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Nr. C 56/1

I
(Mededelingen)

COMMISSIE

EUROPESE REKENEENHEID (')
1 maart 1979
Bedrag in nationale valuta voor 1 ERE:
Belgische en
Luxemburgse frank

39,6699

Zwitserse frank

2,26695

Duitse mark

2,51034

Peseta

Gulden

2,71115

Zweedse kroon

5,90300

Pond sterling

0,668872

Noorse kroon

6,87725

Deense kroon

7,01450

Canadese dollar

1,61168

Franse frank

5,79279

Escudo

64,3914

Oostenrijkse schilling

18,3898

Lire

1138,21

Iers pond

0,668806

Finse mark

US-dollar

1,35219

Yen

93,5717

5,37158
275,171

De. Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen
die elke gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers van de Europese rekeneenheid in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 17 uur tot de volgende dag 13 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen;
— zijn eigen telexadres geven;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem
de omwisselingskoersen van de Europse rekeneenheid per telex geeft;
— de mededeling niet onderbreken voor het einde van de boodschap dat aangegeven wordt
door het teken „ffff".

(l) — Artikel 2, lid 2, van Besluit 75/25O/EEG van de Raad van 21 april 1975 betreffende
de definitie en de omrekening van de Europese rekeneenheid toegepast in de ACS-EEGOvereenkomst van Lomé.
— Artikel 2, lid 2, van Beschikking nr. 3289/75/EGKS van de Commissie van 18 december
1975 betreffende de definitie en de omrekening van de Europese rekeneenheid toegepast
in het kader van het EGKS-Verdrag.

Nr. C 56/2

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Bericht inzake beëindiging van de antidumping/antisiibsidie procedure betreffende
wikkeldraad van oorsprong uit Spanje

De Commissie heeft in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 100
van 25 april 1978 een bericht geplaatst inzake de instelling van een onderzoekprocedure
krachtens Verordening (EEG) nr. 459/68 (*) van de Raad betreffende de invoer van
wikkeldraad van oorsprong uit Spanje.
In de loop van deze procedure heeft de Commissie van de betreffende exporteurs
bevredigende toezeggingen ontvangen die het haar mogelijk maken, voor het ogenblik,
van beschermende maatregelen te hunnen opzichte af te zien.
De procedure wordt derhalve beëindigd.

(*) PB nr. L 93 van 17. 4. 1968, blz. 1.
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Beurzen voor onderzoek betreffende de Europese integratie 1979—1980
Ter stimulering van het universitair onderzoek over de Europese integratie verleent
de Commissie der Europese Gemeenschappen in juli 1979 15 onderzoeksbeurzen voor
een m a x i m u m b e d r a g van 180 000 Bfr. elk.

REGLEMENT :
1. De beurzen zijn bestemd voor jonge wetenschappelijke medewerkers, assistenten
en professoren aan het begin van hun loopbaan die zich in het kader van een of
meerdere disciplines, individueel of in groepsverband bezighouden met de bestudering van de Europese integratie.
2. Aanvragen dienen in tweevoud te worden opgesteld en volgende stukken te omvatten:
— een beschrijving van 5 tot 10 getikte bladzijden van het voorgenomen onderzoekswerk;
— een raming van de uitgaven;
— een degelijk ingevuld formulier voor het aanvragen van een beurs( 1 );
— een curriculum vitae.
De bovenvermelde documenten worden niet teruggezonden.
3. De maximumleeftijd is 40 jaar.
4. De beurs kan niet worden verlengd.
5. H e t m a x i m u m b e d r a g van de beurs is 180 000 Bfr.
H e t w o r d t als volgt uitbetaald:
— de helft bij de aanvang der werkzaamheden;
— de helft na ontvangst van de getypte tekst voorzien in p u n t 8.
6. De bursaal die in gebreke blijft verbindt er zich toe het reeds ontvangen bedrag van
zijn beurs terug te betalen.
7. De personeelsleden van de Instellingen der Europese Gemeenschappen alsmede hun
echtgenoten en kinderen komen niet voor een beurs in aanmerking.

(') De formulieren voor het aanvragen van een beurs kunnen worden verkregen bij voormeld adres alsmede bij de volgende
voorlichtingsbureaus van de Europese Gemeenschappen:
Bonn: Zitelmannstratëe, 22, D-5300 Bonn
Ankara: 13, Bogaz Sokak, Kavaklidere, TR-Ankara
Athene: 2, Vassilissis Sofias, GR-Athene 134
Brussel: 73, Archimedesstraat, B-1049 Brussel
Caracas: Quinta Bienvenida, Valle Arriba, Calle Colibri,
Den Haag: Lange Voorhout, 29, NL-Den Haag
Distrito Sucre, Caracas
Dublin: 29, Merrion Square, IRL-Dublin 2
Genève: rue de Vermont, 37-39, CH-1211 Genève 20
Kopenhagen: Gammel Torv 6, Postbox 144, DK-1004
Ottawa: Inn of the Provences — Office Tower (Suite
Kobenhavn-K
1110), Sparks Street, Ottawa Ont. KIR 7S8
Londen: 20, Kensington Palace Gardens, UK-London
Tokyo: Kowa 25, 8-7 Sanban-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo 102
W8-4QQ
Washington: 2100 M Street N.W. (suite nr. 707) USALuxemburg: Batiment Jean Monnet, rue Alcide De
Gasperi, Luxembourg-Kirchberg
Washington D.C. 20037
Parijs: rue des Belles Feuilles, 61, F-75782 Paris Cedex 16
Rome: Via Poli, 29, 1-00187 Roma
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8. De studie dient te worden gesteld in een van de officiële talen van de Europese
Gemeenschappen.
De definitieve tekst, getypt in twee exemplaren, dient te worden ingediend binnen
twaalf maanden na het toekennen van de beurs.
9. De Commissie vaq de Europese Gemeenschappen behoudt zich het recht voor tot
een maximumbedrag van 30 000 Bfr. bij te dragen in de kosten van publikatie van
de studie.
10. Uiterlijk 15 juli 1979 wordt beslist welke kandidaten voor een beurs in aanmerking
komen.
11. Kandidaturen dienen vóór 31 maart 1979 te worden ingediend bij de:
Commissie der Europese Gemeenschappen
Voorlichting Universiteiten
Wetstraat 200
1049-Brussel (België)
Tel. 735 00 40 - 735 80 40
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(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE

Wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad ter coördinatie van de
wetgevingen van de Lid-Staten inzake de (zelfstandige) handelsagenten ( l )
(Door de Commissie bij de Raad ingediend krachtens artikel 149, tweede alinea, van
bet EEG-Verdrag, op 29 januari 1979)
OORSPRONKELIJK VOORSTEL

GEWIJZIGD VOORSTEL

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel
57, lid 2, en artikel 100,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal
Comité,
Overwegende dat de beperkingen van de vrijheid van
vestiging en van het vrij verrichten van diensten voor
de werkzaamheden van tussenpersonen in handel, industrie en ambacht bij Richtlijn 64/224/EEG van de
Raad van 25 februari 1964 (2) zijn opgeheven;
Overwegende dat de verschillen tussen de nationale
wetgevingen op het gebied van de handelvertegenwoordiging de concurrentieverhoudingen en de uitoefening van het beroep binnen de Gemeenschap zeer
nadelig beïnvloeden en de mate waarin de handelsagenten in hun betrekkingen met hun principalen
worden beschermd, evenals de zekerheid in het handelsverkeer, kunnen aantasten; dat voorts deze verschillen naar hun aard de totstandkoming en de werking van handelsagentuur-overeenkomsten tussen een

(!) PB nr. C 13 van 18. 1. 1977, blz. 2.
(2) PB nr. 56 van 4. 4. 1964, blz. 869/64.

,

Preambule en consideransen ongewijzigd
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GEWIJZIGD VOORSTEL

principaal en een handelsagent die in verschillende
Lid-Staten zijn gevestigd, ernstig kunnen belemmeren;
Overwegende dat het handelsverkeer tussen de LidStaten moet plaatsvinden onder soortgelijke omstandigheden als binnen een enkele markt, hetgeen de
onderlinge aanpassing van de rechtsstelsels van de
Lid-Staten vereist, voor zover zulks voor de goede
werking van deze gemeenschappelijke markt noodzakelijk is; dat in dit verband de regels voor wetsconflieten, zelfs indien zij zijn geünificeerd, de hierboven
vermelde nadelen op het gebied van de handelsvertegenwoordiging niet opheffen, zodat op grond hiervan
niet kan worden afgezien van de voorgestelde harmonisatie;
Overwegende ten deze dat de rechtsbetrekkingen tussen de handelsagent en de principaal met voorrang
moeten worden behandeld;
Overwegende dat de handelsagenten zich in een groot
aantal gevallen, zij het in uiteenlopende mate, jegens
de principaal in een economisch zwakke positie bevinden en dat daarom, aansluitend aan de beginselen
van artikel 117 van het EEG Verdrag, de in de wetgevingen van de Lid-Staten ten aanzien van de handelsagenten geldende minimumnormen op de weg van de
vooruitgang dienen te worden geharmoniseerd;
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
HOOFDSTUK I

Werkingssfeer
Artikel 1

Artikel 1

1.
De in deze richtlijn voorgeschreven harmonisatiemaatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de betrekkingen tussen de zelfstandige handelsagenten en hun principalen.

Ongewijzigd

2.
De bepalingen van nationaal recht en de in de
handel geldende gebruiken blijven, voor zover zij niet
met de bepalingen van deze richtlijn in strijd zijn, van
toepassing op de in lid 1 bedoelde betrekkingen.
Artikel 2

Artikel 2

Handelsagent, in de zin van deze richtlijn is hij, die
permanent is belast met het als zelfstandige tussenpersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd bemiddelen
en/of afsluiten van een onbepaald aantal handelstransacties in naam en voor rekening van een ander,
hierna te noemen „principaal".

Handelsagent, in de zin van deze richtlijn is hij, die
permanent is belast met het als zelfstandige tussenpersoon voor bepaalde of onbepaalde tijd bemiddelen
en/of afsluiten van een onbepaald aantal handelstransacties in naam en voor rekening van een ander,
hierna te noemen „principaal". De handelsagent deelt
zijn werkzaamheden naar eigen goeddunken in en
beschikt zelfstandig over zijn tijd.
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Artikel 3

Artikel 3

Deze richtlijn is niet van toepassing:

Ongewijzigd

— op tussenpersonen, die moeten worden beschouwd als werknemers in loondienst in de zin
van Richtlijn 64/224/EEG van 25 februari
1964;
— op tussenpersonen die in eigen naam optreden;
— op tussenpersonen die slechts tot taak hebben in
naam van een lastgever een of meer bepaalde
transacties af te sluiten of te bemiddelen;
— op tussenpersonen die op het gebied van de verzekering of de kredietverlening werkzaam zijn.
op tussenpersonen wier werkzaamheden volgens
de gebruiken in de staat waar zij deze werkzaamheden gewoonlijk verrichten, als nevenberoep
worden beschouwd.

Artikel 4

Artikel 4

De Lid-Staten kunnen

De Lid-Staten kunnen

1. de artikelen 15, lid 4, laatste volzin 19, 26, lid 2,
30 en 31 buiten toepassing laten ten aanzien van
handelsagenten die hun werkzaamheden als nevenberoep verrichten; het nevenkarakter wordt bepaald volgens de handelsgebruiken in de staat,
waarvan de wet de betrekkingen tussen de agent
en de principaal regelt;

1. Vervalt

2. de bepalingen van deze richtlijn, hetzij voor een
deel, hetzij in hun geheel, op geëigende wijze toepassen op andere beroepsgroepen die, hoewel voor
eigen rekening en/of in eigen naam werkzaam,
krachtens de nationale wet met handelsagenten
kunnen worden gelijkgesteld.

2. Ongewijzigd

HOOFDSTUK II

Rechten en verplichtingen van partijen
Artikel 5

Artikel 5

1.
Bij zijn werkzaamheden is de handelsagent gehouden ten opzichte van zijn principaal en van derden loyaal en te goeder trouw te handelen. Hij moet
als goed koopman aan zijn verplichtingen voldoen.

1.

Ongewijzigd

2.
Onverminderd de in lid 1 neergelegde algemene
verplichting, heeft de handelsagent in dit verband met
name de volgende verplichtingen:

2.
Onverminderd de in lid 1 neergelegde algemene
verplichting, heeft de handelsagent in dit verband met
name de volgende verplichtingen:
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a) te allen tijde aan de principaal de voor de goede
bedrijfsvoering nodige inlichtingen te verschaffen,
met name inzake de solvabiliteit van derden voor
de lopende handelstransacties waarvan hij kennis
draagt,
b) alle voor zijn principaal ontvangen sommen gescheiden te houden van zijn eigen financiële middelen, en voor onverwijlde overdracht aan hem
zorg te dragen,
c) een regelmatige boekhouding te voeren van de
transacties met betrekking tot de aan zijn principaal toebehorende gelden en waarden,

a) zich naar beste vermogen in te spannen voor de
bemiddeling over en de afsluiting van de transacties die hem zijn opgedragen:
b) te allen tijde aan de principaal de voor de goede
bedrijfsvoering nodige inlichtingen te verschaffen,
met name inzake de solvabiliteit van derden voor
de lopende handelstransacties waarvan hij kennis
draagt,
c) alle voor zijn principaal ontvangen sommen gescheiden te houden van zijn eigen financiële middelen, en voor onverwijlde overdracht aan hem
zorg te dragen,
d) geregeld de boekhouding bijhouden van de transacties met betrekking tot de aan zijn principaal
toebehorende gelden en tvaarden,

d) de hem toevertrouwde goederen als goed koopman te bewaren,
e) gevolg te geven aan alle met het oog op de verwezenlijking van het doel van de agentuur door de
principaal verstrekte aanwijzingen, voor zover zij
niet wezenlijk afbreuk doen aan de zelfstandigheid van de agent; deze richt zijn werkzaamheden
naar goeddunken in en beschikt vrijelijk over zijn
tijd,

e) de hem toevertrouwde goederen als goed koopman te bewaren,
f ) gevolg te geven aan alle met het oog op de verwezenlijking van het doel van de agentuur door de
principaal verstrekte aanwijzigingen, voor zover
zij niet wezenlijk afbreuk doen aan de zelfstandigheid van de agent.

3.
Tenzij anders is overeengekomen, kan de handelsagent gebruik maken van de diensten van andere
handelsagenten of handelsvertegenwoordigers.

3.

Ongewijzigd

Artikel 6

Artikel 6

De handelsagent mag, ook na het einde van de overeenkomst, geen handels- of fabrieksgeheimen die hem
waren toevertrouwd of waarvan hij in het kader
van zijn werkzaamheden ten behoeve van de principaal kennis droeg, aan derden mededelen of ten nutte
maken, tenzij hij aantoont dat zulks met de beroepsethiek van een goed koopman verenigbaar is.

De handelsagent mag, ook na het einde van de overeenkomst, geen handels- of fabrieksgeheimen die hem
waren toevertrouwd of waarvan hij in het kader van
zijn werkzaamheden ten behoeve van de principaal
kennis droeg, aan derden mededelen of daarvan in
zijn betrekkingen met derden gebruikmaken, tenzij
zulks algemeen wordt beschouwd als verenigbaar met
de beroepsethiek van een goed koopman.

Artikel 7

Artikel 7

1.
De handelsagent mag, voor eigen rekening of
voor rekening van een derde, werkzaamheden verrichten, indien deze betrekking hebben op goederen
of diensten welke niet concurrerend zijn met die,
waarvan de vertegenwoordiging hem door de principaal is toevertrouwd. Hij mag met name een handelsagentuur voor een andere principaal op zich nemen
of als handelsvertegenwoordiger in loondienst voor
een werkgever werken.

1.

Ongewijzigd

2.
De handelsagent behoeft toestemming van de
principaal voor werkzaamheden welke voor eigen
rekening of voor die van een derde worden verricht,
indien deze betrekking hebben op goederen of diensten welke concurrerend zijn met die, waarvan de
principaal hem de vertegenwoordiging heeft toevertrouwd.

2. Ongewijzigd
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3.
Partijen kunnen afwijken van het in de leden 1
en 2 bepaalde en met name overeenkomen dat de
handelsagent noch voor rekening van een andere
principaal, noch voor eigen rekening, noch als loontrekkende, andere werkzaamheden mag verrichten.
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3.

Vervalt

Artikel 8

Artikel 8

1.
De handelsagent kan van de principaal schadevergoeding eisen indien hij aansprakelijk is bevonden
voor een door de principaal veroorzaakte schending
van de industriële, commerciële of intellectuele eigendom met betrekking tot de goederen of diensten,
waarvan de handelsagent de vertegenwoordiging
heeft.

1.

Ongewijzigd

2.
Het in het eerste lid bepaalde is mutatis mutandis van toepassing bij inbreuk op de bescherming van
de eerlijke concurrentie.

2.

Ongewijzigd

3.
De handelsagent moet de principaal inlichten
over iedere tegen hem op grond van schending of
inbreuk als bedoeld in lid 1 en 2 ingestelde rechtsvordering;

Artikel 9

Artikel 9

1.
De handelsagent is bevoegd om voor rekening
van de principaal handelstransacties te bemiddelen.
Afsluitingsbevoegdheid heeft hij slechts wanneer deze
hem door de principaal is verleend.

Ongewijzigd

2.

De agent wordt geacht bevoegd te zijn:

— tot het in ontvangst nemen van klachten van derden bij de gebrekkige levering evenals van de verklaring, bij weigering van de goederen, dat deze
ter beschikking staan,
— tot veiligstelling van de rechten van de principaal
ter zake van bewaring van bewijs.
3.
Beperkingen van de bevoegdheden van de agent
kunnen aan een derde slechts worden tegengeworpen
indien deze daarvan kennis droeg of had moeten dragen.

Artikel 10
1.
In zijn betrekkingen met de handelsagent moet
de principaal zich loyaal en te goeder trouw gedragen. Hij dient de agent alle hulp die, gelet op de
omstandigheden, voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden nodig is, te verlenen.

Artikel 10
1.

Ongewijzigd
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2.
Onverminderd de in lid 1 neergelegde algemene
verplichting moet de principaal het materiaal, de inlichtingen en de documenten die de agent voor het
verrichten van zijn werkzaamheden nodig heeft, in
passende hoeveelheden te zijner beschikking stellen.
Hij moet met name:

2.

Ongewijzigd

a) monsters, patronen, tarieven, reclamedrukwerk,
algemene reglementen en andere documenten met
betrekking tot de goederen of diensten, waarvan
de agent de vertegenwoordiging heeft, aan deze
verschaffen;

a) Ongewijzigd

b) de agent alle met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst nuttige inlichtingen verschaffen met
name die, welke betrekking hebben op de stand
en de vooruitzichten van de produktie en hem
onverwijld ervan in kennis stellen wanneer hij
verwacht dat het aantal handelstransacties dat hij
kan uitvoeren aanmerkelijk kleiner zal zijn dan het
aantal waarop de agent normaliter kan rekenen;

b) de agent alle met het oog op de uitvoering van de
overeenkomst nodige inlichtingen verschaffen met
name die, welke betrekking hebben op de stand
en de vooruitzichten van de produktie en hem
onverwijld ervan in kennis stellen wanneer hij verwacht dat het aantal handelstransacties dat hij kan
uitvoeren aanmerkelijk kleiner zal zijn dan het
aantal waarop de agent normaliter kan rekenen.

c) de agent onverwijld op de hoogte stellen van de
aanvaarding, de weigering, of in voorkomend geval, de gedeeltelijke uitvoering van een handelstransactie.

c) Ongewijzigd

HOOFDSTUK III

Beloning en kostenvergoeding
Artikel 11

Artikel 11

1.
De principaal is de handelsagent een beloning
verschuldigd die kan bestaan uit een provisie of een
vast bedrag, dan wel uit beide. Elk variabel element
van de beloning dat aan de hand van de omzet wordt
berekend, wordt geacht provisie te zijn.

1.
De principaal is de handelsagent een beloning
verschuldigd. Agentuurovereenkomsten
waarbij de
beloning van de agent wordt uitgesloten zijn nietig.

2.
De hoogte van de provisie wordt tussen partijen
overeengekomen. Bij gebreke van een overeenkomst
heeft de agent recht op een provisie overeenkomstig
de in de plaats waar hij zijn werkzaamheden verricht
geldende gebruiken bij de vertegenwoordiging van de
goederen of diensten waarop de agentuurovereenkomst betrekking heeft. Bij gebreke van dergelijke
gebruiken heeft de agent recht op een billijke provisie

2.
De beloning kan bestaan uit provisie of een vast
bedrag dan wel uit beide. Een gedeelte van de beloning mag in natura worden verstrekt. Alle variabele
elementen van de beloning die aan de hand van de
omzet worden berekend worden geacht provisie te
zijn.

3.
Agentuurovereenkomsten waarbij de beloning
van de agent wordt uitgesloten zijn nietig.

3.
Tekst van oorspronkelijk lid 2 (Oorspronkelijk
lid J vervalt).

Artikel 12
1.
Voor een gedurende de looptijd van de overeenkomst afgesloten handelstransactie heeft de handelsagent recht op een provisie

Artikel 12
1.

Ongewijzigd
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a) indien de transactie is te danken aan het optreden
van de handelsagent, of

a) Ongewijzigd

b) indien de transactie is afgesloten met een derde,
met wie de agent reeds eerder een onder de agentuurovereenkomst vallende transactie had afgesloten of daarover had onderhandeld, of

b) Indien de transactie is afgesloten met een derde,
die reeds eerder door de agent als klant was aangebracht voor een gelijkaardige transactie

c) indien de handelsagent de vertegenwoordiging
heeft in een bepaald geografisch gebied of ten
aanzien van een bepaalde groep personen en de
transactie werd afgesloten in dit geografisch gebied of met een tot deze groep behorende persoon, ook al is over deze transactie niet door de
agent onderhandeld of is zij niet door hem afgesloten.

c) Ongewijzigd

Ongewijzigd

2.
De handelsagent heeft geen recht op de in lid 1
bedoelde provisie indien deze ingevolge artikel 13 aan
een andere agent is verschuldigd.
Artikel 13

Artikel 13

Voor een handelstransactie die na het einde van de
oereenkomst werd afgesloten heeft de handelsagent
recht op provisie

1.
Voor een handelstransactie die na het einde van
de overeenkomst werd afgesloten heeft de handelsagent recht op provisie,

a) indien de transactie door hem is bemiddeld of

a) Ongewijzigd

b) indien hij de transactie heeft voorbereid en deze
hoofdzakelijk aan de door hem gedurende de
looptijd van de overeenkomst aan de dag gelegde
activiteit is te danken; in dat geval heeft hij
slechts recht op provisie indien de transactie binnen een redelijke termijn na het einde van de
overeenkomst is afgesloten waarbij de redelijkheid
van de termijn aan de hand van de soort en de
omvang van de betrokken transactie wordt beoordeeld.

b) indien hij de transactie heeft voorbereid en deze
hoofdzakelijk aan de door hem gedurende de
looptijd van de overeenkomst aan de dag gelegde
activiteit is te danken.

2.
In deze gevallen heeft hij slechts recht op provisie indien de transactie binnen een redelijke termijn
na het einde van de overeenkomst is afgesloten,
waarbij de redelijkheid van de termijn aan de hand
van de soort en de omvang van de betrokken transactie wordt beoordeeld.
Partijen kunnen deze termijn in onderling overleg bepalen.
Artikel / 4

Artikel 14

Indien de handelsagent door de principaal is belast
met het in ontvangst nemen van betalingen heeft hij
recht op een speciale incasso-provisie.

Ongewijzigd

Artikel 15

Artikel 15

1.
Het recht op provisie ontstaat door het afsluiten
van de handelstransactie tussen de principaal en de
derde.

1.

Ongewijzigd
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2.
De provisie is opeisbaar in de beide hierna genoemde gevallen:

2.
De provisie is opeisbaar in de beide hierna genoemde gevallen:

a) zodra en voor zover de principaal de transactie
heeft uitgevoerd, ook al deed hij zulks geheel of
gedeeltelijk niet op de overeengekomen wijze, of

a) ongewijzigd

b) zodra en voor zover de derde de transactie heeft
uitgevoerd.

b) zodra en voor zover de derde de voor hem uit de
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.

3.
Indien de principaal of de derde zijn prestatie
niet volledig heeft verricht, wordt de hoogte van de
opeisbare provisie berekend op basis van de prestatie
met de hoogste waarde.

3.
Indien de principaal en de derde hun verplichtingen uit overeenkomst niet volledig zijn nagekomen, wordt de hoogte van de opeisbare provisie berekend op basis van de prestatie met de hoogste
waarde.

4.
Partijen kunnen overeenkomen dat zolang de
derde niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan de
provisie op een later tijdstip dan het in lid 2, sub a),
bedoelde, opeisbaar wordt. De provisie is echter in
elk geval opeisbaar op de laatste dag van de derde
maand na die waarin de principaal aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Bij dergelijke overeenkomsten
heeft de agent recht op een passend voorschot dat
opeisbaar is uiterlijk op de laatste dag van de maand
na die waarin de principaal aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.

4. a) Partijen kunnen overeenkomen dat zolang de
derde niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan de provisie pas op eefi later tijdstip dan
het in lid 2, sub a) bedoelde opeisbaar wordt.

5.
De principaal verstrekt de handelsagent maandelijks een opgave van de verschuldigde alsmede van
de opeisbare provisies. Deze opgave omvat alle van
belang zijnde gegevens op grond waarvan de provisiebedragen zijn berekend. De opgave wordt onverwijld doch uiterlijk op de laatste dag van de volgende
maand opgemaakt. Deze termijn kan bij overeenkomst tot drie maanden worden verlengd

5.

b) Bij dergelijke overeenkomsten heeft de agent
recht op een passend, voorschot dat opeisbaar
is uiterlijk op de laatste dag van de maand na
die waarin de principaal aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
c) De provisie is echter in elk geval opeisbaar op
de laatste dag van de derde maand na die
waarin de principaal aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.

Artikel 16
1.

Het recht op provisie vervalt

Verplaatst (zie artikel 18, lid 1)

Artikel 16
1.

Het recht op provisie vervalt

a) indien de handelsagent niet aan de ingevolge artikel 5, lid 2, sub a), op hem rustende verplichting
heeft voldaan en de principaal de handelstransactie heeft afgesloten zonder van de insolventie van
de derde op de hoogte te zijn en vaststaat dat de
derde de transactie niet uitvoert of zal uitvoeren
of

a) indien de handelsagent niet aan de ingevolge artikel 5, lid 2, sub b), op hem rustende verplichting
heeft voldaan en de principaal de handelstransactie heeft afgesloten zonder van de insolventie van
de derde op de hoogte te zijn en vaststaat dat de
derde de transactie niet uitvoert of zal uitvoeren
of

b) indien en voor zover de uitvoering van de transactie onmogelijk is geworden zonder dat zulks
aan de principaal is te wijten of,

b) indien en voor zover de uitvoering van de transactie onmogelijk is geworden zonder dat zulks
aan de principaal is te wijten of,

c) indien de uitvoering van de transactie in redelijkheid niet van de principaal kan worden gevergd,

c) indien de uitvoering van de transactie in redelijkheid niet van de principaal kan worden gevergd,
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tot een grondige reden om de transactie niet uit te
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2.
De door de handelsagent op deze handelstransacties reeds ontvangen provisies moeten worden
terugbetaald.
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in het bijzonder indien de derde aanleiding geeft
tot een grondige reden om de transactie niet uit te
voeren
Ongewijzigd

Artikel 17

Artikel 17

Tenzij anders is overeengekomen wordt de provisie
berekend over het bruto factuurbedrag, zonder aftrek
van korting voor contante betaling, van bonus, van
een door de principaal na afsluiting van de handelstransactie éénzijdig toegestane korting en van bijkomende kosten, met name voor vervoer, verpakking,
verzekering, belastingen en douanekosten, tenzij deze
bijkomende kosten afzonderlijk aan de klant worden
gefactureerd.

De provisie wordt berekend over het bruto factuurbedrag, (rest ongewijzigd)

Artikel 18

Artikel 18
1.
De principaal verstrekt de handelsagent maandelijks een opgave van de verschuldigde alsmede van
de opeisbare provisies. Deze opgave omvat alle van
belang zijnde gegevens op grond waarvan de provisiebedragen zijn berekend. De opgave wordt onverwijld
doch uiterlijk op de laatste dag van de volgende
maand opgemaakt. Deze termijn kan bij overeenkomst tot drie maanden worden verlengd.

1.
De handelsagent heeft het recht te verlangen dat
hem alle voor de verificatie van de hem toekomende
provisie nodige inlichtingen, uittreksels en afschriften
van de boekhouding worden verstrekt. Artikel 6 is
mutatis mutandis van toepassing.

2.
De handelsagent heeft het recht te verlangen dat
hem alle voor de verificatie van de hem toekomende
provisie nodige toelichtingen, uittreksels en afschriften van de boekhouding worden verstrekt.

2.
Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen
aan de juistheid of volledigheid van de in lid 1 bedoelde door de principaal verstrekte gegevens, of indien hij weigert deze te verstrekken heeft, naar keuze
van de principaal, de agent of een door deze aangewezen persoon die volgens de nationale wettelijke
bepalingen van het land waar de boekhouding wordt
gevoerd daartoe gekwalificeerd is, recht van inzage in
de boeken of boekingsbescheiden, voor zover zulks,
noodzakelijk is om de juistheid of volledigheid van de
provisie-opgave of de genoemde gegevens na te gaan.

3.
Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen
aan de juistheid of de volledigheid van de in lid 1
bedoelde opgave van de provisies of van de door de
principaal verstrekte gegevens, of indien hij weigert
deze te verstrekken heeft, naar keuze van de principaal, de agent of een door deze aangewezen persoon die volgens de nationale wettelijke bepalingen
van het land waar de boekhouding wordt gevoerd
daartoe gekwalificeerd is, recht van inzage in de boeken of boekingsbescheiden, voor zover zulks noodzakelijk is om de juistheid of volledigheid van de provisie-opgave of de genoemde gegevens na te gaan. Het
in artikel 6 neergelegde verbod geldt ook voor de
gevallen bedoeld in lid 2 en 3.

Artikel 19

Artikel 19

1.
De agent heeft recht op beloning indien hij
reeds aan zijn uit de agentuurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan of indien hij

1.
De agent heeft recht op schadevergoeding indien
hij (rest ongewijzigd)
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reeds maatregelen heeft getroffen om daaraan te voldoen, doch de principaal van de diensten van de agent
geen gebruik heeft gemaakt, of in aanzienlijk mindere
mate dan de agent normaliter mocht verwachten,
tenzij de gedraging van de principaal voortvloeit uit
omstandigheden buiten zijn wil.

2.
De berekening van de in lid 1 bedoelde beloning
dient normaliter te geschieden met inaanmerkingneming van alle omstandigheden en op basis van de gemiddelde maandelijkse beloning van de handelsagent
gedurende de twaalf maanden voordat de in lid 1 bedoelde omstandigheden zich voordeden. Indien de
overeenkomst minder dan twaalf maanden daarvoor
was gesloten, wordt de beloning berekend op basis
van de gemiddelde maandelijkse beloning, die gedurende de looptijd van de overeenkomst is betaald.

2.
Deze schadevergoeding wordt vastgesteld met
inaantnerkingneming in voorkomend geval van het
bedrag van vroegere beloningen en de in lid 3 vermelde elementen.

Artikel 20

Artikel 20

1.
Kosten, bij de normale verrichting van zijn werkzaamheden gemaakt, kan de handelsagent slechts
terugvorderen, indien zulks overeengekomen of gebruikelijk is.

Ongewijzigd

3.
De woorden
ongewijzigd.

,met name" vervallen. Verder

2.
Indien de handelsagent echter onkosten heeft gemaakt in verband met speciale werkzaamheden die
hij op aanwijzing of met toestemming van de principaal heeft verricht, worden deze aan hem terugbetaald.

HOOFDSTUK IV

Delcredere

Artikel 21

1.
Elk beding, waarbij de handelsagent tegenover
de principaal instaat voor betaling door de derde van
de prijs van de goederen of diensten die vallen onder
de handelstransacties waarover de agent heeft onderhandeld of die hij heeft afgesloten, moet schriftelijk,
dan wel in de vorm van een kabel, telegram of telexbericht worden vastgelegd. Dit beding wordt hierna
aangeduid als delcrederebeding.

Artikel 21

1.

Ongewijzigd
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2. a) Elk delcredere-beding met betrekking tot transacties die niet door de handelsagent zijn afgesloten of bemiddeld, is nietig.

b) Het delcredere-beding kan slechts worden gemaakt voor een bepaalde handelstransactie, of
voor een reeks transacties met bepaalde, in het
beding aangeduide, derden.

c) Elk delcredere-beding waarbij de handelsagent
onbeperkt instaat voor de in lid 1, eerste volzin, bedoelde transacties, is nietig.

3.
Voor de afgesloten transacties die onder het delcredere beding vallen heeft de handelsagent recht op
een redelijke afzonderlijke provisie.

4.
Partijen kunnen van het in de leden 1 tot en met
3 bepaalde afwijken voor transacties:

Nr. C 56/15

2.
Het delcredere-beding kan slechts worden gemaakt voor een bepaalde handelstransactie, of voor
een reeks transacties met bepaalde, in het beding aangeduide derden.
Nietig is elk delcredere-beding
a) met betrekking tot transacties die niet door de
handelsagent zijn afgesloten of bemiddeld dan wel

b) waarbij de handelsagent onbeperkt instaat voor
alle transacties die hij beeft afgesloten of waarbij
hij heeft bemiddeld.

3.
Voor de afgesloten transacties die onder het delcredere-beding vallen heeft de handelsagent recht op
een redelijke afzonderlijke provisie. Deze provisie is
opeisbaar op het ogenblik van de afsluiting van genoemde transacties.

4.

Ongewijzigd

HOOFDSTUK V

Faillissement van de principaal, beslag en cessie

Artikel 22

Artikel 22

1.
Natuurlijke personen die hun hoofdinkomsten
ontlenen aan hun werkzaamheden als handelsagent
worden ten aanzien van hun vorderingen ter zake van
beloning en kostenvergoeding met de werknemers
van de principaal gelijkgesteld indien tegen de principaal geen faillissements-, akkoord-, of soortgelijke
procedure aanhangig is gemaakt.

Vervalt

2.
De in lid 1 bedoelde personen genieten ten aanzien van het niet voor beslag vatbare bedrag van hun
inkomsten dezelfde rechten als de werknemers wanneer derden onder de principaal beslag leggen op de
bedragen die deze aan de genoemde personen ter zake
van hun beloning of kostenvergoeding verschuldigd
is.

3.
De voor werknemers geldende nationale wettelijke bepalingen zijn muratis mutandis op de in lid 1
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bedoelde personen van toepassing bij cessie van
schuldvorderingen die zij wegens hun beloning en
kostenvergoeding op hun principaal hebben.
4.
Voor de toepassing van lid 1 kunnen de Lid-Staten inkomensgrenzen vaststellen.

HOOFDSTUK VI

Sluiting en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 23

Artikel 23

Elke partij heeft het recht van de andere partij een
ondertekend geschrift te verkrijgen, waarin de inhoud
van de overeenkomst en van de latere wijzigingen is
vermeld. Van dit recht kan geen afstand worden gedaan.

Ongewijzigd

Artikel 24

Artikel 24

Artikel 23 is mutatis mutandis van toepassing indien
de agentuurovereenkomst in onderlinge overeenstemming wordt beëindigd.

Ongewijzigd

Artikel 25

Artikel 25

Behoudens het in de artikelen 27 en 28 bepaalde
eindigt een overeenkomst voor bepaalde of bepaalbare tijd bij het verstrijken van het tijdvak waarvoor
zij is gesloten. Tenzij anders is overeengekomen,
wordt een overeenkomst voor bepaalde of bepaalbare
tijd, waarvan de uitvoering na afloop van de termijn
wordt voortgezet, geacht in een overeenkomst voor
onbepaalde tijd te zijn omgezet.

Behoudens het in de artikelen 27 en 28 bepaalde eindigt een overeenkomst voor bepaalde of bepaalbare
tijd bij het verstrijken van het tijdvak waarvoor zij is
gesloten. Een overeenkomst voor bepaalde of bepaalbare tijd, waarvan de uitvoering na afloop van de
termijn wordt voortgezet wordt geacht in een overeenkomst voor onbepaalde tijd te zijn omgezet.

Artikel 26
Artikel 26
1.
Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is
gesloten, kan elke partij haar met een opzeggingstermijn beëindigen. De opzegging dient schriftelijk te
geschieden. De opzeggingstermijn moet voor beide
partijen gelijk zijn.
2.
Gedurende het eerste jaar van de overeenkomst
kan de opzeggingstermijn niet minder dan twee maanden bedragen. Na het eerste jaar wordt voor elk ingegaan volgend jaar de termijn met een maand verlengd.
De Lid-Staten kunnen een maximum-termijn voorschrijven, die in geen geval minder dan twaald maanden mag bedragen. Het einde van elke opzeggingstermijn dient samen te vallen met het einde van een
kalendermaand.

1-

Ongewijzigd

2.
Gedurende het eerste jaar van de overeenkomst
kan de opzeggingstermijn niet minder dan een maand
bedragen. Na het eerste jaar wordt voor elk ingegaan
volgend jaar de termijn met veertien dagen verlengd.
De Lid-Staten kunnen een maximum-termijn voorschrijven, die in geen geval minder dan zes maanden
mag bedragen. De opzegging dient te geschieden
tegen het einde van een kalendermaand.
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Artikel 27

Artikel 27

1.
Elk der partijen kan de overeenkomst te allen
tijde beëindigen:

Ongewijzigd

a) indien de andere partij met betrekking tot de overeenkomst een zodanige fout heeft begaan dat van
de partij die de overeenkomst beëindigt niet kan
worden gevergd dat zij deze tot het verstrijken
van de opzeggingstermijn of van de overeengekomen einddatum gestand doet, of

a) indien de andere partij zich grondelijks in strijd
met de overeenkomst heeft gedragen, zij een ernstige contractbreuk heeft gepleegd, op grond
waarvan van de partij die de overeenkomst beëindigt niet kan worden gevergd dat zij deze tot het
verstrijken van de opzeggingstermijn of van de
overeengekomen einddatum gestand doet, of

b) indien zich een omstandigheid voordoet die de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
maakt of ernstig in gevaar brengt of die een aanzienlijke verstoring van de commerciële grondslagen van de overeenkomst teweegbrengt, en om
deze redenen niet kan worden gevergd dat de
overeenkomst tot het verstrijken van de opzeggingstermijn of van de overeengekomen einddatum gestand doet.

b) Ongewijzigd

2.
De opzegging aan de andere partij dient te geschieden zodra de fout bekend is of de feiten die de
opzegging rechtvaardigen, zich hebben voorgedaan.
De partij die de overeenkomst heeft beëindigd moet
de andere partij op haar verzoek schriftelijk in kennis
stellen van de redenen die tot de verbreking aanleiding hebben gegeven.
3.
Indien de overeenkomst krachtens het in lid 1,
sub a) bepaalde, wordt beëindigd, dient de in gebreke
zijnde partij aan de andere partij schadevergoeding te
betalen.

2.

Ongewijzigd

3.

Ongewijzigd

Artikel 28

Artikel 28

1.
Indien een partij mededeelt dat zij de overeenkomst opzegt of verklaart dat deze ophoudt van
kracht te zijn, zonder daarbij de wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn in acht te nemen en
zonder zich op een in artikel 27 genoemde reden voor
de opzegging te baseren, dient zij de andere partij
schadevergoeding te betalen.

Ongewijzigd

2.
In de in lid 1 bedoelde gevallen kan de handelsagent, in plaats van schadevergoeding, uitkering van
een forfaitair bedrag eisen indien de verbreking van
de overeenkomst of de verklaring inzake de beëindiging van de overeenkomst uitgaat van de principaal.
Deze uitkering wordt berekend op basis van de gemiddelde beloning die aan de agent is betaald over
de 12 maanden voorafgaande aan de in lid 1 bedoelde verklaring dat de overeenkomst beëindigd of
aan de kennisgeving aan de agent dat de overeenkomst wordt opgezegd. Indien de overeenkomst korter dan 12 maanden heeft geduurd wordt de uitkering
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berekend op basis van de gemiddelde beloning die is
ontvangen over het aan de gebeurtenis voorafgaande
tijdvak dat de overeenkomst heeft geduurd. De uitkering moet worden betaald over de resterende looptijd
tot de normale beëindiging van de overeenkomst,
evenwel gedurende ten hoogste twee jaar.

Artikel 29

Artikel 29
1. ' Bij het einde van de overeenkomst dient de handelsagent het materiaal en de documenten bedoeld in
artikel 10, lid 2, voor zover hij daarover in het kader
van zijn normale werkzaamheden niet heeft beschikt,
aan de principaal terug te geven.

1.

Ongewijzigd

2.
Evenwel heeft de handelsagent ten einde zijn
rechten op de beloning en kostenvergoeding veilig te
stellen, ook na het einde van de overeenkomst een
retentierecht op de aan de principaal toebehorende
roerende voorwerpen en andere waarden die hij
krachtens de overeenkomst onder zich heeft.

2.
Evenwel heeft de handelsagent ten einde zijn
rechten op de beloning en kostenvergoeding veilig te
stellen, ook na het einde van de overeenkomst een
retentierecht op de aan de principaal toebehorende
roerende voorwerpen en andere waarden die hij
krachtens de overeenkomst onder zich heeft.
Indien de handelsagent zijn retentierecht uitoefent is
hij verplicht het voorwerp van dit retentierecht in
goede staat te bewaren.

Artikel 30
1.
Na het einde van de overeenkomst kan de handelsagent of kunnen zijn erfgenamen van de principaal clientèlevergoeding eisen:

Artikel 30
1.

Ongewijzigd

2.
De clientèlevergoeding dient billijk te zijn, waarbij alle omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen. Zij bedraagt voor elk jaar van de overeenkomst ten minste 1/ioe van de jaarlijkse beloning
vastgesteld op grondslag van de gemiddelde beloning
tijdens de laatste vijf jaar, waarbij tevens rekening
moet worden gehouden met de transacties waarover
ingevolge artikel 13 provisie is verschuldigd. Indien
de overeenkomst minder dan vijf jaar heeft geduurd,
wordt de vergoeding berekend op basis van de gemiddelde beloning over de feitelijke looptijd.

2.

De woorden „ten minste" vervallen.

3.
De vergoeding kan niet meer bedragen dan het
dubbele van de overeenkomstig lid 2 berekende ge-

3.
De vergoeding kan niet meer bedragen dan de
overeenkomstig lid 2 berekende gemiddelde jaarlijkse

a) indien de agent de principaal nieuwe klanten heeft
aangebracht of indien hij de transacties met de
bestaande clientèle aanzienlijk heeft uitgebreid en
b) indien hij, behoudens het gestelde in artikel 13,
wegens de beëindiging van de overeenkomst geen
beloning ontvangt voor de na het einde van de
overeenkomst tussen de principaal en de sub a)
bedoelde klanten, bemiddelde of afgesloten transacties.
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middelde jaarlijkse beloning. Zonder dat de vergoeding dit maximum kan overschrijden, kan elke partij
verzoeken dat de hoogte ven de vergoeding afwijkend
van het in lid 2 bepaalde wordt vastgesteld indien
zulks, gelet op alle omstandigheden billijk is.

beloning. Zonder dat de vergoeding dit maximum
kan overschrijden, kan elke partij verzoeken dat de
hoogte van de vergoeding afwijkend van het in lid 2
bepaalde wordt vastgesteld indien zulks, gelet op alle
omstandigheden, billijk is.

4.
Indien de agent de overeenkomst met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke opzeggingstermijn opzegt, heeft hij recht op een vergoeding
die het in lid 2 bedoelde bedrag niet kan overschrijden. Indien de opzegging gerechtvaardigd is door
gedragingen van de principaal of door een bij de
agent gelegen reden op grond waarvan niet meer van
hem kan worden verlangd dat hij zijn werkzaamheden voortzet, bedraagt de vergoeding ten hoogste
het in lid 3 bedoelde maximum, voor zover de billijkheid zulks meebrengt.

4.
Indien de agent door opzegging een einde heeft
gesteld aan de overeenkomst, heeft hij slechts recht
op de clientèle-vergoeding indien de beëindiging van
de overeenkomst gerechtvaardigd is door de gedragingen van de principaal of door een in de persoon
van de agent gelegen oorzaak, met name ouderdom
of ziekte, op grond waarvan niet meer van hem kan
worden gevergd dat hij zijn werkzaatnheden voortzet.

5.
Het recht op een vergoeding voor het aanbrengen van clientèle kan niet op voorhand worden uitgesloten of beperkt. Het kan slechts binnen drie
maanden na het einde van de overeenkomst worden
uitgeoefend.

5.

Ongewijzigd

6.
Het recht op schadevergoeding en de in artikel 28
bedoelde uitkering laten de rechten ter zake van de
vergoeding voor het aanbrengen van clientèle onverlet.

6.

Ongewijzigd.

Artikel 31

Artikel 31
De vergoeding voor het aanbrengen van clientèle is
niet verschuldigd:

Ongewijzigd

a) indien de principaal de overeenkomst ingevolge
artikel 27, lid 1, sub a), heeft beëindigd of had
kunnen beëindigen,

a) Ongewijzigd

b) indien de principaal de overeenkomst voortzet
met de door de handelsagent of diens erfgenamen
voorgestelde opvolger, waarbij de nieuwe agent in
alle rechten en verplichtingen van zijn voorganger
treedt,

b) Ongewijzigd

c) indien de agent de overeenkomst heeft beëindigd
zonder de overeengekomen of wettelijke opzeggingstermijn in acht te nemen en zonder geldige
reden als bedoeld in artikel 27, lid 1.

c) Vervalt

Artikel 32

Artikel 32
1.
Het beding waarin wordt bepaald dat de handelsagent na het einde van de overeenkomst in zijn
beroepswerkzaamheden wordt beperkt, moet op
straffe van nietigheid schriftelijk worden aangegaan.
Dit beding wordt hierna aangeduid al concurrentiebeding.

1.

Ongewijzigd.

2.
De beperking kan slechts betrekking hebben op
het geografisch gebied of de groep personen die aan

2.

Ongewijzigd
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de handelsagent zijn toevertrouwd en op de goederen
of diensten waarvan hij bij het einde van de overeenkomst de vertegenwoordiging had.
3.
Het concurrentiebeding is slechts geldig voor
een tijdvak van ten hoogste twee jaar na het einde van
de overeenkomst.

3.

Ongewijzigd

4.
Behoudens het in lid 5 bepaalde is de principaal
gehouden de handelsagent tijdens de geldigheidsduur
van het concurrentiebeding een passende vergoeding
te betalen. Deze vergoeding wordt berekend op basis
van de beloning van de handelsagent, waarbij alle
omstandigheden in aanmerking worden genomen.

4.

Ongewijzigd

5. a) Indien de principaal de overeenkomst krachtens
artikel 27, lid 1, sub a), beëindigt, is het concurrentiebeding geldig doch is betaling van de
vergoeding niet verplicht.

5.

Ongewijzigd

6.

Ongewijzigd

b) Indien de handelsagent de overeenkomst krachtens artikel 27, lid 1, sub a) beëindigt, is het
concurrentiebeding van toepassing behoudens
indien het door hem is opgezegd. De opzegging
dient schriftelijk te geschieden.
c) Indien een partij de overeenkomst opzegt
krachtens artikel 27, lid 1, sub b) of uit hoofde
van deze bepaling kennis geeft van de beëindiging van de overeenkomst, kan het concurrentiebeding door de andere partij worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
6.
Voor het einde van de overeenkomst kan de
principaal afstand doen van het concurrentiebeding.
Zes maanden na kennisgeving van de afstand is de
principaal ontslagen van de verplichting om de in
lid 4 bedoelde vergoeding te betalen.

7.
De principaal heeft recht op schadevergoeding
indien de agent het concurrentiebeding niet eerbiedigt.

HOOFDSTUK VII
Algemene slotbepalingen

Artikel 33

Artikel 33

1.
Indien de handelsagentuur wordt uitgeoefend
door een vennootschap of door een rechtspersoon
met een gestort kapitaal volgens de laatste jaarrekeningen van meer dan 100 000 Europese rekeneenhe-

1.
Indien de handelsagentuur wordt uitgeoefend
door een venootschap of door een rechtspersoon met
een gestort kapitaal volgens de laatste jaarrekeningen
van meer dan 100 000 Europese rekeneenheden of
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den kunnen partijen afwijken van het bepaalde in de
artikelen 15, lid 4, 19, 21, 26, lid 2, en 30.

met een jaarlijkse omzet van meer dan 500 000 Europese rekeneenhedcn, kunnen partijen afwijken van
het bepaalde in de artikelen 15, lid 4, 19, 26, lid 2
en 30.

2.
De Europese rekeneenheid (ERE) is die, welke is
gedefinieerd in Beschikking nr. 3289/75/EGKS van de
Commissie van 18 december 1975 (1).

2.

Ongewijzigd

Artikel 34

Artikel 34

1.
De uit de voorgaande bepalingen voortvloeiende
rechten verjaren in 4 jaar. De verjaringstermijn gaat
in aan het einde van het jaar waarin het recht is
ontstaan.

1.
De uit de voorgaande bepalingen voortvloeiende
rechten verjaren in 3 jaar De verjaringstermijn gaat in
aan het einde van het jaar waarin het recht is ontstaan.

2.
Ten aanzien van de rechten die tijdens de laatste
10 jaren zijn ontstaan en betrekking hebben op bedragen die niet voorkomen in de in artikel 15, lid 5,
bedoelde opgave dan wel op bedragen bedoeld in
artikel 20, begint de verjaringstermijn te lopen aan het
einde van het jaar waarin de overeenkomst is geëindigd.

2.
Ten aanzien van de rechten die tijdens de laatste
vijf jaar zijn onstaan en betrekking hebben op bedragen die niet voorkomen in de in artikel 18, lid 1,
bedoelde opgave dan wel op bedragen bedoeld in
artikel 20, begint de verjaringstermijn te lopen aan
het einde van het jaar waarin de overeenkomst is
geëindigd.

Artikel 35

Artikel 35

1.
Nietig is elk beding waarbij partijen ten nadele
van de agent afwijken van de hierna genoemde bepalingen: de artikelen 5, lid 1, 8, 10, lid 1 en lid 2,
sub b) en c), 11, de leden 1 en 3, 12, lid 1, 13, 14, 15,
16, lid 1, 18, 19, de leden 1 en 2, 20, lid 2, 21, de
leden 2 en 3, 23, 26, 27, 28, 29, lid 2, 30, 32 en 34.

1.
Nietig is elk beding waarbij partijen ten nadele
van de agent afwijken van de hierna genoemde bepalingen: de artikelen 8, 10, lid 2, sub c), 12, lid 1,
sub a), 15, 18, 19, 21, lid 1, lid 2 en lid 3, 23, 24,
26, 27, 28, 29, lid 2, 30, 32 en 34.

2.
Naast de gevallen, bedoeld in de artikelen 21,
lid 4, en 33 kan van de in het eerste lid bedoelde
dwingende bepalingen worden afgeweken voor zover
de agent zijn werkzaamheden buiten de Gemeenschap
verricht.

2.

Ongewijzigd

Artikel 36

Artikel 36

1.
De Lid-Staten stellen vóór 1 januari 1980 de ter
voldoening aan deze richtlijn nodige bepalingen vast
en maken deze vóór genoemde datum bekend. Zij

1.
Winnen 18 maanden te rekenen van af de kennisgeving van deze richtlijn aan de Lid-Staten, voeren
deze de nodige wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen in om aan deze richtlijn te voldoen. Zij

(!) PB nr. L 327 van 19. 12. 1975.
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stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 1 juli
1980.

stellen de Commissie hiervan onverwijld, in kennis.
Deze wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen
zijn, vanaf hun inwerkingtreding van toepassing op
de lopende overeenkomsten.
2.
De Lid-Staten dragen zorg voor mededeling aan
de Commissie van de voornaamste bepalingen van
nationaal recht die zij op het door de richtlijn bestreken gebied vaststellen.

Artikel 37
Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Artikel 37
Ongewijzigd
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III
(Bekendmakingen)

COMMISSIE

Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw (BDBL), Brussel
Direktoratet for Markedsordningerne, Kabenhavn
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Frankfurt am Main
Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA), Paris
Department of Agriculture and Fisheries, Dublin
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), Roma
Service d'économie rurale (SER), Luxembourg
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau (VIB), Hoensbroek
Intervention Board for Agricultural Produce (IBAP), Reading, Berks

Bericht van permanente verkoop bij inschrijving inzake de verkoop tegen verlaagde prijs
van boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkers werk, consumptie-ijs en
andere voedingsmiddelen

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening
(EEG) nr. 262/79 van de Commissie van 12 februari
1979 inzake de verkoop tegen verlaagde prijs van
boter bestemd voor de vervaardiging van banketbakkerswerk, consumptie-ijs en andere voedingsmiddelen (i) houden bovengenoemde interventiebureaus een
permanente verkoop bij inschrijving voor de verkoop
van boter.

— Direktoratet for Markedsordningerne, Frederiksborggade 18, DK-1360 Kobenhavn. Telex 15 137
EFDIR — DK;

De termijn voor het indienen van offertes voor de
eerste bijzondere verkoop bij inschrijving verstrijkt
op 13 maart 1979 om 12 uur. De gedetailleerde bepalingen voor deze inschrijving zijn vastgesteld door
de betrokken interventiebureaus, van welke voorwaarden elke, in de Gemeenschap gevestigde, belangstellende kennis kan nemen door zich, al naar gelang
het geval te wenden tot één van de onderstaande
adressen:

— Société Interlait (bij afgifte tegen ontvangstbevestiging), 7, rue Scribe, Paris 9e; bij indiening per
aangetekend schrijven, waarbij het op aanvraag
verkrijgbare formulier moet worden gebruikt:
postadres SA Interlait, BP 32809, F-75428 Paris
Cedex 09;

— Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
(BDBL), sector landbouw- en voedingsprodukten,
Trierstraat 82, B-1040 Brussel;

(») PB nr. L 41 van 16. 2. 1979, blz. 1.

— Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt
am Main. Telex nr. 04 11 727. Tegen ontvangstbevestiging ingediende offertes moeten worden
afgegeven bij de BALM, Block B, bureau 453;

— Department of Agriculture and Fisheries, Dairy
Division, Agriculture House, Kildare Street,
Dublin 2;
— Azienda interventi mercati agricoli, via Palestro,
81, Roma;
— Service d'économie rurale, section de 1'économie
laitière, 113-115, rue de Hollerich, Luxembourg;
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— Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau, Kouvenderstraat 229, Hoensbroek (offertes indienen
op het op aanvraag verkrijgbare formulier). Telex
56 396;
— Internal Market Division, Intervention Board for
Agricultural Produce, Fountain House, 2 West
Mali, Reading, Berks. RG1 7 QW. Telex 848 302.
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De interventiebureaus beschikken over de lijst van
koelhuizen en de adressen daarvan, met de te koop
aangeboden hoeveelheden, die oud genoeg zijn. De
inschrijvers kunnen alle inlichtingen over genoemde
hoeveelheden verkrijgen en op verzoek, gericht aan
de interventiebureaus, op hun kosten monsters van
de te koop aangeboden boter onderzoeken.

Bericht van de Commissie inzake de verkoop bij openbare inschrijving voor de uitvoer
van 947 350 kg verpakte tabak in het bezit van het Italiaanse interventiebureau
(AIMA) en afkomstig van de oogsten 1973 en 1975

Overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3389/73 van
de Commissie van 13 december 1973 houden'de vaststelling van de procedures en de voorwaarden bij
verkoop van tabak die in het bezit is van de interventiebureaus (i), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 313/79 (2), houdt de Commissie een openbare inschrijving voor de uitvoer van 3 partijen verpakte tabak in het bezit van het Italiaanse interventie-^
bureau en afkomstig van de oogsten 1973 en 1975.
De nummers van de partijen, de opslagplaatsen, de
samenstelling naar tabakssoort en naar klasse binnen
elke tabakssoort, het gewicht, de presentatie, het bedrag van de waarborg, de prijs van het monster en
het bedrag van de dagelijkse kosten bij te laat afhalen
van de tabak zijn vermeld in de bijlage.

moet worden ingesloten in een tweede enveloppe,
geadresseerd aan de Commissie.
5. In de offertes moeten behalve de naam en het
adres van de inschrijver ook worden vermeld:
a) de nummers van de partijen waarvoor de offertes gelden,
b) de voor elke partij geboden prijs in Italiaanse
lire per kilogram.
6'. Elke offerte moet vergezeld gaan van het bewijs
dat de sub II bedoelde waarborg is gesteld.
7. De offertes kunnen niet worden ingetrokken.
8. Offertes die niet aan deze bepalingen voldoen,
worden niet in aanmerking genomen.

I. Offertes

II. Waarborg

1. Offertes moeten worden ingediend voor de in de
bijlage genoemde partijen. Offertes voor een deel
van een partij zijn niet toegestaan.

1. Om geldig te zijn, moeten de offertes vergezeld
gaan van het bewijs dat een waarborg werd gesteld gelijk aan 0,28 rekeneenheid per kilogram
tabak.

2. De offertes moeten met bericht van ontvangst
worden toegezonden of gegeven aan de Commissie
van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel.
3. De offertes moeten uiterlijk op 18 april 1979 om
14.00 uur (uur van Brussel) in het bezit van de
Commissie zijn.
4. De offertes moeten worden ingesloten in een verzegelde enveloppe met het opschrift „offerte openbare inschrijving tabak, DG VI.E.3 eerst ter zitting
van de groep ad hoe te openen". Deze enveloppe

(>) PB nr. L 345 van 15. 12. 1973, blz. 47.
(2) PB nr. L 43 van 20. 2. 1979, blz. 5.

2. Deze waarborg moet als volgt worden gesteld:
ten name van de „Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo, sezione specializzata
per il tabacco" (AIMA), via Duccio Galimberti 47,
1-00136 Roma, voor de tegenwaarde in Italiaanse
lire van 0,28 rekeneenheid per kilogram tabak
zoals aangegeven in de bijlage.
3. De waarborg wordt gesteld hetzij in contanten,
hetzij in de vorm van een garantie, verstrekt door
een kredietinstelling die haar zetel of een vestiging
moet hebben in Italië, en die voldoet aan door
deze betrokken Lid-Staat vastgestelde criteria.
4. Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG)
nr. 391/79 van de Commissie van 27 februari 1979
inzake de verkoop bij inschrijving voor de uitvoer

2. 3. 79

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

van verpakte tabak die in het bezit is van het
Italiaanse interventiebureau (*), wordt de waarborg vrijgegeven wanneer:
a) de offerte niet in aanmerking kan worden genomen;

Op betwistingen met betrekking tot de inschrijvingsvoorwaarden en de kenmerken van de te
koop aangeboden tabak wordt na de toewijzing
niet ingegaan.
IV. Toewijzing

b) geen partij aan de inschrijver is toegewezen;
c) de koper de prijs heeft betaald waartegen werd
toegewezen en het bewijs heeft geleverd dat de
tabak is uitgevoerd in hoeveelheden die overeenkomen met de toegewezen partijen.
Bovendien wordt, ingeval het land van bestemming Zwitserland of Oostenrijk is of indien het
vervoer over deze landen geschiedt om het land
van bestemming te bereiken, de waarborg slechts
vrijgegeven indien het bewijs wordt geleverd dat
het produkt in een derde land is ingevoerd, behalve wanneer het produkt tijdens het vervoer
door overmacht verloren is gegaan.

Nr. C 56/25

Toegewezen wordt aan de inschrijver wiens offerte
het gunstigst is. Indien verscheidene inschrijvers op
dezelfde voorwaarden dezelfde prijs hebben geboden,
wordt de koper aangewezen door loting.
Onmiddellijk na haar besluit stelt de Commissie elke
inschrijver in kennis van het gevolg dat aan zijn
offerte werd gegeven.
Het resultaat van de inschrijving zal worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Dit bewijs wordt op dezelfde wijze geleverd als
voor de uitvoerrestituties.
5. Indien het gekochte produkt vóór de uitvoer een
behandeling ondergaat, gebeurt dit onder toezicht
van het interventiebureau waarvan de tabak
afkomstig is; dit interventiebureau houdt bij het
vrijgeven van de waarborg rekening met de verliezen en met de eventuele vernietiging van een deel
van het produkt. De koper dient de voorgenomen
behandeling schriftelijk aan dit interventiebureau
te melden.
III. Monsterneming en onderzoek van de tabak
1. Alle gegadigden kunnen bij het pakhuis door de
vertegenwoordigers van de betrokken interventiebureaus genomen monsters van de te koop aangeboden tabak verkrijgen tegen betaling van de in de
bijlage vermelde prijs. Het gewicht van het monster mag evenwel niet hoger zijn dan 5 kg voor
elke klasse van een zelfde partij.
2. Zij die de te koop aangeboden ruwe tabak ter
plaatse wensen te onderzoeken, moeten de betrokken interventiebureaus hiervan schriftelijk in kennis stellen onder vermelding van de opslagplaatsen
en de partijen. Deze interventiebureaus stellen
eventueel een datum vast waarop met de monsterneming wordt begonnen en delen deze aan de gegadigden mede.
3. De monsters en de voor onderzoek ter plaatse genomen tabak mogen samen evenwel niet meer dan
3 % van de balen van elke partij uitmaken.
4. De „AIMA" verstrekt alle dienstige inlichtingen
over de kenmerken van de partijen en hun bezit.

(!) PB nr. L 49 van 28. 2. 1979, blz. 8.

V. Betaling en afhalen van de tabak
1. Het betrokken interventiebureau zendt de koper
een factuur waarop een voorlopig bedrag in rekening is gebracht dat overeenkomt met de prijs
waartegen de tabak hem is toegewezen.
2. De koper dient dit bedrag binnen veertien dagen
na de datum van verzending van de factuur
(datum poststempel) als volgt over te maken:
op de onderstaande rekening van de AIMA:
Tesoreria provinciale di Roma
c/c 416 Gestione finanziara
AIMA
3. Overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EEG)
nr. 391/79 stelt het betrokken interventiebureau na
ontvangst van de voorlopige koopsom in overleg
met de koper een datum vast voor het afhalen van
de tabak.
Bij de afhaling wordt de tabak in aanwezigheid
van de koper of diens vertegenwoordiger gewogen.
Door de vertegenwoordiger van het betrokken interventiebureau en de koper of diens vertegenwoordiger wordt een proces-verbaal ondertekend.
Op basis van dit proces-verbaal ontvangt de
koper een uitslagbon welke geldt als machtiging
om de tabak uit de opslagplaats weg te halen.
4. Op basis van het bij het afhalen van de tabak
geconstateerde gewicht maakt het betrokken interventiebureau onmiddellijk de definitieve factuur
op, welke de koper binnen veertien dagen na het
opmaken ervan dient te vereffenen.
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5. De koper heeft zestig dagen, te rekenen vanaf de
bekendmaking van het resultaat van de inschrijving in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, om de tabak af te halen. Na het
verstrijken van deze termijn moet hij, behalve in
geval van overmacht, de door het te laat afhalen
van de tabak veroorzaakte opslag- en financieringskosten als volgt aan het interventiebureau
vergoeden:
a) gedurende de zestig dagen volgende op het verstrijken van de in de bovenstaande alinea vastgestelde termijn betaalt hij het interventiebureau het in de laatste kolon van de bijlage
vermelde bedrag;
b) gedurende de zestig dagen volgende op de sub
a) bedoelde produktie betaalt hij dit bedrag,
verhoogd met 50 % ;

2. 3. 79

c) na de sub b) bedoelde periode betaalt hij het
sub a) bedoelde bedrag, verhoogd met 100 %,
waarbij de Commissie van de Europese Gemeenschappen tot ontbinding van de verkoop
kan besluiten. In dit geval wordt de waarborg
verbeurd.
6. De tabak moet uitgevoerd worden binnen 36
maanden na de in artikel 4 van Verordening
(EEG) nr. 391/79 vastgestelde termijn voor de
overname van tabak.
7. De douaneformaliteiten bij uitvoer moeten in
Italië worden vervuld.
8. Voor alle geschillen tussen de AIMA en de koper
is bij uitsluiting de rechter te Rome bevoegd.
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HET EUROPEES UNIVERSITAIR INSTITUUT
FLORENCE
heeft in de academische jaren 1979/1980 en 1980/1981 enige vacatures voor hoogleraren,
lectoren en wetenschappelijke medewerkers in de afdelingen:
— Geschiedenis en Cultuurwetenschappen,
— Economische Wetenschappen,
— Rechtswetenschappen,
— Politieke en Sociale Wetenschappen.
Voor deze vacatures komen uitsluitend zij in aanmerking, die in een universiteit of
onderzoeksinstituut een passende positie bekleden, in beginsel EG-onderdanen zijn, en
een goede kennis hébben van ten minste twee EG-talen.
De voorkeur gaat uit naar personen, die werkzaam willen zijn in het kader van de
bestaande onderzoeksprojecten van het Instituut, dan wel daar nieuwe interdisciplinaire
of vergelijkende projecten willen ontwikkelen, al of niet in samenwerking met andere
onderzoekscentra.
Duur van het contract: drie jaar.
Sollicitaties onder bijvoeging van een curriculum vitae en een lijst van publikaties dienen
binnen zes weken te worden gezonden aan het
Europees Universitair Instituut,
Eadia Fiesolana, via dei Roccettini 5,
1-50016 San Domenico di Fiesole — Florence, Italië,
dat eventueel nadere inlichtingen kan verstrekken.

MEDEDELING AAN DE ABONNEES
VAN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN
Prijzen voor het jaar 1979:
— jaarabonnement L + C

238 Fl. (3 500 Bfr.),

— jaarabonnement Supplement S 102 Fl. (1 500 Bfr.).

