekomen en welke voorwaarden er van toepassing zijn. Dat voorkomt verrassingen.”
Belangrijk is ook dat op het koopbriefje de
juiste naam staat. “Als de naam van de privépersoon er staat, is die persoon aansprakelijk, en niet het bedrijf. Dat wil je niet.”
Ben je met je onderneming geen lid van de
KAVB en ontstaan er problemen met je af-
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auto onderbrengt. Op het moment dat er
problemen zijn, kunnen schuldeisers daar
niet aan komen. Een BV is als het ware een
rem op de aansprakelijkheid.”

AANSPRAKELIJKHEID

Chiel Dogterom (l) over de betaaldatum in september: “Dat biedt Nederland wel een sterke exportpositie.”

nemer? Dan komt jouw zaak niet automatisch voor het gespecialiseerde Scheidsgerecht, maar voor de gewone rechter, die de
merites van het bollenvak niet kent. “Wil
je deze voorwaarde toch inbouwen? Zet
het dan op het koopbriefje.”

pen omdat de prijzen na het moment
van voorverkoop gestegen zijn. Om dat te
voorkomen, is het belangrijk om op het
koopbriefje te laten vastleggen dat jij het
recht van eerste koop hebt, en dus op 100
procent van de opbrengst.”

NIET ONTBINDEN

Een rondgang langs de deelnemers aan de
bijeenkomst maakt duidelijk dat de meeste
bedrijven als rechtsvorm een besloten
vennootschap (BV) hebben. Een verstandige keuze, vinden de advocaten. “Als je, bijvoorbeeld samen met je broer, een onderneming start is een vennootschap onder
firma (VOF) een prima vorm. Dat kun je
snel regelen en ook fiscaal zijn er voordelen. Het nadeel is echter: de onderneming,
dat ben jij. Dat betekent dat je ook persoonlijk aansprakelijk bent op het moment
dat de schuldeisers op de stoep staan. Als
je bijvoorbeeld loonwerker bent en je hebt
een claim van 8 ton voor spuitschade aan
je broek hangen, is het niet fijn om dat
privé op je dak te krijgen. Dat ontwricht je
leven.” Zodra de belangen groter worden,
is het dan ook slim om de rechtsvorm aan
te passen. “Wil je privé niet aansprakelijk zijn, kun je beter kiezen voor een BV
waarin je dan niet je pensioen, je huis en je

Is de koop eenmaal gesloten, dan kunnen
partijen – zowel koper als verkoper – niet
terugkomen op hun afspraken. “Ontbinding van het koopbriefje kan alleen bij
wederzijds goedvinden of als één van de
partijen de afspraken niet is nagekomen.”
In het koopbriefje leg je ook afspraken
vast over de levering. Wat nou als je maar
60 procent van de order kunt leveren. De
advocaten leggen uit: “Dan kun je je mogelijk beroepen op het eigenpartijbeding.
Dat betekent dat het risico van de mindere
oogst overgaat op de koper. Als de kweker
weet dat hij minder kan leveren, bijvoorbeeld als gevolg van vorst of waterschade,
is hij verplicht dit te melden bij de koper
en wel direct nadat dit redelijkerwijs kan
worden vastgesteld of uiterlijk binnen
vijf werkdagen na het rooien. Wat ook
voorkomt, is dat de verkoper besluit een
deel van de oogst aan anderen te verko-

‘Een BV is als het
ware een rem op
de aansprakelijkheid’

Overigens is de toevoeging ‘beperkte’ voor
‘aansprakelijkheid’ niet zonder betekenis.
“Als er sprake is van wanbeleid of als je
een andere ondernemers een streek hebt
geleverd en dit kan worden aangetoond,
kun je als bestuurder van een BV toch de
klos zijn.” De advocaten wijzen erop: “Leg
in elke overeenkomst die je maakt goed
vast wat de afspraken zijn. Als het toch
fout gaat, tot welk bedrag ben je dan aansprakelijk? Voor het bedrag van de schade?
Of voor het bedrag dat in de offerte staat
genoemd? Leg een maximum vast.”
Veel agrarische bedrijven die als VOF
begonnen zijn, kiezen er vaak later voor
om daaronder twee BV’s te hangen voor
de beide partners. Datzelfde geldt voor
een maatschap. “Het voordeel van deze
constructie is ook dat als je uit elkaar
wilt gaan, het bedrijf gemakkelijker te
ontvlechten is.”
In de zogenoemde ‘aandeelhoudersovereenkomst’ kun je afspraken vastleggen
‘voor het geval er iets misgaat’. De advocaten adviseren: “Je moet het dak repareren
als de zon schijnt. Als er al gedoe is, is
het vaak te laat. Dat zien we vaak genoeg
gebeuren, vooral bij familiebedrijven. Zo
zijn er voorbeelden van familiebedrijven
die jarenlang bezig zijn met ontvlechten
omdat ze geen aandeelhoudersovereenkomst hebben en er geen afspraken zijn
vastgelegd.”
De advocaten laten nog een ander voorbeeld uit de praktijk zien: de financiële
balans van een bedrijf, waarin is te zien
dat er veel privévermogen in het bedrijf
zit. “Bij een faillissement trekken de bank
en de curator aan het langste eind. Weg
pensioen. Dat kan nooit je bedoeling zijn
als ondernemer. Zorg er dus altijd voor dat
je zekerheden vestigt voor geïnvesteerd
eigen vermogen.”

VASTLEGGEN
Aan de vragenstroom van de deelnemers
komt nog geen eind. Ook afspraken rond
de levering, hoe het werkt met het eigendom van partijen, verborgen gebreken,
reclames, contractteelt en pacht komen
voorbij. De rode draad is steeds: overleg
met elkaar, maak heldere afspraken en
leg deze eenduidig vast. Want zolang het
allemaal goed gaat en iedereen zijn brood
verdient, is er niks aan de hand. Maar
zodra zich problemen voordoen en niet
helder is wat de afspraken zijn, kan een
conflict extra grote gevolgen hebben. En
daar zit uiteindelijk niemand op te wachten. Dat is niet waarom je ooit voor dat
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mooie bollenvak hebt gekozen.
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