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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie juridische zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat het contractenrecht de kern vormt van alle nationale regels over het 
gedrag van ondernemingen en consumenten op hun markten; overwegende dat de interne 
markt wegens het bestaan van 27 verschillende rechtsstelsels en op grond van de risico's 
en kosten van grensoverschrijdende transacties versnipperd blijft,

B. overwegende dat van het bestaan van een gemeenschappelijk Europees contractenrecht 
vooral de consumenten profiteren, omdat zij ten volle gebruik kunnen maken van de 
interne markt,

C. overwegende dat de Commissie in haar Groenboek1 talrijke mogelijkheden voor een 
instrument ten behoeve van het Europese contractenrecht heeft gepresenteerd, dat de EU 
zouden kunnen helpen van de economische crisis te herstellen, haar ondernemerschap te 
vergroten en het vertrouwen van haar burgers in de interne markt te versterken,

D. overwegende dat de onderhandelingen over de consumentenbeschermingsrichtlijn de 
moeilijkheden en grenzen van de aanzet tot harmonisering op het gebied van het 
contractenrecht hebben laten zien, wanneer men daarbij het gemeenschappelijke streven 
naar een hoog niveau van consumentenbescherming in Europa niet wil ondermijnen,

E. overwegende dat het eindresultaat van dit proces, een Europees contractenrecht, goed 
doordacht moet worden, zo nodig gewijzigd en officieel door de Europese wetgever moet 
worden aangenomen om dit proces politieke legitimiteit en steun te verlenen, 

1. is ingenomen met het open debat over het Groenboek en wenst een grondige analyse van 
de resultaten van deze raadpleging door de ter zake bevoegde afdelingen van de 
Commissie;

2. is van oordeel dat de ontwikkeling van een facultatief Europees contractenrecht een 
belangrijke winst voor een beter functionerende interne markt zou kunnen opleveren en 
dat het Parlement en de Raad uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor zijn juridische 
vorm en de concrete omvang moeten dragen;

3. is van mening dat een Europees contractenrecht een op zichzelf afgesloten en aanvullend 
aanbod voor grensoverschrijdende contracten vormt, waarbij het aan de lidstaten wordt 
overgelaten het eventueel ook voor binnenlandse contracten toepasbaar te verklaren;

4. is ervan overtuigd dat een gemeenschappelijk Europees contractenrecht zorgt voor een 
interne markt die beter kan functioneren, zonder consequenties voor de nationale 
contractenrechten binnen de lidstaten;

5. meent dat de geschikte rechtsgrondslag voor het regelen van contracten tussen 
                                               
1 COM(2010)0348. 
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ondernemers onderling (B2B-contracten) en tussen ondernemers en consumenten (B2C-
contracten) moet worden gevonden in de artikelen 114 en 169 of 352 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie; 

6. stelt vast dat er naar een verschillende opzet van het contractenrecht voor B2B- en B2C-
contracten moet worden gestreefd uit respect voor de gemeenschappelijke tradities van de 
nationale rechtsstelsels, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de zwakkere 
contractpartners, namelijk de consumenten;

7. onderstreept dat het bijzonder belangrijk is het de e-handel  binnen de EU te 
vergemakkelijken, die wegens de verschillen in de nationale contractenrechtsstelsels 
onderontwikkeld is en die door ondernemingen en consumenten terecht als een potentiële 
aanjager van de economische groei in de toekomst wordt beschouwd; 

8. wijst erop dat diverse elementen van het contractenrecht voor consumenten reeds in 
verschillende Europese regelingen zijn opgenomen en dat het verstandig is deze in het 
Europees contractenrecht te bundelen; wijst er verder op dat deze reeds bestaande 
regelingen aantonen dat het noodzakelijk is een duidelijk gestructureerde en voor de 
consument gemakkelijk te herkennen uniforme regeling te hebben;

9. is van mening dat tot de zaken die in een Europees contractenrecht moeten worden 
geregeld vooral de principes van het contract behoren, waarbij het voor contracten voor 
consumenten zinvol lijkt zich te concentreren op koopcontracten en  eventueel het 
contractenrecht in verband met de levering van diensten,  terwijl het algemene deel 
regelingen dient te bevatten in verband met contractdefinitie, de plichten vóór afsluiting 
van het contract, de totstandkoming van een contract, de vertegenwoordiging, de 
nietigheidsgronden, de interpretatie van contracten, de uitvoering van het contract, de 
rechten en plichten op grond van het contract, met name het recht op garantie, het recht 
van een contract af te zien, opzegging, verjaring, enz.; 

10. is ervan overtuigd dat de wet evenwichtig moet zijn, een eenvoudige, duidelijke, 
transparante, gebruikersvriendelijke vorm moet krijgen en geen vage rechtbegrippen mag 
bevatten, opdat zij met name voor de Europese consument goed begrijpelijk is, waarbij 
ook rekening met de eventuele belangen van beide (of verscheidene) partners bij ieder 
contract moet worden gehouden;

11. wijst erop dat de consument uitdrukkelijk akkoord moet gaan met de toepassing van het 
Europees recht en dat dit niet stilzwijgend, bijvoorbeeld door middel van algemene 
handelsvoorwaarden, mag worden ingevoerd;

12. is van mening dat het Europees contractenrecht de consument op het B2C-gebied een zeer 
hoog beschermingsniveau moet bieden, mochten echter sommige lidstaten een hoger 
niveau van consumentenbescherming bieden, dan dient hierop in de bijlage bij de wet 
expliciet te worden gewezen;

13. onderstreept dat de doorslaggevende test voor ieder definitief instrument de interne markt 
zelf is; vraagt de Commissie erover na te denken hoe het best een beeld te krijgen is van 
de eventuele redenen voor een vrijwillig gebruik door ondernemers en consumenten; 
onderstreept dat het noodzakelijk is te voorzien in bepalingen om aan alle potentiële 
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belangstellenden en betrokkenen (met inbegrip van de nationale rechtbanken) informatie 
te geven over het bestaan van het Europese contractenrecht en de wijze waarop het 
functioneert. 


