
  

 

   

Persbericht 
 

  

 

Europese Richtlijn voor handelsagenten blijft bestaan! 

 

Recent heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de Richtlijn voor 

handelsagenten uit 1986 in zijn huidige vorm blijft bestaan. De Richtlijn “inzake 

zelfstandige handelsagenten” is tot stand gekomen om de handel tussen lidstaten te 

bevorderen. Door de Richtlijn zal het vak van handelsagent, ook in Nederland wettelijk 

beschermd blijven.  

 

Dit resultaat is bereikt door de inzet van het Verbond van Nederlandse tussenpersonen (VNT) 

en andere organisaties van tussenpersonen die bij de IUCAB ( Internationally United Agents 

and Brokers) aangesloten zijn. 

 

Dit is goed nieuws voor de maar liefst 590.000 handelsagenten in de EU die op hun beurt 1.7 

miljoen producenten vertegenwoordigen waarvan ± 88% kleine tot middelgrote ondernemingen 

zijn. De Europese Commissie onderzocht of de EU Richtlijn moest worden ingetrokken of 

aangepast. Wanneer dit de uitkomst zou zijn dan dit zou dit grote gevolgen hebben voor de 

positie van de handelsagent. 

  

Afschaffing van de Richtlijn zou grensoverschrijdende overeenkomsten veel ingewikkelder 

maken en daarmee de handel in de EU negatief kunnen beinvloeden. Zonder Richtlijn zou een 

overeenkomst met handelsagenten vaker moeten worden voorgelegd aan een jurist. Partijen 

zouden in zekere mate meer contractsvrijheid krijgen en de bestaande wetgeving zou bij het 

afschaffen van de Richtlijn, vermoedelijk worden uitgehold. 

  

Agentenwet 

Elke EU-lidstaat, zo ook Nederland, heeft een agentenwet gebaseerd op de Richtlijn en daar 

kan de agent zich op beroepen, zoals bij het aangaan van een contract of wanneer hij conflicten 

heeft met de principaal. De wet geeft overigens niet alleen voor de agent, maar ook voor de 

principaal rechten en verplichtingen weer. 

  

Conclusies 

De conclusies uit het rapport van de commissie zijn: 

 

- De Richtlijn voldoet aan zijn doelstellingen. 

- De voordelen van de Richtlijn zijn hoger dan de kosten. 

- De Richtlijn is relevant en zal ook belangrijk zijn in de EU en in de toekomst. 

http://vnt.us2.list-manage.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=099e1358da&e=4864be1504
http://vnt.us2.list-manage.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=5772e368c3&e=4864be1504


 

  

Paul Holtrop, secretaris VNT en secretary general van IUCAB: 

“Dit advies is niet alleen van groot belang voor het vak van handelsagent, maar het is ook 

belangrijk voor de Nederlandse handelsagent die internationaal onderneemt. Ik ben blij dat de 

juridische positie van de Nederlandse handelsagent voorlopig niet gaat veranderen”. 

  

VNT 

Het VNT is de grootste brancheorganisatie in Nederland die de belangen behartigt van 

handelsagenten, importeurs en distributeurs. De leden van de aangesloten subverenigingen; 

NATA, VIMAGRO, NVKT en VACMTWG handelen onder meer in kleding, textiel, wijn, 

interieur, meubels, papier, hout, gereedschappen, schoenen en diverse andere artikelen. 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

http://vnt.us2.list-manage.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=67f69ca877&e=4864be1504
http://vnt.us2.list-manage.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=2157bc92cf&e=4864be1504
http://vnt.us2.list-manage.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=9f3f5fe72d&e=4864be1504
http://vnt.us2.list-manage2.com/track/click?u=2f4ac8b556b1ddf95a0f25188&id=f638104a46&e=4864be1504

