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A. Inleiding

Het voorstel van de Commissie voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011)0635) is een initiatief dat 
een zeer innovatief karakter draagt en van groot belang is voor de consumenten en 
ondernemingen in de interne markt. Het voorstel vloeit voort uit het initiatief inzake het 
Europees contractenrecht, dat zich richt op het wegnemen van obstakels in de interne markt die 
het gevolg zijn van de uiteenlopende regelingen op het gebied van het contractenrecht, en 
waarover al vele jaren wordt onderhandeld en waaraan het Parlement al een aantal malen 
richting heeft gegeven en steun heeft verleend1, laatstelijk in zijn resolutie van 2011 over het 
Groenboek van de Commissie2. Het Parlement sprak zich in die resolutie onder andere uit als 
voorstander van "het vaststellen van een facultatief instrument" en benadrukte dat de 
wetgevingsprocedure "zo inclusief en transparant mogelijk" zou moeten zijn. 

Tegen die achtergrond heeft de Commissie juridische zaken, op voorstel van de twee 
corapporteurs, een ambitieus programma geïnitieerd om een groot aantal deskundigen en 
belangengroeperingen te horen. Tot dusver zijn er een hoorzitting3 en drie workshops4 gehouden. 
Op 27 november 2012 zal er een conferentie worden gehouden met de nationale parlementen, en 
voor 2013 staat al een volgende parlementaire bijeenkomst gepland waarin nog dieper op de 
zaken zal worden ingegaan. 

Met dit werkdocument, dat gezien moet worden als een eerste aanzet, maar dat bij lange na nog 
niet volledig is, wordt geprobeerd op basis van een eerste bestudering van het voorstel en de tot 
nu toe opgedane expertise de belangrijkste kwesties in kaart te brengen die volgens de 
rapporteurs nog verdere discussie behoeven. 

B. Onderwerpen

In zijn algemeenheid willen de rapporteurs de stelling van het Parlement in zijn resolutie van 
2011 dat een instrument "eenvoudig, duidelijk en evenwichtig moet zijn, zodat het voor alle 
partijen eenvoudig en aantrekkelijk is om te gebruiken5" nog eens herhalen. De rapporteurs zijn 
van mening dat het mogelijk is de tekst verder te verbeteren, zodat deze gebruikersvriendelijker 
en duidelijker wordt en wat betreft begrippen en definities beter samenhangt met de overige 
Europese wetgeving, en minder vage terminologie bevat.

I. Verordening

De met betrekking tot de verordening te behandelen onderwerpen hebben voornamelijk 
betrekking op het functioneren van het gemeenschappelijk Europees kooprecht.

1. Rechtsgrondslag

                                               
1 Resoluties van het Europees Parlement van 26 mei 1989 (PB C 158 van 26.6.1989, blz. 400), van 6 mei 1994 (PB 
C 205 van 25.7.1994, blz. 518), van 15 november 2001 (PB 140 E van 13.6.2002, blz. 538), van 2 september 2003 
(PB C 76 E van 25.3.2004, blz. 95), van 23 maart 2006 (PB C 292 E van 1.12.2006, blz. 109), van 7 september 2006 
(PB C 305 E van 14.12.2006, blz. 247), van 12 december 2007 (PB C 323 E van 18.12.2008, blz. 364), van 3 
september 2008 (PB C 295 E van 4.12.2009, blz. 31).
2 Resolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2011 over beleidsopties voor de ontwikkeling van een Europees 
contractenrecht voor consumenten en ondernemingen (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html?id=workshops#menuzone
5 Paragraaf 29.
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De rapporteurs zijn bekend met het feit dat er vragen zijn gerezen met betrekking tot de 
geschiktheid van artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag voor het voorstel. Zij zijn echter van 
mening dat het voorstel, door binnen elke lidstaat een identieke secundaire regeling te creëren 
(zie overweging 9), duidelijk een harmonisatiemaatregel is en op grond daarvan gebaseerd dient 
te worden op artikel 114 VWEU, zoals ook door de juridische diensten van de drie instellingen is 
bevestigd.

2. Facultatieve aard van het instrument

De rapporteurs zijn ervan op de hoogte dat een aantal belanghebbendengroeperingen bezwaar 
maakt tegen het facultatieve karakter van het instrument. Gebruikmaking van facultatieve 
instrumenten geschiedt echter op grote schaal1. Conform de resolutie uit 20112 en gesterkt door 
de overtuiging van de rapporteurs, stoelt dit werkdocument op de gedachte dat een facultatief 
instrument op het gebied van het contractenrecht nuttig is voor consumenten en ondernemingen. 
Het onderzoekt derhalve met name hoe de aantrekkelijkheid en uitvoerbaarheid van dit 
instrument voor potentiële gebruikers kan worden vergroot. 

3. Samenhang met de Rome I-verordening

Deze kwestie is van cruciaal belang voor het functioneren van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht. Om te beginnen willen de rapporteurs benadrukken dat overeenstemming tussen 
partijen over de toepassing van het gemeenschappelijk Europees kooprecht niet verward mag 
worden met "het kiezen van het toepasselijke recht", maar een keuze is "binnen de werkingssfeer 
van het respectieve nationale recht" (overweging 10).

Momenteel biedt artikel 6, lid 2, van de Rome I-verordening partijen de mogelijkheid, met 
inachtneming van de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn 
gewone verblijfplaats heeft, het recht te kiezen dat van toepassing is op 
consumentenovereenkomsten waarbij bedrijven hun activiteiten richten op consumenten. In 
overweging 12 van onderhavig voorstel inzake een gemeenschappelijk Europees kooprecht 
wordt gesteld: "Bijgevolg kan artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 593/2008 […] geen 
praktisch belang meer hebben voor onder het gemeenschappelijk Europees kooprecht vallende 
kwesties".

Het voorstel kan alleen effect sorteren als dit daadwerkelijk zo is, aangezien ondernemingen 
anders geen voordeel hebben bij het kiezen voor een uniform instrument om de verschillen 
tussen de lidstaten te overbruggen, om te vermijden dat het recht van een ander land bestudeerd 
en toegepast moet worden en dat overeenkomstig vreemd recht moet worden geprocedeerd. Het 
buiten toepassing laten van artikel 6, lid 2, van de Rome I-verordening is echter alleen wenselijk 
als op een andere manier het doel daarvan, te weten een even goede bescherming voor de 
consument als op grond van zijn eigen recht, gewaarborgd wordt. In zijn resolutie uit 2011 
benadrukte het Parlement "dat het facultatief instrument een zeer hoog niveau van 
consumentenbescherming moet bieden"3 en dat een hoog niveau van consumentenbescherming 
"ook in het belang van bedrijven is, omdat deze alleen de vruchten van het facultatief instrument 
zullen plukken als consumenten in alle lidstaten erop vertrouwen dat de keuze voor het 

                                               
1 Studie getiteld: "Implementation of optional instruments within European Civil Law" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=72928
2 Paragraaf 5.
3 Resolutie uit 2011, par. 14.
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facultatief instrument hen niet van deze bescherming zal beroven"1.

De rapporteurs zijn van mening dat met het oog op de rechtszekerheid in de tekst van de 
verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht de verhouding van deze 
verordening tot de Rome I-verordening, en met name met artikel 6 daarvan, zo duidelijk 
mogelijk moet worden gemaakt. Onderzocht moet worden hoe dat het beste zou kunnen. Op het 
eerste gezicht lijkt het erop dat het door de verordening betreffende een gemeenschappelijk 
Europees kooprecht geboden niveau van consumentenbescherming inderdaad zeer hoog is. Dit 
behoeft echter verdere bestudering.

3. Verwijzingen naar het nationale recht.

Voor onderwerpen die binnen de werkingssfeer van het gemeenschappelijk Europees kooprecht 
vallen, geldt het beginsel van autonome uitlegging (artikel 4, lid 2, van bijlage I), terwijl 
onderwerpen die het gemeenschappelijk Europees kooprecht "niet behandelt" beheerst worden 
door het bestaande nationale recht dat ingevolge toepasselijke collisieregels, in eerste instantie 
Verordening (EG) nr. 593, van toepassing is (overweging 27). Het beroep op nationaal recht 
zorgt voor een grotere complexiteit, maar is noodzakelijk in gevallen waarin bepaalde 
onderwerpen niet binnen de werkingssfeer van het gemeenschappelijk Europees kooprecht 
kunnen of behoren te vallen. De rapporteurs achten de visie dat "de regels van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht […] van toepassing [moeten] zijn op kwesties van 
overeenkomstenrecht die van praktisch belang zijn tijdens de levenscyclus van de soorten 
overeenkomsten die binnen de […] werkingssfeer vallen, met name online gesloten 
overeenkomsten" gerechtvaardigd (overweging 26). Zij behouden zich evenwel het recht voor 
eventuele uitbreidingen in overweging te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van bevoegdheid of 
vertegenwoordiging, problematiek die binnen de onlinehandel een rol speelt.

4. Werkingssfeer

De rapporteurs zijn ervan op de hoogte dat er actoren zijn die pleiten voor uitsluiting van 
overeenkomsten tussen ondernemingen (business-to-business) van de werkingssfeer van het 
voorstel. Aangezien de mogelijkheid van gebruikmaking van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht echter slechts aan partijen wordt aangeboden, ligt het niet voor de hand om het niet 
ook aan te bieden in geval van business-to-businessovereenkomsten. Het gemeenschappelijk 
Europees kooprecht kan met name voor kmo's interessante voordelen opleveren (het voorziet in 
een reeks standaardbepalingen, inclusief een aantal beschermende elementen). Bovendien is het 
duidelijk dat multinationals, waar het gemeenschappelijk Europees kooprecht ook niet voor 
bestemd is, er waarschijnlijk geen gebruik van zullen maken. De rapporteurs stellen zich echter 
op het standpunt dat het feit dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht interessant kan zijn 
voor kmo's niet automatisch met zich meebrengt dat de werkingssfeer van dit instrument beperkt 
zou moeten blijven tot business-to-businessovereenkomsten waarbij een van de partijen een kmo 
is, zoals is voorgesteld. Dat lijdt namelijk tot verwarring en onzekerheid en zelfs tot de 
vervelende en vaak besproken situatie dat een overeenkomstsluitende partij zich genoodzaakt 
zou zien de andere partij om haar jaarrekening te vragen.

Ten tweede moet de beperking van de werkingssfeer tot grensoverschrijdende overeenkomsten 
onderzocht worden. Met betrekking tot de definitie van "grensoverschrijdend" is reeds een aantal 
technische kwesties aan de orde gesteld, en in de praktijk blijkt dat het onderscheid tussen 

                                               
1 Idem.
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grensoverschrijdende en binnenlandse overeenkomsten aan het verdwijnen is ten gevolge van de 
toegenomen mobiliteit, internet, mobiele apparatuur en verkoopplatforms die zich over heel 
Europa verspreiden. Door de werkingssfeer van het gemeenschappelijk Europees kooprecht te 
beperken tot grensoverschrijdende overeenkomsten wordt niet ten volle gebruik gemaakt van de 
voordelen die dit recht kan bieden, aangezien immers nog altijd onderscheid gemaakt zal moeten 
worden tussen binnenlandse en grensoverschrijdende transacties. Er moet natuurlijk voor 
gezorgd worden dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht niet wordt misbruikt voor 
situaties waarvoor het niet is ontworpen.

Of het gemeenschappelijk Europees kooprecht zich moet beperken tot online- en 
langeafstandstransacties is een ingewikkelde kwestie. Men is het er in brede kring over eens dat 
het gemeenschappelijk Europees kooprecht voordelen kan opleveren voor de onlinehandel, en 
met name voor transacties van geringe waarde. Maar houdt dat dan ook in dat het zich tot 
dergelijke transacties zou moeten beperken? Aangezien gebruikmaking van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht slechts als mogelijkheid aan partijen wordt aangeboden, 
zou het jammer zijn om de groep waaraan deze mogelijkheid wordt geboden te beperken. Aan de 
andere kant is het duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht, als één verzameling 
regels voor de hele EU, het ideale instrument is voor de onlinehandel. Het zou dus een goed idee 
kunnen zijn om de onlinehandel, als belangrijk en zich snel ontwikkelend gebied, als pilot te 
kiezen. Verdere bezinning over dit onderwerp is nodig. In ieder geval geldt dat een eventuele 
beperking van de werkingssfeer zorgvuldig moet worden geformuleerd, mede in het licht van de 
recente arresten Alpenhof1 en Mühleitner2.

Met betrekking tot de materiële werkingssfeer moet wellicht tevens onderzoek gedaan worden 
naar gemengde overeenkomsten en overeenkomsten met een kredietelement.

5. Begeleidende maatregelen

De rapporteurs zijn ingenomen met het voorstel om een databank op te zetten van gerechtelijke 
eindbeslissingen. Een dergelijke databank moet omvattend zijn, goed onderhouden en regelmatig 
geactualiseerd worden en gemakkelijk te begrijpen en toegankelijk zijn, met name voor 
consumenten.

Het verband met ADR en ODR is belangrijk. Op dit moment worden onderhandelingen gevoerd 
over het wetgevingspakket inzake ADR en ODR met het oog op het bereiken van een akkoord in 
eerste lezing. Het zou echter zinvol kunnen zijn na te denken over de wenselijkheid van een 
sterkere koppeling tussen ADR en het gemeenschappelijk Europees kooprecht (bijvoorbeeld 
door het gemeenschappelijk Europees kooprecht te combineren met een aanbeveling aan partijen 
om gebruik te maken van ADR, of door overeenstemming over de toepassing van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht te koppelen aan instemming van partijen met ADR).

Het is belangrijk er nogmaals op te wijzen dat het noodzakelijk is om gelijktijdig met het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht standaardcontractvoorwaarden voor de hele EU vast te 
stellen, zoals het Parlement in zijn resolutie van 20113 reeds heeft benadrukt. Daarbij zij eraan 
herinnerd dat standaardcontractvoorwaarden onder het huidige recht niet zouden werken, met 

                                               
1 Gevoegde zaken C-585/08 en C-144/09, Peter Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG en Hotel 
Alpenhof GesmbH/Oliver Heller, Jurispr. 2010, blz. I-12527.
2 Zaak C-190/11, Daniela Mühlleitner/Ahmad Yusufi en Wadat Yusufi, nog niet in het Publicatieblad verschenen.
3 Paragraaf 30.
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name gelet op artikel 6, lid 2, van de Rome I-verordening. De rapporteurs zijn ervan overtuigd 
dat kant-en-klare standaardcontractvoorwaarden bepalend zijn voor het welslagen van het 
gemeenschappelijk Europees kooprecht, en dringen er derhalve bij de Commissie op aan om zo 
snel mogelijk, en gelijktijdig met het lopende wetgevingsproces, een begin te maken met de 
ontwikkeling van dergelijke voorwaarden. De rapporteurs zijn ingenomen met de toezegging die 
de Commissie in haar mededeling over het gemeenschappelijk Europees kooprecht1 doet, maar 
zijn van mening dat een expliciete verwijzing hiernaar in de operationele tekst noodzakelijk is.

Verder is voorgesteld om het gemeenschappelijk Europees kooprecht te voorzien van 
commentaar of een adviesorgaan in te stellen. De rapporteurs willen zich nader over deze 
voorstellen buigen, maar benadrukken dat dergelijke initiatieven gekoppeld moeten worden aan 
de databank van gerechtelijke eindbeslissingen en moeten voldoen aan zeer strenge kwaliteits-
en onafhankelijkheidsvereisten, zodat partijen, en met name consumenten, vertrouwen kunnen 
hebben in de geleverde ondersteuning.

Verder is gesteld dat het nuttig kan zijn na te gaan welke mogelijkheden de Verdragen bieden 
om ervoor te zorgen dat het Hof van Justitie voorbereid is op eventuele extra werkbelasting.

II. Bijlage

Ten aanzien van de bijlage met daarin de bepalingen inzake het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht willen de rapporteurs slechts een beperkt aantal punten bespreken, aangezien een 
diepgaandere analyse buiten het bestek van dit werkdocument valt. 

1) Oneerlijke voorwaarden van overeenkomsten

Voor wat betreft overeenkomsten tussen handelaren en consumenten blijkt uit diverse analyses 
dat niet alle in de verschillende nationale wetgevingen opgenomen voorwaarden ook opgenomen 
zijn in deze bijlage. De rapporteurs zullen alle bewijzen hiervoor aan een nader onderzoek 
onderwerpen. Het lijkt hoe dan ook geen juiste aanpak om het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht, ten aanzien van dit aspect of ten aanzien van andere aspecten, te zien als de som van 
alle nationale wetten en als de optelling van alle bestaande elementen van 
consumentenbescherming (bijvoorbeeld onredelijk bezwarende voorwaarden op een grijze of een 
zwarte lijst). Het uiteindelijke resultaat van de beperking van oneerlijke voorwaarden van 
overeenkomsten in het kader van het gemeenschappelijk Europees kooprecht moet onderzocht 
worden en vergeleken worden met het uiteindelijk resultaat op grond van het nationale recht. De 
rapporteurs zullen de bepalingen inzake oneerlijke voorwaarden in overeenkomsten zorgvuldig 
en grondig bestuderen. De werkingssfeer van de beperkingen inzake oneerlijke voorwaarden, 
alsmede de toetsing daarvan, moet duidelijk zijn en nauw aansluiten bij de richtlijn oneerlijke 
bedingen om het gewenste resultaat, aansluiting bij de rechtspraak van het Hof van Justitie, te 
bereiken.

Voor wat betreft transacties tussen ondernemingen is naar voren gebracht dat de voorgestelde 
regeling, anders dan haar tegenhanger, het CISG (het Weens koopverdrag), onvoldoende nadruk 
legt op het bieden van zekerheid in het handelsverkeer, omdat haar werkingssfeer te ruim 
geformuleerd is en de toetsing van oneerlijke contractuele voorwaarden niet voldoende 
duidelijkheid creëert of ondergraven dreigt te worden door de criteria die gelden voor 
overeenkomsten tussen handelaren en consumenten. De rapporteurs zullen deze materie nader 

                                               
1 COM(2011)0636, blz. 11.
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onderzoeken en passende wijzigingen voorstellen.

2) Rechtsmiddelen van de koper

Of het stelsel van rechtsmiddelen van de koper dat door het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht in het leven wordt geroepen, en dat gekenmerkt wordt door een vrije keuze van 
rechtsmiddelen, het ontbreken van de mogelijkheid tot herstel van verzuim door de verkoper en 
het ontbreken van een termijn voor de kennisgeving van ontbinding, houdbaar is en ervoor kan 
zorgen dat dit facultatieve instrument voldoende aantrekkelijk is en dus kans van slagen heeft, is 
onderwerp van een verhitte discussie. Consumentenvertegenwoordigers verlangen 
verduidelijking en meer bescherming, terwijl de zakenwereld en juridisch adviseurs uit de 
zakenwereld voorspellen dat ondernemingen een instrument dat zo sterk gericht is op de 
bescherming van consumenten niet zullen willen gebruiken. Een eerste bestudering laat zien dat 
het voorgestelde stelsel inderdaad voorziet in een zeer hoog niveau van 
consumentenbescherming, nog hoger dan dat van het acquis (bijvoorbeeld de richtlijn inzake 
verkoop van consumptiegoederen), en dat vrijwel volledig aansluit bij het niveau van 
consumentenbescherming in de lidstaten, of zelfs nog verder gaat. Duidelijk is dat met 
betrekking tot dit punt verder onderzoek noodzakelijk is. 

De rapporteurs zijn ervan op de hoogte dat er een verband wordt gelegd tussen enerzijds de 
omvang van de rechten die aan consumenten worden toegekend, die voor sommigen aanleiding 
vormt om te vrezen voor misbruik, en anderzijds het beginsel van goede trouw en redelijkheid en 
billijkheid dat in gevallen van misbruik corrigerend zou kunnen werken. Dit beginsel is echter 
niet in alle lidstaten bekend, zodat het risico van uiteenlopende interpretaties aanwezig is. 
Anderzijds kan er ook onder algemene bepalingen soms behoefte bestaan aan een ad-
hocoplossing. Een databank van rechterlijke uitspraken en andere nuttige informatie kan in dat 
kader buitengewoon nuttig zijn.

De rapporteurs zijn van oordeel dat de algehele opzet van het stelsel van rechtsmiddelen 
geëvalueerd moet worden om aan de genoemde bedenkingen tegemoet te komen door middel 
van technische verbeteringen (verduidelijking van de tekst en zo nodig herstructurering van de 
artikelen), daar waar materiële wijzigingen noodzakelijk worden geacht. Deze exercitie moet 
worden uitgevoerd met openheid van geest, zonder op bepaalde oplossingen vooruit te lopen. 
Daarbij moet de visie van alle toekomstige gebruikers van het gemeenschappelijk Europees 
kooprecht worden meegewogen.

3) Teruggave

De rapporteurs zijn voornemens de voorstellen voor herformulering en herstructurering van de 
bepalingen inzake teruggave nauwkeurig te bestuderen. Zij vinden het bijzonder belangrijk dat 
met de oplossing die wordt voorgesteld een rechtvaardig evenwicht tot stand wordt gebracht 
tussen de belangen van beide partijen en dat het voor consumenten duidelijk en voorzienbaar is 
wat zij moeten betalen of teruggeven, zodat zij zich zeker voelen als zij van dit recht gebruik 
maken.

4) Digitale inhoud

De rapporteurs zien op het eerste gezicht enig voordeel in het opnemen van digitale inhoud in het 
voorstel, aangezien op dit gebied een grote behoefte bestaat aan een algemeen regelgevend 
kader. Het lijkt echter noodzakelijk een aantal kwesties opnieuw te onderzoeken, bijvoorbeeld de 
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behandeling van gevallen waarin de tegenprestatie voor de digitale inhoud niet bestaat in geld, 
maar bijvoorbeeld in persoonsgegevens, of de vraag of de bepalingen inzake non-conformiteit of 
teruggave aanpassing behoeven vanwege het bijzondere karakter van digitale inhoud.

5) Verjaring

De rapporteurs zijn op basis van een eerste bestudering van mening dat het aan de hand van 
subjectieve criteria vaststellen van het begin van de korte verjaringstermijn aansluit op de 
moderne nationale en internationale wetgeving.

Er is door sommigen kritiek geuit op het feit dat de verjaringstermijn op 10 jaar is vastgesteld, 
terwijl anderen, waaronder de Commissie, stellen dat daarmee beoogd wordt rechtszekerheid te 
creëren. Het praktisch nut hiervan is echter gering. Slechts in uitzonderingsgevallen zal het zo 
zijn dat een koper gedurende negen en een half jaar niet op de hoogte is van het feit dat er sprake 
is van non-conformiteit, dat dan ontdekt en vervolgens ook nog in staat is om te bewijzen dat dat 
ten tijde van de levering al zo was.

De rapporteurs streven naar duidelijke regels inzake verjaring die aansluiten op de 
praktijkbehoefte, waarbij niet uit het oog moet worden verloren dat verjaringstermijnen 
beoordeeld moeten worden als onderdeel van het stelsel van rechtsmiddelen, en niet op zichzelf.

C. Conclusie

De rapporteurs zijn van oordeel dat het gemeenschappelijk Europees kooprecht grote potentiële 
voordelen kan opleveren voor consumenten en bedrijven in de interne markt, met name in dit 
digitale tijdperk, en kansen biedt die niet onbenut gelaten mogen worden. De rapporteurs 
nodigen uit tot verder nadenken over de elementen die het welslagen van dit instrument kunnen 
waarborgen en zien ernaar uit hierover verder te discussiëren.


