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TOELICHTING OP DE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN
POOTAARDAPPELEN 2015 EN HET BIJBEHOREND ARBITRAGEREGLEMENT

INLEIDING
De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 zijn de opvolgers van de NAO
Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2005 en de Algemene Voorwaarden Pootaardappelen
1990 (AVP) en gezamenlijk vastgesteld en ondertekend door de Nederlandse
Aardappelorganisatie (NAO), LTO Nederland, de Vereniging voor de Aardappelverwerkende
Industrie (VAVI) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 en het bijbehorend
Arbitragereglement hebben dezelfde vorm behouden met één set voorwaarden en één
Arbitragereglement geldend voor zowel transacties tussen telers (pootgoed vermeerderaars
zowel als consumptieaardappeltelers) en handelaren als voor transacties tussen handelaren
onderling.
De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 treden per 1 juli 2015 in werking.
Dat betekent dat per 1 juli 2015 een verwijzing op nota's, briefpapier of
(ver)koopbevestigingen naar deze voorwaarden moet zijn opgenomen en dat de koper op de
hoogte moet worden gesteld van de inhoud van deze voorwaarden. Geadviseerd wordt dit bij
voorkeur schriftelijk te doen waarbij u zich ervan overtuigd dat de koper daadwerkelijk de
voorwaarden heeft ontvangen.
DE VOORWAARDEN
In artikel 2 is opgenomen dat partijen kunnen afwijken van deze voorwaarden.
De onderstaande omschrijvingen van de vernieuwingen zijn bedoeld als toelichting. Geldend
zijn de artikelen in de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015.


Indien verkoper en koper van de pootaardappelen de toepasselijkheid wensen van de
voorwaarden inclusief de bijlage met de aanvullende bepaling ten aanzien van
gesneden pootgoed, dient hiertoe uitdrukkelijk naar te worden verwezen in de
schriftelijke bevestiging. De bijlage gaat ervan uit dat missers in gesneden
pootaardappelen zich voordoen op hetzelfde moment als in niet-gesneden
zusterpartijen. Dit is niet vanzelfsprekend, doordat bijvoorbeeld de zusterpartijen een
fijnere maatsortering hebben en later opkomen in het veld. Daarom dienen klachten
over missers in gesneden pootaardappelen tot en met 15 juni altijd in behandeling te
worden genomen. Uiterlijk 15 juni kan vervolgens het percentage missers in de
gesneden pootaardappelen vergeleken worden met het percentage in de niet –gesneden
zusterpartijen



In de voorwaarden zijn als suggestie voor de te vermelden gegevens op de schriftelijke
bevestiging toegevoegd een aantal maatsorteringen.



Bij verlading bij de pootgoedteler dienen de pootaardappelen te voldoen aan de
temperatuur zoals vermeld in de ‘Aanwijzing partijkeuring pootaardappelen’ van de
NAK.
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Een verborgen gebrek is een gebrek in de kwaliteit van de pootaardappelen dat bij een
normaal onderzoek bij levering van de pootaardappelen niet zou zijn ontdekt. De
ziekte Erwinia kan een verborgen gebrek zijn.



De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken in de geleverde
pootaardappelen t/m 15 juni van het jaar, waarin de pootaardappelen worden gepoot.



Indien de koper de verkoper niet in de gelegenheid stelt om de afgeroepen partij
pootaardappelen voor of op het afgesproken tijdstip te leveren, is de verkoper niet
aansprakelijk voor de kwaliteitsgevolgen hiervan.



De NAK verricht een expertise in eerste aanleg. Het expertise rapport is bindend,
tenzij één der partijen uiterlijk de werkdag na de dag van kennisgeving van de inhoud
ervan bij de NAO herexpertise aanvraagt.



Toegevoegd is artikel 35 ‘Missers en schadeloosstelling’. Het artikel geeft een
definitie van missers en een staffel voor schadeloosstelling. De staffel geldt tot
maximaal 50 % missers. Indien het percentage missers meer dan 50 % is dienen
partijen onderling de schadevergoeding vast te stellen. Indien partijen niet tot
overeenstemming komen zullen partijen, alvorens zich tot de arbitragecommissie te
wenden, zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform
het NMI Mediation Reglement.



Reclame bij export met vervoer over zee is geldig als zij binnen 18 werkuren, na
keuring door de lokale fytosanitaire dienst, is gedaan. Bij verborgen gebreken geldt in
het geval van export een reclametermijn van drie weken.



Tekstueel zijn de voorwaarden gemoderniseerd.



Het arbitrage-reglement is aangepast aan de huidige wetgeving.



Toegevoegd zijn de modellen III en IV, respectievelijk (ver)koop en
opdrachtbevestiging.

HET ARBITRAGE-REGLEMENT
In artikel 55 van de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 is een arbitraal
beding opgenomen dat alle geschillen, betrekking hebbende op overeenkomsten, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn, onderworpen zijn aan arbitrage, zoals deze is geregeld in
het bijbehorend Arbitragereglement. Het Arbitragereglement is aangepast aan de Wet van 2
juni 2014 tot wijziging van boek 6 en boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en het vierde boek
van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de modernisering van het
arbitragerecht. Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2015.
Wanneer arbitrage gewenst wordt dient ten spoedigste contact te worden opgenomen met het
Arbitragebureau gevestigd bij het Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen (Postbus
245, 6700 AE WAGENINGEN, 0317-424181). Een arbitrageaanvraag en overige conclusies
kunnen via elektronische weg aangebracht worden. De stukken dienen daarnaast schriftelijkk
in vijfvoud te worden toegezonden. Correspondentie kan via e-mail plaatsvinden indien
partijen hebben aangegeven langs deze weg bereikbaar te zijn.
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Volgens artikel 4 van het Arbitragereglement kunnen qua geldsom kleinere geschillen
behandeld worden door één voorzitter-arbiter.
Met nadruk wordt gewezen op de in artikel 5 voorgeschreven termijnen voor het aanvragen
van arbitrage in eerste aanleg en in hoger beroep. Belangrijk zijn voorts de artikelen 6 en 8 die
voorschrijven hoe de arbitrage-aanvraag moet luiden en wat het verweerschrift allemaal moet
bevatten. Van degene die arbitrage aanvraagt, zal door het Arbitragebureau een voorschot
worden verlangd.
Arbiters zullen beslissen als goede personen naar billijkheid, terwijl in het arbitraal vonnis
o.a. wordt vastgesteld hoeveel de arbitragekosten bedragen en welke partij deze geheel of
voor een bepaald deel krijgt te dragen. Het vonnis wordt per aangetekend schrijven naar
partijen verzonden en niet meer gedeponeerd bij de Rechtbank .
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