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Wet van 14 september 1995, houdende
bijzondere bepalingen voor
handelsvertegenwoordigers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de vierde
afdeling van de vierde titel van Boek 1 van het Wetboek van Koophandel
te vervangen door een nieuwe afdeling Bijzondere bepalingen voor
handelsvertegenwoordigers die de tiende afdeling van titel 10 zal vormen
van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
1. De vierde afdeling van de vierde titel van Boek 1 van het Wetboek
van Koophandel1 vervalt.
2. In Boek 7 wordt in titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze titel
zal luiden op grond van het bij koninklijke boodschap van 7 oktober 1993
ingediende wetsvoorstel 23 438 tot vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek, een nieuwe afdeling 10
opgenomen die als volgt komt te luiden:
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Artikel 687
De overeenkomst van handelsvertegenwoordiging is een arbeidsovereenkomst waarbij de ene partij, de handelsvertegenwoordiger, zich
tegenover de andere partij, de patroon, verbindt tegen loon dat geheel of
gedeeltelijk uit provisie bestaat, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel in naam van de
patroon te sluiten.
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Artikel 688
1. Op de overeenkomst van handelsvertegenwoordiging zijn de
artikelen 426, 429, 430 leden 2 tot en met 4, 431, 432, 433 en 434 van
overeenkomstige toepassing.
2. Van de artikelen 426 lid 2, 429, 430 leden 2 tot en met 4, 431 lid 2 en
433 kan niet worden afgeweken.
3. Van de artikelen 432 lid 3 en 434 kan niet ten nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.
4. Van de artikelen 426 lid 1 en 431 lid 1 kan slechts schriftelijk ten
nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.
Artikel 689
In afwijking van het bepaalde in artikel 680 lid 2 wordt voor de
vaststelling van de gefixeerde schadevergoeding, bedoeld in artikel 677
lid 4, rekening gehouden met de in de voorafgaande tijd verdiende
provisie en met alle andere ter zake in acht te nemen factoren.

ARTIKEL II
Met ingang van het tijdstip waarop zowel deze wet in werking zal zijn
getreden als het bij koninklijke boodschap van 15 maart 1990 ingediende
wetsvoorstel 21 479 tot herziening van het ontslagrecht, nadat het wet is
geworden, in werking treedt, komt artikel I van deze wet als volgt te
luiden:
1. De vierde afdeling van de vierde titel van Boek 1 van het Wetboek
van Koophandel vervalt.
2. In Boek 7 wordt in titel 10 van het Burgerlijk Wetboek, zoals deze titel
zal luiden op grond van het bij koninklijke boodschap van 7 oktober 1993
ingediende wetsvoorstel 23 438 tot vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek, een nieuwe afdeling 10
opgenomen die als volgt komt te luiden:
Afdeling 10. Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
Artikel 694
De overeenkomst van handelsvertegenwoordiging is een arbeidsovereenkomst waarbij de ene partij, de handelsvertegenwoordiger, zich
tegenover de andere partij, de patroon, verbindt tegen loon dat geheel of
gedeeltelijk uit provisie bestaat, bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel in naam van de
patroon te sluiten.
Artikel 695
1. Op de overeenkomst van handelsvertegenwoordiging zijn de
artikelen 426, 429, 430 leden 2 tot en met 4, 431, 432, 433 en 434 van
overeenkomstige toepassing.
2. Van de artikelen 426 lid 2, 429, 430 leden 2 tot en met 4, 431 lid 2 en
433 kan niet worden afgeweken.
3. Van de artikelen 432 lid 3 en 434 kan niet ten nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.
4. Van de artikelen 426 lid 1 en 431 lid 1 kan slechts schriftelijk ten
nadele van de handelsvertegenwoordiger worden afgeweken.
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Artikel 696
In afwijking van het bepaalde in artikel 685 lid 2 wordt voor de
vaststelling van de gefixeerde schadevergoeding, bedoeld in artikel 682
lid 3, rekening gehouden met de in de voorafgaande tijd verdiende
provisie en met alle andere ter zake in acht te nemen factoren.

ARTIKEL III
Met ingang van het tijdstip waarop zowel deze wet in werking zal zijn
getreden als het bij koninklijke boodschap van 15 maart 1990 ingediende
wetsvoorstel 21 479 tot herziening van het ontslagrecht, nadat het wet is
geworden, in werking treedt, vervalt artikel IX van laatstgenoemde wet.

ARTIKEL IV
Het opschrift van de vierde titel van het eerste Boek van het Wetboek
van Koophandel wordt gewijzigd in:
Van beurzen van koophandel en makelaars.

ARTIKEL V
1. Voor de plaatsing in het Staatsblad kan Onze Minister van Justitie de
nummering van de artikelen en van de afdeling Bijzondere bepalingen
voor handelsvertegenwoordigers, zoals deze afdeling zal luiden op het
tijdstip waarop deze wet in werking is getreden, opnieuw vaststellen en de
in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe
nummering in overeenstemming brengen.
2. Hij draagt zorg dat de overeenkomstig het vorige lid bijgewerkte tekst
van de afdeling Bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers
in het Staatsblad wordt geplaatst.

Zie voor de behandeling in de
Staten-Generaal:
Kamerstukken II 1994/95, 24 166.
Handelingen II 1994/95, blz. 5697.
Kamerstukken I 1994/95, 24 166 (317).
Handelingen I 1994/95, blz. 1438–1439.
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 april
1995, Stb. 227.

ARTIKEL VI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 14 september 1995
Beatrix
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager
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