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Zakendoen met Griekenland klinkt in deze tijd een 
beetje eng. Toch kan het nog steeds aantrekkelijk zijn. 
Maar hoe spannend is ondernemen als toelevering van 
je product onzeker wordt?

Olijven worden 
duur betaald

Al vijftieN jAAr importeert rigaz 
Hartman verse olijven uit Grieken-
land. Hij haalt ze in bulk bij kleine 
en grote fabrieken die de olijven 
verwerken voor verdere verdeling. 
De fabrieken halen de olijven op hun 
beurt bij boeren. De fabrieken zijn 
een belangrijke schakel, aangezien 
de boeren geen exportvergunning 
hebben. in Nederland verkoopt 
Hartman de olijven voornamelijk aan 
verpakkers van grote supermarkten. 
‘Mijn olijven zitten in de kleine voor-
verpakte bakjes die je in de super-
markt vindt’, legt hij uit. Ondanks zijn 
grote bereik heeft hij het werk altijd 
alleen afgekund.

BIO-OLIJF
Maar de markt verandert. De laatste 
anderhalf jaar is Hartman zich minder 
gaan richten op de grote reguliere 
bulkolijven. ‘je kunt als kleine leve-
rancier steeds minder verschil maken. 
Soms word je aan de kant gezet voor 
tienden van centen.’ Door kleiner 
wordende marges op reguliere olij-
ven zag hij meer kans in biologische 
olijven. Om ook genoeg aandacht 
aan marketing te kunnen besteden, 
besloot hij een partner aan te trekken. 

verse bio-olijven waren tot voor kort 
nog niet erg bekend bij winkeliers, al 
zaten potjes wel in het assortiment. 
Ook qua prijs zag Hartman kansen. 
‘De marges liggen erg hoog. Met 
wat lagere, maar nog steeds erg ge-
zonde marges kon ik snel in de markt 
stappen’, legt hij uit. Het resultaat is 
dat Hartman zijn olijven voor onge-
veer de helft van de gangbare prijs 
aanbiedt. Winkeliers zeiden niet ge-
voelig te zijn voor de prijs. De consu-
ment zou immers wel willen betalen. 
Hartman ziet het anders. een nieuwe 
groep ‘lichtgroene’ consumenten is 
zeker wel prijsbewust. Het is dan ook 
snel gegaan. Momenteel levert het 
bedrijf onder de naam Biolive olijven 
en tapas in Nederland, Duitsland, 
België en Denemarken.

KREDIETLASTEN
tot zover geen probleem. Maar de 
ontwikkelingen in Griekenland baren 
Hartman natuurlijk zorgen. De eco-
nomische problemen zijn veelbespro-
ken. De gevolgen voor het bedrijfs-
leven zijn echter nog niet bekend. 
Momenteel loopt de toelevering van 
olijven volgens Hartman nog prima, 
maar dat kan snel veranderen. De 

fabrieken moeten namelijk flink voor-
investeren voor hun inkopen bij boe-
ren en de verwerking van de olijven. 
Daar hebben ze passende kredieten 
voor nodig. en de verstrekking 
daarvan verloopt steeds moeizamer. 
Hartman: ‘leveranciers vragen me al 
of ik niet vooruit kan betalen, maar 
dan komen de kredietlasten op mijn 
schouders. Die draag ik uiteraard 
liever niet.’ 

volgens hem spelen de problemen 
ook niet alleen bij de kleine jongens, 
maar zien ook grote bedrijven de bui 
al hangen. Doordat de boeren dus 
zelf geen handel mogen drijven met 
het buitenland, lijken de fabrieken 
een onmisbare schakel in de toevoer-
keten. er lijkt dan ook een vreemde 
situatie te ontstaan met de boeren 
die het product in handen hebben en 
de fabrieken die de handel mogelijk 
maken. Hartman ziet dan ook nog 
geen gunstig ander model dan het 
bestaande. Uitwijken naar andere 
landen is in ieder geval geen optie. 
‘Olijven uit andere landen zijn van 
andere kwaliteit. Mijn product is juist 
zo goed omdat het uit Griekenland 
komt.’ <

‘HArtMAN verkOOpt onder de 
naam Biolive. Wellicht is het een idee 
de intellectuele eigendomsrechten 
die samenhangen met de merknaam 
onder te brengen in een lager hef-
fend land. indien hij regelmatig 
heen en weer vliegt, is het daarnaast 
mogelijk iets te doen met de winst-
belasting door het opzetten van een 
bedrijf in Griekenland of zelfs Cyprus. 
van belang is het volgen van de goe-
derenstroom. Hij doet zijn inkopen 
in Griekenland en verhandelt vanuit 
Nederland naar onder andere de 
Benelux. Het tarief van België is in de 
vennootschapsbelasting hoger dan 
in Nederland: 33,99 tegenover 25 
procent. een winststroom zul je niet 
kunnen wijzigen met een pennen-
streek, maar binnen bepaalde marges 
kun je winsten verplaatsen. Het 
biedt – plat gezegd – de mogelijk-
heid binnen europa te schuiven met 
winst. Als je goed onderbouwt, dan 
kan het een fiscale goudmijn zijn. Met 
een goede structuur houd je meer 
liquiditeit over en is het dus mogelijk 
aan de eventuele toekomstige voor-
financieringsvraag van leveranciers te 
voldoen. Maar doe dat heel beperkt 
en met goede contracten eronder. 
in het uiterste geval dient Hartman 
zijn Nederlandse kredietwaardigheid 
aan te spreken voor de eventuele 
voorfinanciering. Doe dat nooit in 
Griekenland.’

‘eeN ONDerNeMer in de situ-
atie van Hartman dient de risico’s 
te inventariseren en alternatieve 
oplossingen te bedenken en onder-
zoeken. Het lijkt of hij vast zit aan 
olijven uit Griekenland vanwege 
het kwaliteitsaspect, maar heeft hij 
wel voldoende onderzoek gedaan? 
in portugal of Spanje moet je ook 
aan bio-olijven kunnen komen. 
Spreiding van leveranciers – en dus 
risico’s – is belangrijk, zowel binnen 
Griekenland als daarbuiten. Grieken 
mogen bovendien waarschijnlijk wel 
gemakkelijk naar Cyprus exporte-
ren. Wellicht biedt dat uitkomst voor 
de boeren. probeer de fabrieken 
te omzeilen, is mijn advies. Bijvoor-
beeld door een Griekse vennoot-
schap op te richten, al dan niet met 
de hulp van Grieken. Zodoende 
kun je zelf een exportvergunning 
creëren.
De verleiding om te gaan voorfi-
nancieren is groot, maar je vergroot 
mondjesmaat je probleem. veel 
bedrijven gaan daarmee onderuit. 
Doe van tevoren goed onderzoek 
naar wie je financiert. Dat is niet te 
doen vanuit Nederland, weten wij 
uit ervaring. Onze organisatie maakt 
onderdeel uit van een internationaal 
verbond. Wij adviseren zodoende 
ook in Griekenland en weten dat 
betrouwbare contacten in dit land 
essentieel zijn.’

‘eiGeNlijk iS Het de omgekeerde 
wereld. De onbetrouwbare Griek 
vraagt de betrouwbare Nederlander 
om vooruit te betalen. Hoe zeker ben 
je ervan dat je je leveranties krijgt? 
probeer er ver weg van te blijven.  
Als je toch zaken doet met Grieken-
land, doe er dan alles aan om de ri-
sico’s te beperken, voordat je zelf een 
incassotraject moet opstarten om het 
vooruitbetaalde terug te krijgen.
Griekenland is altijd een lastig land 
geweest, onder meer vanwege het 
afwijkende rechtssysteem. Als je iets 
niet moet willen, is het procederen in 
Griekenland. Duren faillissementspro-
cedures in Nederland twee maanden, 
in Griekenland kunnen die twee of 
drie jaar duren. in Zuid-europese lan-
den gaat het ook meer om het mas-
seren van debiteuren en het inspelen 
op relaties om je geld te krijgen. Dat 
gaat tegen mijn eigen stijl in, maar 
op ons kantoor werken verschillende 
Zuid-europese advocaten die deze 
zaken wel op deze manier kunnen 
oppakken.
Wat kun je zelf al doen om de risico’s 
te beperken? leg alles contractueel 
goed vast en zorg dat je algemene 
voorwaarden goed op orde zijn én dat 
ze van toepassing zijn. je kunt het zo 
regelen dat je in Nederland kunt pro-
cederen als het mis gaat. en dat het 
Nederlands recht dan van toepassing 
is. Dat voorkomt een hoop ellende.’
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‘Griekenland 
is altijd lastig 
geweest’

‘herstructureer 
de winststroom’

‘Spreiding over 
meer leveranciers 
is belangrijk’
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