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REACTIES OP HET ACTIEPLAN INZAKE EEN COHERENTER 
EUROPEES VERBINTENISSENRECHT 

1. INLEIDING 

Sinds de publicatie van het Actieplan betreffende een coherenter Europees 
verbintenissenrecht hebben de Raad en het Europees Parlement beide resoluties 
betreffende dit plan goedgekeurd, in september 2003, en de Commissie heeft 
bijdragen van 122 “stakeholders” ontvangen (zie de bijlagen). Deze aanhoudende 
belangstelling van de kant van de instellingen van de Gemeenschap en de betrokken 
partijen, na de eerste raadpleging in aansluiting op de Mededeling over Europees 
verbintenissenrecht van juli 2001, toont wel aan dat de Commissie een belangrijk 
proces in gang heeft gezet. Veel auteurs van bijdragen benadrukten dat zij verheugd 
waren over de voortzetting van het raadplegings- en discussieproces. 

Alle bijdragen die zijn ontvangen tot 31 maart 2004 zijn in dit document verwerkt, en 
de Commissie zal ook rekening houden met later ontvangen bijdragen. 

Deel 2 bevat een samenvatting van de reacties van de Europese instellingen. Deel 3 
bevat een analyse van de reacties van alle andere respondenten met betrekking tot de 
drie maatregelen waarover de raadpleging ging.  

Deze samenvatting bevat de hoofdpunten van de ontvangen bijdragen, zoals de 
diensten van de Commissie die hebben begrepen. Mogelijk komt niet alles wat in de 
reacties is gezegd, aan de orde; de Commissie heeft echter op haar website alle langs 
elektronische weg ingezonden reacties gepubliceerd, behalve wanneer de inzenders 
daar niet mee instemden. In de lijst van inzenders in bijlage I zijn de inzenders die 
om vertrouwelijke behandeling hebben verzocht niet opgenomen.  

De internetsite van de Commissie over Europees verbintenissenrecht is te vinden op 
het volgende adres: 

http://europa.eu.int/comm/consuments/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm 

2. REACTIES VAN DE EUROPESE INSTELLINGEN EN ORGANEN 

Het Actieplan is op 19 mei 2003 aan de Raad (Mededinging) voorgelegd. Het 
Europees Parlement heeft op 2 september 2003 een resolutie over het plan 
goedgekeurd, en de Raad op 22 september 2003. De Europese Centrale Bank heeft 
op 21 juli 2003 op het Actieplan gereageerd. 

2.1. De resolutie van de Raad  

The Raad begroet het Actieplan en het voornemen van de Commissie om de in het 
Actieplan aangegeven doelen na te streven in de context van de ontwikkeling van een 
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. In het algemeen benadrukt de 
Raad het belang van het verzekeren van een soepel en doelmatig verloop van 
grensoverschrijdende transacties op de interne markt. Hij merkt op dat het nuttig zou 
zijn passende en evenredige maatregelen te nemen om het sluiten van 
grensoverschrijdende contracten te vergemakkelijken, de kosten van de transacties te 
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drukken, en ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers en consumenten ten volle 
kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt. 

Wat de in het Actieplan voorgestelde specifieke maatregelen betreft, begroet de Raad 
het voornemen van de Commissie om een gemeenschappelijk referentiekader 
(Common Frame of Reference, CFR) op te stellen. De Raad bevestigt dat een 
dergelijk CFR zou kunnen bijdragen tot verbetering van de kwaliteit en consistentie 
van zowel de bestaande als de toekomstige communautaire wetgeving op dit gebied. 
Met betrekking tot de voor de ontwikkeling van het CFR te gebruiken methoden 
geeft de Raad als uitgangspunt aan dat het CFR rekening dient te houden met de 
werkelijke situatie op de interne markt, en dus met de praktische behoeften van 
marktdeelnemers en consumenten. De lidstaten moeten actief betrokken worden bij 
de voorbereiding en uitvoering van het CFR. De Raad verzoekt de Commissie dan 
ook om passende mechanismen in te stellen, zowel op politiek als op 
deskundigenniveau, opdat alle lidstaten, de Raad en het Europees Parlement, alsmede 
onderzoekers, juristen en andere belanghebbenden, actief kunnen deelnemen aan de 
opstelling van het gemeenschappelijk referentiekader. Deze mechanismen moeten er 
door middel van adequate raadpleging voor zorgen dat het CFR terdege rekening 
houdt met het subsidiariteitsbeginsel, de praktische behoeften van marktdeelnemers 
en consumenten, en de gevestigde structuren en de rechtscultuur in de lidstaten. 
Bovendien dient het in de context van het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek 
en technologische ontwikkeling geplande onderzoeksproject zodanig te worden 
uitgevoerd dat alle wettelijke tradities van de lidstaten daarin tot uiting komen.  

Wat de follow-up van het CFR betreft meent de Raad dat het omwille van meer 
transparantie, coherentie en vereenvoudiging van het verbintenissenrecht zeer nuttig 
lijkt de bestaande EG-wetgeving op het gebied van het verbintenissenrecht verder te 
verbeteren, te consolideren en te codificeren. 

Ten aanzien van het bevorderen van het opstellen van Europese standaardbedingen 
meent de Raad dat die nuttig kunnen zijn. Hij benadrukt evenwel dat zulke algemene 
bedingen door de verbintenissluitende partijen zelf moeten worden uitgewerkt, en de 
verbindende bepalingen van het communautaire en het nationale recht dienen te 
eerbiedigen, met inbegrip van de bepalingen inzake consumentenbescherming en -
voorlichting. De Raad acht het met name dienstig om informatie te verzamelen over 
bestaande en toekomstige initiatieven, door middel van de door de Commissie 
voorgestelde website, waarbij echter duidelijk moet zijn dat publicatie op deze 
website niet als een vorm van goedkeuring van dergelijke initiatieven mag worden 
opgevat. 

Overwegende dat verdere bezinning op de behoefte aan niet-sectorspecifieke 
maatregelen, zoals bijvoorbeeld een optioneel instrument, noodzakelijk is, benadrukt 
de Raad dat de Commissie deze gedachtewisseling dient voort te zetten in nauwe 
samenwerking met de lidstaten, terdege rekening houdend met het beginsel van 
contractvrijheid. 

De Raad benadrukt verder dat de coherentie tussen de follow-up en het Groenboek 
over de omzetting van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van 
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, 
alsmede over de modernisering daarvan, en met het Verdrag der Verenigde Naties 
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 
1980 (CISG), gewaarborgd dient te worden.  
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De Commissie wordt verzocht de Raad regelmatig te informeren en ten minste elke 
12 maanden verslag uit te brengen aan de Raad over de resultaten van de lopende 
besprekingen en over de geboekte vooruitgang. Ook roept de Raad de lidstaten op 
om actief deel te nemen aan de werkzaamheden van de Commissie inzake de 
voorgestelde vervolgmaatregelen, en om nationale belanghebbenden aan te moedigen 
om hun bijdragen te leveren aan de lopende besprekingen op communautair niveau. 

2.2. De resolutie van het Europees Parlement 

Het Europees Parlement juicht het toe dat het actieplan met het "gemeenschappelijk 
referentiekader" (CFR) het initiatief neemt tot een gemeenschappelijke terminologie 
voor zeer fundamentele begrippen en typische problemen. Het EP stelt echter vast 
dat de Commissie heeft nagelaten het eens te worden over een pakket concrete 
maatregelen, voorzien van een gedetailleerd tijdschema voor de komende jaren. Het 
verzoekt de Commissie de ontwikkeling van het CFR als een prioriteit te 
beschouwen en aan te moedigen, het CFR tegen het einde van 2006 te voltooien en 
het vervolgens snel in te voeren. Het verzoekt de Commissie het CFR zo snel 
mogelijke in alle talen van de Gemeenschap te publiceren. 

Het Europees Parlement herhaalt zijn verzoek om door de Commissie regelmatig op 
te hoogte te worden gesteld van de vorderingen die bij het opstellen van het CFR 
worden gemaakt. Bovendien dringt het aan op een gedachtewisseling tussen Raad, 
EP en Commissie, onder de achtereenvolgende Voorzitterschappen van de Raad, bij 
gelijktijdige voortzetting van het politieke raadplegingsproces. Het meent ook dat 
praktijkjuristen bij het proces van de opstelling van het CFR betrokken moeten 
worden. 

Verder stelt het EP voor het CFR verder uit te werken tot een pakket 
standaardbedingen die ter beschikking van praktijkjuristen kunnen worden gesteld en 
het dringt aan op praktische toepassing van het CFR bij arbitrage. Het EP juicht het 
toe dat de Commissie heeft aangekondigd meer samenhang in het consumentenrecht 
van de EU te willen brengen. 

Met betrekking tot het optionele instrument betreurt het EP het dat er niet vroegtijdig 
maatregelen zijn genomen om dergelijke instrumenten te ontwikkelen in bepaalde 
sectoren, zoals transacties en verzekeringen ten behoeve van de consument, waarin 
aanzienlijke voordelen zouden kunnen worden geaccumuleerd ter ondersteuning van 
een behoorlijke werking van de interne markt en ter uitbreiding van het aantal 
intracommunautaire transacties en de handel. Het EP is van mening dat vroegtijdige 
actie in deze sectoren de voorlichting ten goede komt en bijdraagt tot ontwikkeling 
van het hele proces in verband met het actieprogramma. Het is dan ook van mening 
dat het vroegtijdig tot prioriteit moet worden verklaard voort te gaan met de 
instelling van een alternatief instrument in sommige sectoren, met name 
consumenten- en verzekeringsovereenkomsten, en verzoekt de Europese Commissie 
dan ook met voorrang een instapinstrument voor te stellen voor de sectoren 
consumenten- en verzekeringsovereenkomsten, rekening houdend met een hoog 
niveau van consumentenbescherming en opneming van passende, bindende, 
wettelijke bepalingen. 

Meer in het algemeen wenst het EP dat op basis van het "gemeenschappelijk 
referentiekader" een pakket rechtsregels ontwikkeld wordt dat aan de partijen als 
"opt-in – opt-out"-oplossing wordt aangeboden, dat wil zeggen dat de partijen er in 
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eerste instantie optioneel gebruik van kunnen maken en dat het na enige tijd bindend 
zou kunnen worden. 

2.3. De Europese Centrale Bank 

De Europese Centrale Bank (ECB) begroet het Actieplan en moedigt de Commissie 
aan om haar initiatief verder te ontwikkelen. De bank stelt vast dat een centraal 
element van het wettelijke kader van het Eurosysteem gevormd wordt door de 
regelingen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk monetair beleid 
(b.v. collateralisering van Eurosysteem-kredietoperaties). Over het algemeen zouden 
de Gemeenschap en de marktdeelnemers in de interne markt niet onaanzienlijk 
kunnen profiteren van de voorgestelde maatregelen. 

Met betrekking tot het voornemen van de Commissie om een CFR te ontwikkelen 
benadrukt de ECB dat deze maatregel in een belangrijke stap op weg naar de 
voltooiing van de interne markt zou vormen, en de uniforme toepassing van de 
communautaire wetgeving zou bevorderen en het soepele verloop van 
grensoverschrijdende transacties zou vergemakkelijken. Het is interessant dat het 
ECB in deze context opmerkt dat het CFR ook een bron van inspiratie zou zijn voor 
het wettelijke kader van het Eurosysteem. Het Eurosysteem zou dan kunnen 
verwijzen naar een bestaande reeks van erkende bedingen, hetgeen zou moeten 
leiden tot een consistente interpretatie en toepassing van communautaire en 
Eurosysteem-wetsbeluiten. 

Wat inhoud en structuur van het CFR betreft, stelt de ECB voor om onder andere 
definities van termen als overeenkomst, schade, overmacht (force majeure) en 
wettige betaalmiddelen op te nemen, of ook algemene regels voor rentepercentages 
bij late betaling. 

De ECB meent dat het bevorderen van het opstellen van gemeenschappelijke 
standaardcontractbedingen voor de gehele EU een interessante benadering is, zolang 
volledige harmonisatie van de wetgeving uitblijft, maar benadrukt dat het beginsel 
van contractvrijheid onaangetast moet blijven. 

Ook wat het optionele instrument betreft, moedigt de ECB de Commissie aan om dit 
initiatief verder te ontwikkelen, en biedt daartoe zijn ondersteuning aan. De ECB 
meent dat de potentiële voordelen, zowel voor de Gemeenschap als voor de 
marktdeelnemers op de interne markt, aanzienlijk zijn en beschouwt het optionele 
instrument als een manier om het verbintenissenrecht te harmoniseren die 
verenigbaar is met het beginsel van contractvrijheid. Bovendien lijkt het de 
flexibiliteit te kunnen bieden die noodzakelijk is voor een effectief functioneren van 
de markt. Het zou de transactiekosten voor de marktdeelnemers kunnen verlagen en 
zou ook het concurrentievermogen van de EU-markt zelf in de internationale context 
kunnen verbeteren. 

De ECB noemt de mogelijkheid van een optioneel instrument dat contractuele 
rechten met betrekking tot effecten bestrijkt, zodat effecten onder dit instrument 
uitgegeven kunnen worden. Het instrument zou dan regels moeten omvatten 
betreffende de voorwaarde voor uitgifte, de verplichtingen van emittenten tegenover 
investeerders en derden, regels betreffende de informatieverstrekking aan 
investeerders en termijnen, enz. 



 5    

3. REACTIES IN HET KADER VAN HET RAADPLEGINGSPROCES VAN DE 
COMMISSIE  

Veel respondenten benadrukken of herhalen dat er veel belemmeringen bestaan die 
de uniforme toepassing van communautaire wetgeving of het soepele functioneren 
van de interne markt beletten. In deze sectie wordt echter alleen ingegaan op reacties 
betreffende de drie maatregelen die in het Actieplan worden voorgesteld. 

3.1. Verbetering van de kwaliteit van het communautaire acquis op het terrein van 
het verbintenissenrecht 

3.1.1. Reacties van regeringen 

Alle reacties van de regeringen van lidstaten (met bepaalde voorbehouden voor het 
VK en Frankrijk), toetredings- en kandidaatlanden, en van EER-EVA-landen, 
stemmen in met maatregel I. Over het algemeen menen de regeringen dat dit de 
uniforme toepassing van communautaire wetgeving zou verbeteren en het soepele 
functioneren van de interne markt zou vergemakkelijken.  

Alle regeringen van lidstaten die gereageerd hebben, verlangen of bieden aan om 
deel te nemen aan de werkzaamheden, hetzij als individuele lidstaten of in het kader 
van de Raad. De Hongaarse regering meent echter dat de rol van regeringen beperkt 
zou moeten blijven tot raadpleging in plaats van actieve deelname. Andere lidstaten 
(VK, Duitsland en Denemarken) daarentegen benadrukken dat zij een actieve rol 
moeten en willen spelen. Zij zien de betrokkenheid van de lidstaten bij de opstelling 
van het CFR als een garantie dat het CFR in toekomstige EG-maatregelen 
geïntegreerd zal worden. Sommige regeringsbijdragen (Oostenrijk, Duitsland, 
Frankrijk) wijzen ook op de noodzaak om “stakeholders” bij de opstelling van het 
CFR te betrekken. 

In deze context moet worden opgemerkt dat in verschillende bijdragen de kwestie 
van de eventuele wettelijk of politiek bindende aard van het CFR ter sprake komt. De 
Hongaarse regering vraagt om verduidelijking van de aard van de toekomstige CFR. 
Voor het Oostenrijkse Ministerie van Justitie zou een bindend CFR alleen 
aanvaardbaar zijn als de Raad, het Europees Parlement (EP) en praktijkjuristen bij de 
opstelling ervan betrokken worden. Het Duitse Bondsministerie van Justitie en het 
Ministerie van Justitie van Beieren wijzen erop dat het niet voldoende zou zijn als 
alleen de voorstellen van Commissie rekening zouden houden met het CFR. Zij 
stellen voor dat ook de nader bij het wetgevingsproces betrokken Europese 
instellingen het CFR zouden moeten toepassen. Het Duitse Bondsministerie van 
Justitie laat de kwestie van de daartoe te gebruiken procedure open, maar stelt dat de 
Raad en het EP politieke toezeggingen in deze zin zouden moeten doen. Het 
Ministerie van Justitie van Beieren stelt voor dat de Raad en het EP het CFR kunnen 
goedkeuren, maar gaat ook een stap verder en oppert de mogelijkheid dat het EP en 
de Raad een bindend CFR zouden kunnen opstellen. 

Ten aanzien van inhoud en structuur van het CFR worden een aantal suggesties 
gedaan. Het Duitse Bondsministerie van Justitie stemt in met de brede terreinen van 
totstandkoming van overeenkomsten, geldigheid, uitlegging, nakoming, en regels 
voor specifieke typen overeenkomsten (met name verkoopovereenkomsten), 
overeenkomsten betreffende diensten, en verzekeringen), kredietzekerheden en 
ongerechtvaardigde verrijking. De detailpunten omvatten voorschriften betreffende 
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de vorm, het afsluiten van contracten als een referentiepunt voor andere 
verplichtingen zoals vorm, inhoud en reikwijdte van informatieverplichtingen en 
sancties bij schending van deze plichten; het recht van herroeping en de 
voorwaarden, modaliteiten en consequenties daarvan, en het brede terrein van niet-
nakoming. Wat de structuur betreft, wordt een verdeling in algemene beginselen, 
basisbegrippen en concrete regels zinvol geacht. De Portugese regering benadrukt 
met name de noodzaak van gemeenschappelijke terminologie. Zij benadrukt ook dat 
er vanaf het begin rekening mee gehouden moet worden dat het CFR een eerste stap 
zou kunnen zijn op weg naar een Europese “Code Civil” of Burgerlijk Wetboek. De 
Bulgaarse regering stelt voor om gemeenschappelijke beginselen als basis te 
gebruiken voor het opstellen van wetgeving en de interpretatie, uniforme 
terminologie en regels voor het sluiten van overeenkomsten, de geldigheid en kracht 
daarvan, nakoming en consequenties van niet-nakoming en de mogelijkheid om 
overeenkomsten nietig te verklaren. Het Deense Ministerie van Justitie vraagt de 
Commissie rekening te houden met de regels van het internationaal privaatrecht en 
met internationale initiatieven, met inbegrip van het CISG. 

Het Oostenrijkse Ministerie van Justitie benadrukt dat dit proces niet mag leiden tot 
een verwatering van de bescherming van de consument.  

In enkele regeringsbijdragen (VK, Duitsland, Frankrijk) wordt gesteld dat de 
Commissie niet op de voltooiing van het CFR zou moeten wachten om voorstellen 
voor wijzigingen van het EG-acquis voor te stellen op terreinen waar hervorming 
dringend noodzakelijk is. 

3.1.2. Reacties van het bedrijfsleven 

De respondenten uit het bedrijfsleven zijn het er overwegend mee eens dat de 
coherentie en de kwaliteit van het acquis verbeterd dienen te worden. Sommigen zien 
dit meer als een beperkte operatie, die zou moeten bestaan uit het elimineren van 
duidelijke inconsistenties, binnen de exacte parameters van het bestaande acquis 
blijvend en zonder aandacht te besteden aan lacunes. Anderen leggen de nadruk op 
de noodzaak van vereenvoudiging van het acquis en zien dit als een goede 
mogelijkheid om grensoverschrijdende transacties te bevorderen. Sommige 
respondenten zijn bezorgd dat de omvangrijke taak van de ontwikkeling van het CFR 
de aandacht zou kunnen afleiden van wat zij als de prioritaire taak beschouwen, 
namelijk de vereenvoudiging van het bestaande acquis. Er is echter slechts één 
respondent die principieel tegen de ontwikkeling van een CFR is, en in plaats 
daarvan uitwisseling van informatie over uiteenlopende nationale regels voorstelt. 

Veel respondenten uit het bedrijfsleven ondersteunen de ontwikkeling van een CFR, 
dat een reeks algemeen aanvaarde beginselen kan bieden die als basis van de 
herziening kunnen dienen. Sommigen daarvan benadrukken dat het CFR gebaseerd 
dient te zijn op grondig en breed opgezet onderzoek, terwijl anderen praktische 
kwesties aansnijden betreffende vorm en werkingssfeer van het CFR, en aangeven op 
elke terreinen het betrekking zou moeten hebben. Een respondent stelt voor dat het 
CFR algemene definities van abstracte wettelijke termen zou moeten bevatten, maar 
dat sectorspecifieke definities in de communautaire wetgeving boven deze algemene 
definities zouden moeten prevaleren. Naar de mening van een andere respondent zou 
het CFR aanvankelijk verkooprecht en dienstverleningsrecht en het sluiten en 
beëindigen van overeenkomsten moeten bestrijken, terwijl de voorschriften inzake de 
vorm, informatieverstrekking en de noodzaak advies in te winnen beperkt zouden 
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moeten blijven. Weer een andere respondent benadrukt dat behalve de centrale 
elementen van verbintenissenrecht, zoals sluiting van een overeenkomst, vorm, 
ontbinding, (niet-)nakoming en rechtsmiddelen, precontractuele verplichtingen en 
specifieke typen verbintenissen, ook terreinen die nauw verband houden met 
verbintenissenrecht aan de orde moeten komen (wettelijke regelingen inzake 
rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordiging, kredietzekerheden, niet-contractuele 
aansprakelijkheid). Met betrekking tot de juridische vorm van het CFR vraagt een 
respondent de Commissie te verduidelijken of zij een wettelijk instrument of alleen 
maar een referentiedocument plant. Slechts twee respondenten gaan expliciet in op 
de vraag of een CFR betrekking zou moeten hebben op zowel business-to-business- 
als business-to-consumer-transacties. Beiden zijn van mening dat opname van alleen 
business-to-consumer-transacties een kunstmatig onderscheid zou betekenen, maar 
dat er eventueel wel onderscheid gemaakt moet worden wat betreft de behandeling 
van de twee typen transacties. 

Enkele respondenten benadrukken dat de opstelling van een gemeenschappelijk 
referentiekader gebaseerd dient te zijn op een degelijke kosten-batenanalyse. 
Anderen wijzen op de noodzaak om marktdeelnemers bij de werkzaamheden te 
betrekken, om te verzekeren dat rekening wordt gehouden met de feitelijk bestaande 
belemmeringen op de interne markt. 

3.1.3. Reacties van consumentenorganisaties 

Slechts weinig consumentenverenigingen hebben gereageerd. De organisaties die dat 
wel deden, waaronder het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), 
waren het er over eens dat de coherentie van het bestaande acquis verbeterd moet 
worden, zowel wat de inhoud betreft als wat betreft de consistentie waarmee het 
wordt toegepast. Eén organisatie meent dat actie met name noodzakelijk is op het 
terrein van verzekeringen en andere financiële diensten, overwegende dat hoewel 
grensoverschrijdende dienstverlening juist op dit terrein goed mogelijk is, de 
consumenten nog geen voordelen hebben ondervonden van meer concurrentie in 
deze sectoren. 

Alle organisaties wijzen op de bijzondere aard van de contractuele relaties tussen 
ondernemingen en consumenten, namelijk de relatief zwakke positie van de 
(individuele) consumenten, waardoor zij in de praktijk niet in staat zijn over de 
contractbedingen te onderhandelen. Bij hervormingen dient daar in ieder geval 
rekening mee gehouden te worden. 

Naar de mening van de consumentenverenigingen bemoeilijkt het ontbreken van 
algemene beginselen en definities op het terrein van consumentenwetgeving op EU-
niveau het gebruik van passende gemeenschappelijke terminologie. Het resultaat, 
stellen zij, is dat wetgeving te vaak vaag en verwarrend is. Zij dringen er op aan dat 
wetgeving in duidelijke en algemeen begrijpelijke taal wordt opgesteld. Eén 
respondent benadrukt dat consumenten geïnformeerd moeten worden over hun 
rechten, om te verzekeren dat de wetgeving werkelijk leidt tot meer vertrouwen van 
de consument in de interne markt. 

Twee respondenten zien een rol voor het CFR bij het aanpakken van dit probleem en 
het verzekeren van een consistente benadering. Zij bevelen aan om bij het opstellen 
van het CFR de onderliggende beginselen van de bestaande richtlijnen betreffende 
consumentenbescherming daarin te verwerken, en argumenteren dat deze onder 
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andere al de volgende elementen omvatten: een gemeenschappelijke definitie van 
“consument”; een verplichting om adequate pre-contractuele informatie te 
verstrekken; verplichtingen ten aanzien van de vorm van overeenkomsten; recht van 
opzegging; nietigverklaring/schrappen van oneerlijke bedingen; omkering van de 
bewijslast ten gunste van de consument; beginsel van gezamenlijke aansprakelijkheid 
van alle verantwoordelijke partijen. Een andere respondent benadrukt de problemen 
die voortvloeien uit uiteenlopende omzettingen van richtlijnen door lidstaten, soms 
zijn er zelfs verschillen binnen lidstaten met regionale systemen. Deze respondenten 
dringen aan op een meer prescriptieve benadering bij de herziening van het acquis 
om deze verschillen te beperken. Anderen zijn terughoudender wat betreft een 
aanpak gebaseerd op volledige harmonisatie in alle gevallen, en stellen dat ook in de 
toekomst in zekere mate gebruik zal moeten worden gemaakt van sectorale 
instrumenten. 

Naast de beginselen en regels van het verbintenissenrecht benadrukken de 
consumentenorganisaties ook dat de herziening toegang moet verzekeren tot 
betaalbare en ongecompliceerde mogelijkheden om specifieke geschillen op te 
lossen, en wegen moet aangeven om bredere controle op de naleving van de 
wetgeving te verzekeren. 

3.1.4. Reacties van praktijkjuristen 

Alle praktijkjuristen begroeten het voorstel van de Commissie voor een ingrijpende 
herziening van het bestaande acquis. De meesten stemmen in met het idee om het 
CFR als basis voor deze herziening te gebruiken, maar sommigen betwijfelen de 
noodzaak van een CFR. Zij menen met name dat een CFR geen oplossing zou bieden 
voor de voornaamste bestaande belemmeringen, zoals verschillende talen en 
culturele tradities of uiteenlopende interpretaties in de verschillende lidstaten. 
Vrijwel alle Britse praktijkjuristen stellen voor om vast te stellen wat de meest 
problematische terreinen zijn en de discrepanties op die terreinen op te lossen door 
middel van specifieke maatregelen. Enkele praktijkjuristen menen dat het onderzoek 
en de verbetering van het acquis niet vertraagd zouden moeten worden door de 
opstelling van het CFR. Eén respondent beschouwt het als een onmisbare eerste stap 
voor de ontwikkeling van een optioneel instrument. 

In de meeste reacties wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van het CFR terdege 
rekening gehouden moet worden met de uiteenlopende wetgevingstradities in de 
lidstaten. Enkelen dringen aan op een vergelijkende studie over dit onderwerp. Een 
respondent meent dat het beter is om gebruik te maken van bestaande studies, om te 
voorkomen dat de ontwikkeling van het CFR te veel tijd in beslag neemt. 

Met betrekking tot de inhoud en structuur van het CFR wordt een aantal suggesties 
gedaan. In enkele bijdragen wordt gesteld dat het centrale element van het CFR een 
catalogus van gemeenschappelijke terminologie en definities dient te zijn. Eén 
respondent stelt voor om begrippen die in het bestaande acquis worden gedefinieerd, 
op te nemen. In weer een andere bijdrage wordt erop gewezen dat het CFR zou 
kunnen helpen een “machtsevenwicht” tussen de contracterende partijen tot stand te 
brengen, en preventieve maatregelen zou moeten omvatten zoals 
informatieverplichtingen, vormvereisten, of de verplichting een onafhankelijke en 
neutrale adviseur. Een aantal reacties benadrukt dat het niveau van bescherming van 
consumenten en van KMO’s niet verlaagd mag worden. Eén praktijkjurist stelt dat de 
consumentenbescherming verbeterd moet worden, maar dat de contractvrijheid niet 
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beperkt mag worden door dwingende voorschriften. Enkele praktijkjuristen 
benadrukken dat de Commissie zich niet alleen met algemeen verbintenissenrecht 
bezig moet houden, maar ook met de effecten daarvan op aangrenzende terreinen 
zoals eigendomsrecht, het recht betreffende onrechtmatige daad, familierecht, 
erfrecht en vennootschapsrecht. 

Enkele praktijkjuristen benadrukken ook de noodzaak van een sectorspecifieke 
benadering, om het CFR doelmatiger te maken. Anderen daarentegen zijn van 
mening dat de bestaande discrepanties in het verbintenissenrecht juist aan deze 
benadering toe te schrijven zijn, en bepleiten een algemene aanpak. 

Eén praktijkjurist benadrukt dat rekening moet worden gehouden met de beginselen 
van subsidiariteit en evenredigheid bij de opstelling van het CFR, terwijl een andere 
respondent betwijfelt of de EU-instellingen wel voldoende competent zijn op dit 
terrein. Weer een ander wijst op de noodzaak rekening te houden met de resultaten 
van een kosten-batenanalyse bij de opstelling van het CFR. 

Enkele praktijkjuristen verzoeken de Commissie om verduidelijking met betrekking 
tot het netwerk van onderzoekers dat met de voorbereiding van het CFR zou worden 
belast. Enkele suggesties zijn de instelling van een onafhankelijk lichaam dat moet 
zorgen voor een evenwichtige inbreng van lidstaten, universitaire juristen en 
vertegenwoordigers van verschillende juridische beroepen, ondernemingen en 
consumenten, de oprichting van een werkgroep op hoog niveau, onder leiding van 
praktijkjuristen, en het organiseren van een permanent forum over Europees 
Verbintenissenrecht. Over het algemeen wordt in bijna alle reacties gewezen op de 
noodzaak om praktijkjuristen en het bedrijfsleven volledig bij de ontwikkeling van 
het CFR te betrekken, om te verzekeren dat dit kader aansluit bij de behoeften van 
degenen die in de praktijk met verbintenissenrecht werken. 

3.1.5. Reacties van universitaire juristen 

Vrijwel alle academische juristen die een bijdrage aan de discussie hebben 
ingezonden, stemmen in met de doelstelling de coherentie en daarmee de algemene 
kwaliteit van het Europees verbintenissenrecht te verbeteren. Bijna allen verklaren 
zich bereid om daaraan mee te werken.  

Hoewel een aantal respondenten erop wijst dat het noodzakelijk is om met de 
verbetering van het acquis inzake consumentenrecht te beginnen zonder op het 
voorgestelde CFR te wachten, wordt het idee van een CFR over het algemeen met 
instemming ontvangen. Eén respondent acht het echter onnodig en meent dat de 
functies van het CFR vervuld kunnen worden door de zogenaamde “Principles of 
European Contract Law”1 (PECL) en andere bestaande regels, en dat de Commissie 
direct tot codificering zou kunnen overgaan, in de vorm van een code die 
aanvankelijk eerst een opt-in-instrument voor grensoverschrijdende handel zou zijn, 
vervolgens een bindend instrument voor grensoverschrijdende handel, en tenslotte 
ook bindend voor binnenlandse transacties. Een andere respondent beschouwt het 
gebruik van een CFR voor het vaststellen van gemeenschappelijke beginselen en 
terminologie als problematisch en stelt voor dat men zich zou moeten concentreren 
op werkelijke coherentie van het acquis communautaire. 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Parts I en II, Kluwer Law International, Den Haag 2000. Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, 

PECL, Part III, Kluwer Law International, Den Haag 2003. 
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Eén respondent beschouwt de sectorspecifieke aanpak als een van de oorzaken van 
de fragmentering van het Europese verbintenissenrecht, maar dit wordt niet in alle 
bijdragen als zodanig als een probleem gezien, en sommigen begroeten de 
voortzetting ervan. Een andere respondent vraagt echter of het zin heeft om zich 
sectorspecifieke maatregelen te concentreren en tegelijkertijd op een CFR aan te 
dringen. Maar ook degenen die geen fundamenteel probleem zien in verband met de 
sectorspecifieke aanpak zeggen dat de coherentie van sectorspecifieke wetsbesluiten 
verbeterd moet worden. Eén respondent, die kritischer is ten aanzien van de 
sectorspecifieke benadering, stelt dat harmonisatie door middel van richtlijnen leidt 
tot een reeks vergelijkbare regels, terwijl de Gemeenschap naar gemeenschappelijke 
regels zou moeten streven. Een ander maakt de Commissie verwijten omdat zij de 
sectorspecifieke benadering niet volledig laat varen. Wat verzekeringsrecht betreft, 
wordt deze benadering (door sommigen) als mislukt beschouwd. Het ontbreken van 
een Europees verbintenissenrecht ter onderbouwing van sectorspecifieke maatregelen 
leidt tot fragmentarische harmonisatie, meent men. Er zouden richtsnoeren moeten 
worden aangegeven voor de sectorale regels ten aanzien van minimum- of volledige 
harmonisatie, bindende voorschriften en informatieverplichtingen.  

Wat het verband met internationaal privaatrecht betreft, benadrukken velen dat de 
maatregelen van het Actieplan gecoördineerd moeten worden met het Groenboek 
over het Verdrag van Rome (van 1980); er worden suggesties gedaan over hoe de 
twee initiatieven gecombineerd kunnen worden.  

De opinies lopen uiteen wat betreft de vorm van het CFR en de methode voor het 
opstellen ervan. Alle respondenten zijn het kennelijk over eens dat het CFR ten 
minste gericht zou moeten zijn op het verzamelen van gemeenschappelijke definities 
van wettelijke termen die voor verbintenissenrecht relevant zijn. Sommige bijdragen 
stellen dat het CFR een reeks definities, een reeks wettelijke regels en toelichtingen 
zou moeten omvatten. Eén respondent benadrukt dat het meer zou moeten zijn dan 
alleen een consolidering van bestaand recht of preciezer uitgedrukt een reeks van 
systematisch gepresenteerde regels die vergelijkbaar zijn met bestaande nationale 
burgerlijke wetboeken. Een andere respondent verzoekt eenvoudig om “hogere 
beginselen die de lidstaten gemeenschappelijk hebben”. Het CFR zou afgeleid 
moeten worden van nationaal privaatrecht, bestaande communautaire wetgeving en 
internationale instrumenten, zoals het CISG. Sommigen benadrukken dat ook 
rekening gehouden moet worden met jurisprudentie. Anderen gaan in op de rol van 
bestaande internationale grondbeginselen. Eén bijdrage dringt bijvoorbeeld aan op de 
snelle invoering van een CFR door gebruik te maken van hetzij de UNIDROIT- 
beginselen2, de PECL, of de werkzaamheden van de Paviagroep. Een andere 
respondent vreest dat een op beginselen gebaseerde benadering niet nuttig zal zijn, 
omdat in die beginselen precies diezelfde abstracte termen gebruikt worden die in het 
Actieplan bekritiseerd worden. Volgens weer een andere respondent zou het CFR 
ook een economische analyse van rechtsregels moeten omvatten. Volgens een andere 
bijdrage zou een herschikking van de consumentenwetgeving van de EG ook in het 
CFR opgenomen kunnen worden.  

Een aantal respondenten gaan in op de methode voor het ontwikkelen van het CFR. 
Daarbij zou rekening moeten worden gehouden met de behoeften van KMO’s en 

                                                 
2 International Institute for the Unification van Private Law, Principles of international commercial contracts, 

Rome (1994) 
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andere bedrijven. In één bijdrage wordt aanbevolen om bij het 
verbintenissenrechtproject rekening te houden met de komende uitbreiding van de 
EU en met de verschillende wetgevingsculturen in Oost en West, ook overwegende 
dat veel toetredingslanden modernere codificaties bezitten dan de meeste “oude” 
lidstaten. In een andere reactie wordt gewaarschuwd dat het CFR niet het werk mag 
zijn van een kleine groep, maar ontwikkeld zou moeten worden op basis van een 
internationaal en interdisciplinair debat. De academici bieden aan onderzoek te 
verrichten ten behoeve van de voorbereiding van het CFR, maar menen ook dat het 
noodzakelijk is praktijkjuristen, lidstaten en Europese instellingen daarbij te 
betrekken. Sommigen zien hun deelname als een manier om het nut van 
onderzoeksprojecten te onderbouwen. Sommigen dringen aan op het combineren van 
voor onderzoek beschikbare middelen. Een aanzienlijk aantal respondenten wijst op 
de noodzaak om gebruik te maken van lopende onderzoeksactiviteiten. Sommigen 
zijn er niet van overtuigd dat verder onderzoek nodig is. Wat de onderzoekmethoden 
betreft, bepleiten sommigen een bottom-up benadering (comparatief en 
vakgebiedoverschrijdend onderzoek), vooral gericht op jurisprudentie; een ander stelt 
voor om een beperkt aantal richtlijnen te onderzoeken. Een respondent is bezorgd 
over het administratieve management van het onderzoek en de transparantie daarvan.  

Wat de inhoud van het CFR betreft, doen een aantal universitaire respondenten 
suggesties. Deze voorstellen omvatten voorwaarden voor de sluiting en geldigheid 
van overeenkomsten, afkoelingsperioden, civielrechtelijke sancties en ook wettelijke 
concepten en regels. In één bijdrage wordt gesteld dat het kader ook eigendomsrecht 
zou moeten bestrijken. Volgens een andere bijdrage zou eerst aandacht moeten 
worden besteed aan overeenkomsten als zodanig (hoe wordt een overeenkomst 
bereikt, de betekenis van de intenties van de partijen, enz.), goed vertrouwen, 
misbruik van rechten, fouten, schade, contractuele aansprakelijkheid, ongeldigheid, 
en de bindende kracht van overeenkomsten. Anderen benadrukken dat 
contractvrijheid de hoeksteen van de nationale rechtssystemen is en dezelfde rol zou 
moeten spelen in het Europees privaatrecht en in het CFR.  

Sommigen stellen dat het CFR behalve op verbintenissenrecht ook betrekking zou 
moeten hebben op het recht inzake onrechtmatige daad en de overdracht van 
eigendomsrecht, met inbegrip van onrechtvaardige verrijking en negotiorum gestio. 
Het zou niet alleen consumentenrecht moeten betreffen. De overdracht van 
immateriële rechten (patentrecht, auteursrecht, merkenrecht en zo verder) dient ook 
aan de orde te komen, aangezien de gebruikmaking van deze rechten vaak een groot 
aantal landen bestrijkt en het toepasselijke recht afhangt van de lex rei sitae. Ook 
overeenkomsten betreffende langdurige/permanente verplichtingen, zoals 
licentieovereenkomsten, die over het hoofd gezien worden door nationale wetgevers 
die een functionele benadering volgen, dienen aan de orde te komen. Enkele van de 
universitaire bijdragen besteden veel aandacht aan verzekeringsrecht.  

Wat de aard van het CFR betreft, stelt een respondent voor om er een aanbeveling 
van te maken, of in ieder geval een wetsbesluit in de zin van artikel 3 van het 
Verdrag van Rome, terwijl anderen voorstellen om er geen bindend instrument in de 
vorm van een vaste reeks van gemeenschappelijke regels van te maken, maar eerder 
een “ius commune”-substratum waarop andere initiatieven (misschien in de vorm van 
een bindend instrument) kunnen worden opgebouwd. Weer een ander stelt een 
interinstitutionele overeenkomst voor, die bindend zou zijn voor de communautaire 
instellingen, met uitzondering van het Europees Hof, die deze overeenkomst alleen 
als een hulpmiddel bij interpretatie zou beschouwen. 
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Een aantal respondenten benadrukt dat het CFR zou kunnen dienen als een basis voor 
de ontwikkeling van het optionele, niet-sectorale instrument als bedoeld onder 
Maatregel III. Sommigen stellen zelfs voor om te wachten op de voltooiing van het 
CFR alvorens serieus met het optionele instrument te beginnen. 

3.2. Bevordering van de opstelling van standaardcontractbedingen voor de gehele 
EU 

3.2.1. Reacties van regeringen 

Dit initiatief ontving gemengde reacties; het werd door enkele regeringen 
ondersteund, maar andere waren sceptischer. De Deense regering, het Hongaarse 
Ministerie van Justitie en de EER-EVA-landen ondersteunen de voorgestelde 
bevordering van de opstelling van standaardcontractbedingen voor de gehele EU. 

Anderen konden dit voorstel alleen onder bepaalde voorwaarden ondersteunen. De 
Portugese regering onderstreept dat de belangen van consumenten en ondernemingen 
beschermd dienen te worden. De Oostenrijkse regering meent dat de 
standaardbedingen beperkt zouden moeten blijven tot transacties tussen bedrijven, en 
niet voor consumententransacties zouden moeten gelden. Bovendien zouden 
standaardclausules alleen gepubliceerd en gebruikt mogen worden nadat de kwaliteit 
gecontroleerd is. De Britse regering meent dat de Commissie alleen een rol zou 
moeten spelen bij het opzetten en beheren van de website. Zij is bereid particulieren 
aan te moedigen om constructief gebruik te maken van de faciliteit, maar meent dat 
partijen niet veel enthousiasme zullen tonen. De Deense regering wijst erop dat op 
verschillende terreinen kennelijk al goed functionerende standaardcontracten 
bestaan, en dat de Commissie daarmee rekening zou moeten houden bij haar verdere 
werk. 

Het Duitse Bondsministerie van Justitie en het Ministerie van Justitie van Beieren 
hebben bepaalde twijfels over dit initiatief. Het Bondsministerie meent dat deze 
benadering in principe wel mogelijk is, maar beide benadrukken dat niet de indruk 
mag ontstaan dat de website officieel goedgekeurde standaardbedingen bevat. Het 
Bondsministerie vraagt zich verder af hoe de toegang tot de website geregeld zal 
worden, en hoe voorkomen kan worden dat ondersteunende initiatieven oneerlijke 
contractbedingen gebruiken. Meer in het algemeen vraagt dit Ministerie zich af of 
een dergelijk initiatief van de kant van de Commissie wel voldoende gerechtvaardigd 
is; in ieder geval zou na een testfase een evaluatie verricht moeten worden. Het 
Beierse Ministerie van Justitie wijst erop dat het bijzonder moeilijk is om Europese 
standaardcontractbedingen te formuleren die bruikbaar en geldig blijven, 
onafhankelijk van het toepasselijke recht. Zelfs bij commerciële transacties stellen 
bindende bepalingen grenzen, bijvoorbeeld in het eigendomsrecht. De bedingen 
zouden moeten worden aangepast aan 15, en binnenkort 25, jurisdicties. Bovendien 
zou niet van tevoren kunnen worden vastgesteld of deze clausules wel voldoen aan 
de normen voor eerlijke bedingen in alle lidstaten, waardoor de vraag zou rijzen in 
hoeverre de Commissie aansprakelijk zou zijn voor de website. Het Ministerie 
benadrukt dat vóór de tenuitvoerlegging van Maatregel II nagegaan moet worden of 
er in de praktijk wel behoefte aan bestaat. In commerciële relaties zijn 
standaardbedingen vaak onevenredig in het voordeel van de partij die ze voorstelt; de 
andere partij zal ze dus in ieder geval controleren en juridisch advies inwinnen. Ten 
aanzien van relaties tussen bedrijven in consumenten heeft het Ministerie zelfs nog 
meer bedenkingen, aangezien gedetailleerde standaardbedingen niet doorzichtig zijn 
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voor de consument. Het beschouwt de uitwisseling van informatie tussen particuliere 
initiatieven als ongevaarlijk, als de Commissie alleen als tussenpersoon optreedt.  

Zweden benadrukt dat de voorgestelde richtsnoeren betreffende het gebruik van 
standaardbedingen niet zo beperkend mogen zijn dat zij de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke contractbedingen belemmeren in plaats van aanmoedigen. De 
richtsnoeren mogen echter ook niet de bestaande contractvrijheid aantasten. Ook de 
Franse regering is bezorgd over de contractvrijheid en benadrukt dat alle opgestelde 
standaardbedingen en -contracten optioneel moeten blijven. Duitsland heeft twijfels 
over de toegevoegde waarde van richtsnoeren, aangezien de juridische beoordeling 
van de vraag of de wettelijke beperkingen van het gebruik van standaardbedingen in 
acht zijn genomen, toch per geval moet plaatsvinden. In ieder geval zouden de 
richtsnoeren niet effectief zijn tegen standaardcontractbedingen die in strijd zijn met 
de wet. 

3.2.2. Reacties van het bedrijfsleven 

De reacties van het bedrijfsleven op deze maatregel zijn veel terughoudender en 
gemengder dan op de eerste maatregel. 

Sommige respondenten stellen dat er al marktmechanismen bestaan voor de 
ontwikkeling en het gebruik van standaardcontractbedingen, ook internationaal, en 
vragen zich af of er op dit terrein wel een rol is weggelegd voor de Commissie of de 
communautaire processen. Volgens één respondent zou deze rol beperkt moeten 
blijven tot die van een “clearing house” voor informatie betreffende 
contractbedingen voor de detailhandel, niet voor de groothandel. Andere 
respondenten die ingaan op het verschil tussen business-to-business en business-to-
consumer, in de context van deze maatregel, zijn het erover eens dat beide apart 
beschouwd moeten worden en dat de potentiële voordelen van deze maatregel groter 
zijn op het laatstgenoemde terrein. 

Sommige respondenten zijn er niet van overtuigd dat standaardcontractbedingen een 
effectief middel zijn om barrières op de interne markt op te ruimen. Sommige 
respondenten uit de sfeer van de financiële dienstverlening zijn bezorgd dat gebruik 
van de bedingen zou kunnen leidden tot wat zij als ongezonde standaardisatie van 
producten zien, hoewel een respondent geïnteresseerd is in onderzoek om na te gaan 
of dit voordelen zou brengen voor particuliere klanten. Sommigen betwijfelen of de 
ontwikkeling van dergelijke bedingen praktisch mogelijk zou of de kosten zou 
beperken, gezien de uiteenlopende voorschriften van materieel recht in de lidstaten, 
en stellen dat het zinvoller zou zijn de vormvereisten van het privaatrecht te 
standaardiseren. 

Eén respondent meent dat de ontwikkeling van standaardbedingen die specifiek 
ontworpen zijn voor grensoverschrijdende overeenkomsten nuttig zou kunnen zijn. 
Anderen benadrukken dat bij eventuele werkzaamheden op dit terrein het beginsel 
van contractvrijheid gerespecteerd moet worden, met inbegrip van adequate 
raadpleging van de stakeholders, en dat de ontwikkelde standaardbedingen volledig 
optioneel moeten blijven. 

3.2.3. Reacties van consumentenorganisaties 

Twee respondenten zijn sceptisch ten aanzien van het vermogen van 
standaardcontractbedingen om consumenten adequate bescherming te bieden. Zij 
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zien dit eerder als een maatregel die de macht van het bedrijfsleven om 
contractvoorwaarden op te leggen en te profiteren van de zwakke 
onderhandelingspositie van de consument nog zou versterken. 

De BEUC en de Belgische Conseil de la Consommation echter zijn van mening dat 
dit van voordeel zou kunnen zijn voor consumenten en hen meer duidelijkheid zou 
kunnen bieden, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: 

– bij het opstellen van deze standaardbedingen dient het hoogst mogelijke niveau van 
consumentenbescherming het uitgangspunt te zijn; 

– consumentenorganisaties dienen een actieve rol te spelen bij de onderhandelingen 
over de ontwikkeling van standaardcontractbedingen, bijvoorbeeld door aan te 
bevelen standaardcontracten op te stellen; 

– de contractbedingen dienen te voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, dat wil zeggen, ze 
moeten fair zijn; 

– de consumenten moeten in alle gevallen de vrijheid behouden om afwijkende 
overeenkomsten te sluiten (contractvrijheid); 

– de standaardcontractbedingen dienen, nadat ze ingevoerd zijn, na een bepaalde 
periode opnieuw bekeken en eventueel herzien te worden, bijvoorbeeld om nieuwe 
ontwikkelingen van de wetgeving erin te verwerken; 

– de toegang tot de rechter moet onaangetast blijven, d.w.z. als een consument meent 
benadeeld te zijn door een bepaald standaardbeding, moet hij/zij de mogelijkheid 
hebben om de geldigheid daarvan door de rechter te laten toetsen. 

3.2.4. Reacties van praktijkjuristen 

De reacties met betrekking tot Maatregel II zijn gemengd. Enkele praktijkjuristen 
zijn warme voorstanders van het opstellen van standaardbedingen omdat dat naar hun 
mening de kosten van de transacties zou verminderen en daardoor de 
grensoverschrijdende handel zou vergemakkelijken. Veel praktijkjuristen 
benadrukken evenwel dat het essentieel is dat het gebruik van dergelijke bedingen 
niet verplicht is. Zij zijn er vast van overtuigd dat standaardbedingen alleen nuttig 
zullen zijn als zij niet worden opgelegd, en de contractvrijheid van de partijen niet 
beperken. 

Sommige respondenten betwijfelen echter of deze maatregel wel in een behoefte 
voorziet. Enkelen stellen met name dat het verre van zeker is of de instellingen van 
de EU wel bevoegd zijn om standaardbedingen op te stellen. Anderen betwijfelen of 
een website zinvol is, vooral gezien de benodigde middelen. Weer anderen 
verzoeken de Commissie te verduidelijken wat precies de plannen zijn. 

Eén bijdrage stelt dat Maatregel II nuttig zou kunnen zijn voor het sluiten van 
grensoverschrijdende overeenkomsten, maar dat het beter zou zijn zich eerst te 
concentreren op een meer intensieve harmonisatie van fundamentele bedingen van 
het verbintenissenrecht. 
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3.2.5. Reacties van universitaire juristen 

De academische wereld toont niet veel belangstelling voor het bevorderen van 
standaardbedingen en -voorwaarden. De weinige respondenten die op dit punt 
ingaan, uiten twijfels betreffende de voordelen daarvan, met name wat de opheffing 
van handelsbarrières en de bescherming van de consumenten betreft. Eén bijdrage 
stelt dat het elimineren van minimumharmonisatie of het opstellen van een optioneel 
instrument op communautair niveau efficiënter zou zijn. Een andere respondent 
meent dat het belang van standaardbedingen gemakkelijk overschat kan worden en 
dat zelfregulering effectiever is dan door de overheid opgelegde bedingen. In een 
andere bijdrage wordt echter weer gesteld dat standaardclausules en -voorwaarden 
zeer nuttig zouden kunnen zijn en dat de door de Commissie voorgestelde website 
een goed idee is. 

Een andere respondent meent dat internationale standaardcontracten niet 
noodzakelijk beter, evenwichtiger of eerlijker zijn. Een op een website 
gepresenteerde database zou waarschijnlijk onvolledig zijn en het is niet zeker of er 
gebruik van zou worden gemaakt, omdat stakeholders met economisch gewicht zelf 
onder elkaar standaardbedingen zouden afspreken, zonder interventie door 
overheden. Bovendien, argumenteren anderen, kan het opzetten van een website of 
het publiceren van richtsnoeren geen oplossingen bieden voor de verschillen tussen 
nationaal dwingend verbintenissenrecht. Op business-to-consumer-overeenkomsten 
is Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen al van toepassing, en 
juridische adviseurs zijn daarvan even goed op de hoogte als van mededingingsrecht. 
Een andere respondent meent echter dat bedrijven eraan herinnerd dienen te worden 
dat standaardbedingen rekening moeten houden met de toepasselijke communautaire 
regels betreffende mededinging en oneerlijke bedingen. Met het oog daarop zou de 
Commissie beroepsverenigingen kunnen aanmoedigen om standaardbedingen op te 
stellen, waarbij de gemeenschappelijke terminologie van een code van 
verbintenissenrecht gebruikt zou moeten worden. In ieder geval dienen de 
communautaire autoriteiten een hands-off-benadering te volgen en niet zelf 
contractbedingen opstellen. 

Wat verzekeringsrecht betreft, verklaart een bijdrage dat algemene contractbedingen 
niet werkbaar zouden zijn zonder sectorspecifieke harmonisatie of unificatie van het 
op verzekeringen toepasselijke verbintenissenrecht. 

Eén respondent, die het doel van Maatregel II ondersteunt, vraagt zich af of zulke 
clausules optioneel zouden moeten blijven of uiteindelijk dwingend zullen worden.  

3.3. Verdere bezinning op de opportuniteit van niet-sectorspecifieke maatregelen 
zoals een optioneel instrument op het terrein van Europees verbintenissenrecht 

3.3.1. Reacties van regeringen 

Over het algemeen zijn de reacties van regeringen met betrekking tot de opportuniteit 
van een optioneel instrument in grote meerderheid terughoudend. Binnen dit 
spectrum zijn er detailverschillen. De Portugese regering ziet het optionele 
instrument als een innovatieve oplossing om juridische conflicten te voorkomen, 
maar meent dat het prematuur is een dergelijk instrument op korte termijn te willen 
creëren, gezien de complexiteit en het noodzakelijke voorbereidende werk. Zij wijst 
erop dat een dergelijk instrument een stap vooruit zou kunnen betekenen in de 



 16    

richting van een hoger niveau van consumentenbescherming. Meer in het algemeen 
zou het een efficiënte maatregel kunnen zijn om de ongelijkheid van 
onderhandelingsposities te beperken. De Zweedse regering betwijfelt of het mogelijk 
is een dergelijk instrument te ontwerpen en ook of er wel behoefte aan is. De Duitse 
Bondsregering meent dat de ideeën betreffende een optioneel instrument heel 
interessant zijn. Het is heel goed mogelijk dat er behoefte bestaat aan een “neutraal” 
alternatief dat los staat van het nationale recht van de partijen en dat evenwichtige en 
praktische oplossingen biedt. Het doel juridische transacties in de interne markt te 
vergemakkelijken zou verwezenlijkt kunnen worden, voor zover men erin slaagt om 
een werkbare reeks regels op te stellen die aanvaardbaar zijn voor contracterende 
partijen. De Deense regering benadrukt dat alle eventuele maatregelen in 
overeenstemming moeten zijn met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

De Hongaarse regering heeft positief gereageerd. Zij ondersteunt de voorbereiding en 
invoering van een optioneel instrument, op voorwaarde dat dit gebeurt op basis van 
onderzoek, op transparante wijze en met regelmatige raadpleging van regeringen.  

Een duidelijk negatieve reactie komt van de Britse regering, die de voormalige optie 
IV van de Mededeling van juli 2001, in welke vorm dan ook, afwijst. Zij zal echter 
later dit jaar de Commissie een document voorleggen waarin een aantal kwesties, 
thema’s en bezorgdheden in detail besproken worden, als basis voor discussie. De 
Franse regering, die ook bepaalde voorbehouden heeft ten aanzien van het optionele 
instrument, vraagt de EU geen nieuwe onafhankelijke reeks regels betreffende 
grensoverschrijdende transacties op te stellen.  

Regeringen hebben ook commentaar geleverd op de meer specifieke aspecten van 
deze maatregel die in het Actieplan besproken worden.  

Wat de reikwijdte betreft, stelt de Portugese regering voor dat het optionele 
instrument de gehele werkingssfeer van het CFR zou moeten bestrijken, met inbegrip 
van algemene bepalingen en specifieke overeenkomsten. Het Hongaarse Ministerie 
van Justitie meent ook dat een succesvol optioneel instrument breed opgezet moet 
zijn, d.w.z. met algemene regels voor alle typen overeenkomsten en met specifieke 
regels voor de transacties die het meest belangrijk zijn voor grensoverschrijdende 
handel. Bovendien zou het optionele instrument regels moeten bevatten over 
zekerheid voor goederen, ongerechtvaardigde verrijking en andere terreinen die 
verband houden met verbintenissenrecht. Het Bulgaarse Ministerie van Economische 
Zaken stelt voor om vooral transacties te behandelen die nog niet gereguleerd zijn 
maar een spilfunctie vervullen in het economisch leven, zoals overeenkomsten 
betreffende verkoop, wisselen, donaties, leasing enz. Dit ministerie wijst er ook op 
dat het invoeren van bepaalde vormvereisten betreffende de vorm van bepaalde typen 
overeenkomsten de werkzaamheden van notarissen in Europa ingrijpend zou kunnen 
beïnvloeden. Het Oostenrijkse Ministerie van Justitie benadrukt dat voorbereidingen 
tijd zullen kosten en allen kunnen beginnen op basis van een uitgebreide en 
diepgaande discussie, en stelt voor dat de werkzaamheden ook betrekking moeten 
hebben op grensoverschrijdende financiële transacties en zekerheden. De Franse 
regering is van mening dat de werkingssfeer van het optionele instrument beperkt 
moet blijven en acht harmonisatie op het terrein van zekerheden wenselijk. 

Wat betreft de vraag of zowel business-to-business als business-to-consumer-
overeenkomsten behandeld moeten worden, benadrukt de Hongaarse regering dat 
regels betreffende business-to-consumer-relaties niet veronachtzaamd mogen 
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worden. Zij is voorstander van een optioneel instrument met gedifferentieerde regels 
voor verschillende typen transacties, d.w.z. business-to-business, business-to-
consumer en transacties tussen particulieren, in de vorm van regels voor 
commerciële transacties met leges speciales voor business-to-
consumerovereenkomsten en transacties tussen particulieren. De Portugese regering 
benadrukt ook dat bij het optionele instrument in het bijzonder rekening moet 
worden gehouden met de belangen van de zwakkere partij. Wat de eventuele 
dwingende of suppletieve aard betreft, verklaart de Duitse Bondsregering dat in 
beginsel de individuele bepalingen van het optionele instrument van suppletieve aard 
dienen te zijn. Zij acht het echter essentieel dat het bestaande niveau van 
bescherming gehandhaafd wordt, indien consumentenovereenkomsten ook behandeld 
worden, en stelt voor om dit te doen door dwingende bepalingen op te nemen in een 
optioneel instrument dat een dergelijk niveau van bescherming zou bieden. De EER-
EVA-landen stemmen in met de nadruk die de Commissie legt op het beginsel van 
contractvrijheid als de basis van een optioneel instrument. Zij stellen voor dat de 
contracterende partijen vrij zouden moeten zijn om de bepalingen van een optioneel 
instrument aan hun specifieke behoeften aan te passen, maar onderstrepen ook dat 
regels inzake consumentenbescherming van dwingende aard moeten zijn. Het 
Beierse Ministerie van Justitie meent dat een eventueel optioneel instrument 
dwingende regels zou moeten bevatten die een niveau van bescherming garanderen 
dat gelijk is aan het huidige niveau, als het ook consumentenovereenkomsten 
bestrijkt. Het acht het echter beter om dat laatste niet te doen, omdat consumenten in 
de meeste gevallen de implicaties van juridische keuzes niet kunnen overzien. 

Met betrekking tot de aard van het betreffende wetsbesluit, de rechtsgrondslag en het 
opt-in/opt-out-karakter, stelt de Hongaarse regering voor dat het optionele instrument 
de vorm zou kunnen aannemen van een verordening, gebaseerd op artikel 308, als 
een opt-in-instrument voor zowel grensoverschrijdende als binnenlandse transacties. 
Na een overgangsperiode zou het opt-in-instrument kunnen worden omgevormd tot 
een opt-out-instrument voor grensoverschrijdende relaties, in de vorm van een 
verordening gebaseerd op artikel 95. De Duitse Bondsregering geeft in eerste 
instantie de voorkeur aan een verordening, vanwege het bindende karakter daarvan. 
Zij benadrukt ook het belang van het beginsel van contractvrijheid, en geeft daarom 
de voorkeur aan het opt-in-model, waarbij de partijen vrij blijven om het optionele 
instrument te gebruiken voor puur binnenlandse overeenkomsten als zij dat wensen. 
De EER-EVA-landen stellen voor dat eventueel toekomstig instrument partijen de 
vrije keuze moet laten, door een clausule betreffende de keuze van het toepasselijke 
recht, m.a.w. een opt-in-instrument. Het Beierse Ministerie van Justitie geeft ook de 
voorkeur aan een opt-in model. De Franse regering is voorstander van de opt-in-
oplossing en stelt voor dat het optionele instrument van niet-bindende aard zou 
moeten zijn. 

Het is interessant dat het Duitse Bondsministerie van Justitie, de Franse regering en 
het Beierse Ministerie van Justitie alle de kwestie van het invoeren van een Europees 
instrument betreffende zekerheden voor roerende goederen aansnijden. Het Beierse 
Ministerie acht een dergelijke verordening wenselijk, terwijl het Bondsministerie een 
discussie over een dergelijk instrument wil. Binnen de beperkte werkingssfeer van 
een optioneel instrument zou de Franse regering harmonisatie op het terrein van de 
wetgeving inzake zekerheidsstelling als wenselijk beschouwen. 

Een aantal regeringsbijdragen (Duitsland, Portugal, Zweden en Denemarken) wijzen 
op de noodzaak van coherentie met het Groenboek betreffende de communitarisering 
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en modernisering van het Verdrag van Rome. De Duitse Bondsregering meent dat 
weliswaar ook, maar verwacht dat het optionele instrument zou worden gecreëerd via 
internationale uniforme wetgeving, die zelf zal aangeven wat de werkingssfeer ervan 
is, en dus toepassing van de regels voor conflicterende wetgeving zal vermijden. Het 
Beierse Ministerie van Justitie stelt ook voor om gebruik te maken van internationale 
uniforme wetgeving en benadrukt dat het effect daarvan niet belemmerd zou moeten 
worden door de bijkomende toepasselijkheid van nationale regels inzake 
verbintenissenrecht. Het Hongaarse Ministerie van Justitie stelt een aanpassing van 
artikel 3 van het Verdrag van Rome voor teneinde de keuze voor het optionele 
instrument als toepasselijke wetgeving mogelijk te maken. De Franse regering 
benadrukt dat, indien bindende nationale regels kunnen worden uitgesloten (wat de 
Franse regering niet wenst), het instrument dwingende regels dient te bevatten die in 
alle lidstaten worden geaccepteerd.  

Wat het verband van het eventuele optionele instrument met het CISG betreft, stelt 
de Duitse Bondsregering dat vermeden moet worden dat er nieuwe wetgeving wordt 
ingevoerd die afwijkt van het CISG en dat het optionele instrument alleen dient te 
voorzien in aanvullende regels. Het Beierse Ministerie van Justitie meent eveneens 
dat een eventueel optioneel instrument geen regels zou moeten voorstellen die 
afwijken van het CISG; de CISG-bepalingen dienen, indien noodzakelijk onderdeel 
te worden van het optionele instrument. Ook de Deense regering benadrukt dat 
rekening gehouden moet worden met het CISG. 

3.3.2. Reacties van het bedrijfsleven 

De meeste respondenten willen voorlopig nog geen standpunt innemen over de vraag 
of een optioneel instrument nuttig zou zijn, en wachten af tot de werkzaamheden met 
betrekking tot de eerste maatregel verder gevorderd zijn. Eén respondent 
bijvoorbeeld is er niet zeker van dat een dergelijk optioneel instrument veel aan het 
CFR zou toevoegen, terwijl een ander zich afvraagt of het wel effectief zou zijn, als 
producten nog steeds aangepast zouden moeten worden vanwege verschillen tussen 
materiële nationale regels. 

In dit stadium zijn er veel uiteenlopende gezichtspunten. Sommige respondenten zien 
dit als een belangrijke stap die met name nuttig zou zijn waar het alternatief een 
keuze zou zijn tussen nationale wetgevingen die hetzij de ene, hetzij de nadere partij 
vreemd zijn, en die mogelijk ook een veelbelovende manier is om vrijwillige 
convergentie van de wetgevingen van de lidstaten aan te moedigen. Anderen 
betwijfelen of er werkelijk behoefte is aan een dergelijk instrument. Eén respondent 
meent dat het bestaan van het CISG al aantoont dat een optioneel EU-instrument 
onnodig is; Een ander meent dat het CISG een waardevol precedent is dat laat zien 
dat een dergelijke aanpak werkbaar is, en een derde wil vooral de coherentie tussen 
bestaande instrumenten zoals het CISG en eventuele nieuwe instrumenten 
verzekeren. 

Het punt van de coherentie met andere instrumenten wordt ook aan de orde gesteld in 
verband met de verwerking van het Verdrag van Rome en Verordening nr. 44/2001 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en handelszaken in het acquis; een respondent meent dat 
bij de verwerking van het Verdrag van Rome een bepaling moet worden opgenomen 
die voorziet in de keuze voor een toekomstig optioneel instrument van de EU. 
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Sommige respondenten hebben geen probleem met het idee van een optioneel 
instrument, op voorwaarde dat het een geheel vrijwillig instrumenten is waarvoor 
partijen al dan niet kunnen kiezen (“opt-in”). De meeste respondenten die een 
mening geven, zeggen dat het instrument op deze “opt-in”-basis moet opereren en 
niet bindend mag worden. 

Eén respondent stelt dat het instrument een manier zou kunnen bieden om rekening 
te houden met het verschil in economisch gewicht van de contracterende partijen. 
Anderen benadrukken opnieuw het belang van het algemene beginsel van 
contractvrijheid. 

Er zijn ook uiteenlopende ideeën over de reikwijdte van een eventueel instrument. 
Terwijl een respondent een complete codificatie van algemene regels van 
verbintenissenrecht wil, vraagt een andere alleen om een sectorspecifieke maatregel. 

3.3.3. Reacties van consumentenorganisaties 

Respondenten die namens consumentenverenigingen reageren, zijn bezorgd dat een 
optioneel instrument gebaseerd op het principe van contractvrijheid mogelijk niet de 
dwingende voorschriften zou omvatten die nodig zijn om consumenten te 
beschermen tegen misbruik van hun sterkere onderhandelingspositie door bedrijven. 
Eén respondent vreest dat een optioneel instrument onvermijdelijk zou leiden tot 
rechtsonzekerheid met betrekking tot de interpretatie en toepassing ervan door de 
rechtbanken van de lidstaten. 

Verschillende respondenten vragen om verduidelijking over de relatie tussen een 
dergelijk instrument en andere maatregelen. Het BEUC bijvoorbeeld benadrukt het 
verband met het Verdrag van Rome, en een andere respondent vraagt hoe het 
instrument zou werken in relatie tot de richtlijnen betreffende volledige harmonisatie. 
Deze respondent acht het verbeteren van bestaande EU-wetgeving dringender dan 
het ontwikkelen van een optioneel instrument, maar het BEUC stelt dat de 
werkzaamheden met betrekking tot dit thema stap voor stap verricht moeten worden, 
en dat het een proces in fasen is.  

3.3.4. Reacties van praktijkjuristen 

De reacties van praktijkjuristen op deze maatregel zijn gemengd. Sommigen 
verwerpen het idee van een optioneel instrument volledig omdat zij dat onnodig of 
onbruikbaar achten. Een aantal andere praktijkjuristen ondersteunt deze maatregel 
omdat zij menen dat het grensoverschrijdende transacties zou vergemakkelijken. 
Sommige praktijkjuristen benadrukken dat er naast een optioneel horizontaal 
instrument ook een uniforme jurisdictie zou moeten bestaan, om uniforme toepassing 
in de lidstaten te verzekeren. Eén jurist meent dat opstelling van een CFR een 
noodzakelijke voorwaarde vooraf is voor het ontwikkelen van een optioneel 
instrument. 

Sommige respondenten gaan in op de vraag of het opstellen van een optioneel 
instrument wel uitvoerbaar is. Eén respondent dringt aan op verder onderzoek van de 
economische effecten van deze maatregel. Anderen betwijfelen of de Europese Unie 
wel bevoegd is om een optioneel instrument te ontwikkelen, en sommigen 
benadrukken dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid gerespecteerd 
moeten worden bij de uitvoering van deze maatregel. 
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Er waren uiteenlopende visies met betrekking tot de reikwijdte van een optioneel 
instrument. Eén jurist benadrukt dat het instrument beperkt moet blijven tot de 
bestaande problemen van het huidige acquis en dat bijzondere aandacht moet worden 
besteed aan de nakoming van overeenkomsten; een ander pleit voor een code die het 
hele verbintenissenrecht bestrijkt en zowel op grensoverschrijdende als binnenlandse 
relaties van toepassing is. Een andere respondent, die eveneens voorstelt om het 
instrument voor binnenlandse overeenkomsten te gebruiken, stelt dat het 
consumentenovereenkomsten moet bestrijken, als er werkelijk behoefte bestaat aan 
een uniforme wettelijke regeling, maar dat familierecht, erfrecht en eigendomsrecht 
buiten beschouwing meten blijven. Weer een andere respondent benadrukt dat een 
optioneel instrument commercieel georiënteerd moet zijn om algemeen aanvaard te 
worden. Een ander meent dat het beter zou zijn om dit instrument alleen toe te passen 
op specifieke terreinen zoals verzekeringen. Anderen stellen dat het optionele 
instrument niet zou moeten prevaleren boven eventueel strijdige wettelijke eisen van 
nationaal recht en verenigbaar moet zijn met de beleidsdoelstellingen van de 
lidstaten. Een ander herinnert eraan dat speciale bepalingen van verbintenissenrecht, 
zoals betreffende zekerheidsrecht en eigendomsvoorbehoud, vervlochten zijn met 
eigendomsrecht en insolventierecht. 

Bijna alle praktijkjuristen, ook degenen die geen voorstander van deze maatregel 
zijn, dringen aan op een “opt-in”-benadering bij de ontwikkeling van een optioneel 
instrument. In twee bijdragen wordt echter voorgesteld om het optionele instrument 
verplicht te stellen, ten minste in de context van consumentenovereenkomsten. Wat 
de aard van het betreffende wetsbesluit betreft, stelt een respondent voor dat een 
optioneel instrument de vorm van een verordening zou kunnen aannemen, een andere 
stelt een richtlijn of een verordening voor. 

Sommige praktijkjuristen benadrukken de noodzaak van coördinatie van deze 
maatregel met de Verdragen van Rome en van Wenen. 

In het algemeen dringen zij aan op meer details betreffende de mogelijke inhoud van 
het instrument, en op het bij dit proces betrekken van praktijkjuristen, gebruikers, 
lidstaten en academici.  

3.3.5. Reacties van universitaire juristen 

De respondenten verwelkomen over het algemeen het voorstel van de Commissie om 
de gedachtewisseling over de noodzaak van een optioneel instrument voort te zetten, 
hoewel enkelen menen dat de tijd nog niet rijp is voor het opstellen van een dergelijk 
instrument. Een aantal andere respondenten daarentegen acht de aanpak van de 
Commissie te weinig doortastend en stellen codificatie van EG-verbintenissenrecht 
voor (een code van verbintenissenrecht). Een dergelijke code zou zeker niet in één 
stap ingevoerd kunnen worden maar zou geleidelijk tot stand gebracht moeten 
worden, b.v. via de codificatie, stuk voor stuk, van individuele grondbeginselen. 
Sommigen zien de ontwikkeling van een optioneel instrument kennelijk als niet 
alleen de onvermijdelijke consequentie van de huidige ontwikkelingen, maar als de 
enig mogelijke oplossing voor bepaalde problemen. Het standaardiseren van 
wettelijke instrumenten voor de handel in goederen en diensten is een zaak van groot 
belang. Het biedt een gelegenheid voor alomvattende regelgeving voor verkoop aan 
bedrijven en aan consumenten, als op elkaar aansluitende terreinen, of tenminste 
voor grensoverschrijdende verkoop aan bedrijven. Eén bijdrage onderstreept dat het 
noodzakelijk is om op ruime schaal bekendheid te geven aan het optionele 
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instrument, zodra het voltooid is. In ieder geval dient de mogelijkheid van een 
optioneel instrument verder onderzocht te worden, en er dient een open en brede 
discussie gevoerd te worden over alle voor- en nadelen van een Europese Code. 

Eén bijdrage stelt echter dat eerst de zwakke punten van de huidige situatie 
geanalyseerd dienen te worden voordat besloten kan worden of deze weg gevolgd 
moet worden, en noemt een aantal factoren die de invoering van een optioneel 
instrument belemmeren, zoals taal- en culturele barrières en de dichotomie civil law-
common law. Deze respondent wijst ook op de noodzaak van een economische 
beoordeling (kosten-batenanalyse). Een andere respondent meent dat hier de 
voordelen van lagere transactiekosten moeten worden afgewogen tegen een mogelijk 
verlies van hogere beschermingsnormen in nationaal recht. 

In tegenstelling tot bovengenoemde kritiek ziet een respondent de beschikbaarheid 
van een optioneel instrument in de verschillende talen van de EU als een positief 
aspect. Dit zou ertoe bijdragen dat grensoverschrijdende overeenkomsten niet langer 
vermeden worden uit angst voor misverstanden als gevolg van vertaalproblemen.  

Wat de reikwijdte van het optionele instrument betreft, stelt een bijdrage voor om 
een reeks algemene en speciale regels op te stellen die niet beperkt is tot specifieke 
typen overeenkomsten. Een andere respondent bepleit een optioneel instrument dat 
alleen algemene regels bestrijkt. In ieder geval dient het optionele instrument te 
worden opgesteld als een wetsbesluit, zowel wat de taal als de inhoud betreft. Ook 
relationele overeenkomsten voor de lange termijn en contractnetwerken dienen 
behandeld te worden, gezien het economische belang daarvan. Weer een andere 
respondent wil zekerheden voor goederen en ongerechtvaardigde verrijking 
opnemen. Alleen erfrecht, grondrecht, arbeidsrecht en familierecht zouden buiten het 
instrument moeten vallen.  

Met betrekking tot verkooprecht stelt een respondent dat een optioneel instrument 
alle soorten van partijen (business-to-business, business-to-consumer en niet-
commerciële verkoop) dient te omvatten en breder van opzet dient te zijn dan 
bijvoorbeeld het CISG, en bijvoorbeeld ook de verkoop van rechten moet omvatten. 
Een ander stelt voor om de reikwijdte van het optionele instrument aanvankelijk 
alleen tot verkoopovereenkomsten te beperken, om het CISG te vervangen. 
Sommigen willen onderscheid maken tussen business-to-business en business-to-
consumer, althans in de invoeringsfase van een optioneel instrument.  

Wat het terrein van verzekeringsrecht betreft, wordt gesteld dat het nauw verband 
houdt met het algemene verbintenissenrecht en de algemene regels betreffende 
bijvoorbeeld nakoming, verjaring van claims, berekening van termijnen, 
rechtsmiddelen bij late betaling en gezamenlijke aansprakelijkheid. Specifieke 
maatregelen betreffende verzekeringscontracten dienen daarom te worden 
geïntegreerd in een algemeen wetsbesluit inzake Europees verbintenissenrecht.  

Wat betreft de vraag of binnenlandse transacties onder een optioneel instrument 
zouden moeten vallen, wordt in sommige bijdragen gesteld dat dat inderdaad zou 
moeten. Er wordt enige kritiek geuit op de overwegende aandacht voor 
grensoverschrijdende transacties. Een werkelijk Europees verbintenissenrecht, zo 
wordt gesteld, zou alle contractuele transacties moeten bestrijken, inclusief 
binnenlandse. Eén respondent wil echter de toepassing van een optioneel instrument 
beperken tot grensoverschrijdende transacties. 
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Volgens een andere respondent is het duidelijk dat het Europese instrument 
dwingende regels moet omvatten, omdat de verbetering van het bestaande en 
toekomstige acquis communitaire de centrale maatregel van het Actieplan geacht 
wordt te zijn. Dwingende regels moeten worden opgenomen om de kwetsbare partij 
bij overeenkomsten te beschermen, met name consumenten. In ieder geval wordt 
erkend dat een dergelijk instrument een hoog niveau van consumentenbescherming 
moet bieden.  

Voor business-to-business-overeenkomsten zou een optioneel instrument in een 
“verplicht minimum” kunnen voorzien. Eén bijdrage stelt dat een optioneel 
instrument geschikt is voor business-to-business-relaties maar niet de beste methode 
is om de bescherming van de consument te verzekeren. 

Wat betreft het juridische karakter van een eventueel optioneel instrument en de 
vraag of het al dan niet bindend moet zijn, prefereert een meerderheid een bindend 
wetsbesluit in de vorm van een verordening, terwijl anderen de voorkeur geven aan 
een “soft law”-instrument, b.v. een aanbeveling, een modelwet, een juridische gids of 
een resolutie, en stellen dat een verordening niet verenigbaar is met het idee van een 
opt-in-instrument. Volgens een bijdrage zouden richtlijnen en verordeningen 
vervangen meten worden door een code van communautair privaatrecht. Een van de 
respondenten stelt een niet-bindende modelwet voor in de vorm van een verdrag of 
conventie, dan wel twee aparte instrumenten, d.w.z. een bindend wetsbesluit, 
bijvoorbeeld een verordening, voor consumententransacties (business-to-consumer) 
en een niet-bindend instrument, bijvoorbeeld een aanbeveling, voor commerciële 
transacties (business-to-business). Een andere bijdrage ziet echter de noodzaak niet 
in van een “instrument met kracht van wet”. Een andere respondent stelt zich het 
instrument voor als een wetsbesluit in de zin van artikel 3 van het Verdrag van 
Rome.  

Volgens een bijdrage zijn er goede redenen om voor een “restatement”-instrument te 
kiezen in plaats van een wetgevingsinstrument, om het systeem voldoende dynamiek 
te verlenen, overwegende dat de gecompliceerde wetgevingsmachinerie het moeilijk 
zou maken om veranderingen aan te brengen in een Europese code. Andere 
respondenten vragen zich ook af hoe een eventueel instrument vernieuwd en 
geactualiseerd zou moeten worden. Eén respondent meent dat het zodanig 
ontwikkeld moet worden dat nieuwe ideeën, discussies en wetenschappelijk 
onderzoek erin verwerkt kunnen worden. Een ander wijst op de risico’s van 
“verstening” bij een Europese “code civil”, en op de waarde van concurrentie tussen 
juridische doctrines. 

Ook wordt gewezen op de noodzaak van verdere bezinning op het wettelijk kader 
(inclusief de rechtsgrondslag) van een dergelijk instrument, overwegende dat het 
rechtstreeks van invloed zou zijn op de contractvrijheid van de burgers van de EU. 
Eén bijdrage ziet problemen in verband met de rechtsgrondslag voor Maatregel III en 
met de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, en een andere respondent stelt 
art. 65 VEG voor als mogelijke rechtsgrondslag. 

Wat betreft de vraag of het optionele instrument een opt-in- of een opt-out-
instrument zou moeten zijn, prefereert een meerderheid kennelijk een opt-in-
oplossing, soms onderverwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel. Zelfs enkele 
voorstanders van een opt-out-oplossing geven toe dat een opt-in-instrument beter aan 
zou sluiten bij de eisen van de markt. Het opt-out-model heeft de voorkeur van 
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sommige respondenten; één bijdrage stelt een opt-out voor voor 
grensoverschrijdende transacties en een opt-in voor binnenlandse transacties. Een 
andere bijdrage bepleit een opt-out instrument omdat de voorloper van het CISG, het 
Verdrag van Den Haag van 1964, in het VK de vorm kreeg van een opt-in-instrument 
en dientengevolge vrijwel geen effect had. Eén respondent maakt onderscheid tussen 
aanvankelijk gebruik van een optioneel instrument op opt-in-basis en een latere fase 
waarin het een verplicht opt-out-instrument voor alle grensoverschrijdende 
overeenkomsten zou worden. Volgens dezelfde bijdrage zou dit instrument verplicht 
gesteld moeten worden voor overeenkomsten tussen EU-instellingen en bedrijven. 
Bezwaren tegen het opt-out-model zijn dat het vreemd lijkt dat partijen gedwongen 
zouden worden een onbekend wettelijk instrument (EU-recht) te kiezen in plaats van 
een wet waarmee zij vertrouwd zijn (d.w.z. hun nationaal recht). Een alternatieve 
suggestie is de partijen toe te staan om niet-bindende contractcodes, zoals de PECL, 
in contracten op te nemen als contractbedingen en niet zozeer als toepasselijk recht.  

Volgens één respondent zou het optionele instrument het Europees Burgerlijk 
Wetboek moeten heten en uiteindelijk bindend moeten worden bij alle transacties, 
nadat het aanvankelijk op het intracommunautaire handelsverkeer is toegepast als 
een opt-out-instrument. 

Wat de methodologie betreft, stellen de meeste bijdragen voor om het optionele 
instrument op het CFR te baseren. Eén bijdrage stelt dat bestaande regels al een 
keuze van instrumenten bieden en dat het CFR gebruikt zou moeten worden voor een 
Europees Burgerlijk Wetboek, terwijl anderen benadrukken dat rekening gehouden 
moet worden met bestaand materiaal. 

Sommigen willen dat het optionele instrument het verkooprecht ingrijpend reguleert, 
en noemen verschillende redenen waarom dat niet zou moeten gebeuren door 
verwerking van het CISG: zij voeren aan dat niet alle lidstaten het CISG geratificeerd 
hebben, en dat het niet speciaal voor de Europese interne markt bedoeld is, en daar 
ook niet geschikt voor is. 

Volgens een tegengestelde visie zou het optionele instrument algemene regels 
betreffende verbintenissenrecht moeten bieden, en de regelgeving betreffende 
commerciële verkoop moeten beperken tot opname van het CISG (overwegende dat 
dit verdrag in de meeste lidstaten al van kracht is en aansluit bij internationaal 
gebruikelijke praktijken) en het vullen van lacunes. Bij een conflict tussen het CISG 
en het optionele instrument zou het verdrag moeten prevaleren. Eén bijdrage, waarin 
het CISG en de verhouding daarvan tot een optioneel instrument in detail besproken 
worden, concludeert dat het CISG van toepassing zou moeten zijn op toekomstige 
intracommunautaire transacties en als basis zou moeten dienen voor het verkooprecht 
in het kader van Europees verbintenissenrecht. Lidstaten die dit verdrag nog niet 
hebben geratificeerd, zouden moeten worden aangemoedigd om dat te doen. Een 
andere bijdrage stelt voor dat het optionele instrument ook zou moeten verwijzen 
naar wat “bestaande soft law” wordt genoemd, zoals de PECL en de UNIDROIT-
beginselen, omdat het CISG zich beperkt tot verkooprecht. Eén bijdrage herinnert 
eraan dat niet alleen het CISG, maar ook de Incoterms, de UNIDROIT-beginselen, 
de PECL en de werkzaamheden van de Studiegroep voor een Europees Burgerlijk 
Wetboek een rol zouden, moeten spelen bij het opstellen van een optioneel 
instrument. Een andere respondent vreest dat het opnemen van beginselen in het 
optionele instrument zou kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties in the 
lidstaten. 
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Ook wordt aangedrongen op coördinatie tussen het Groenboek over het Verdrag van 
Rome en de maatregelen van het Actieplan. Meer in het bijzonder leggen sommigen 
verband met artikel 3 van het Verdrag van Rome, dat inhoudt dat onder de regels van 
internationaal privaatrecht de keuze voor een opt-in-instrument gelijkwaardig is aan 
de keuze van een nationaal recht door de betrokken partijen. Er wordt op gewezen 
dat de Lando-commissie en de Studiegroep voor een Europees Burgerlijk Wetboek al 
suggesties hebben gedaan betreffende het mogelijk maken van de keuze voor recht 
van een niet-staat3. Volgens dezelfde bijdrage zouden dwingende regels deel moeten 
uitmaken van het optionele instrument, en de respondent doet een aantal suggesties 
betreffende hervorming van het Verdrag van Rome.  

                                                 
3 5.43 (Escamez)  
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Bijlage I 

LIJST VAN ALLE BIJDRAGEN 

De onderstaande lijst van respondenten vermeldt niet de naam van de respondenten die 
uitdrukkelijk om vertrouwelijkheid hebben verzocht. De respondenten zijn gerangschikt 
volgens categorie overeenkomstig het classificatiesysteem dat de Commissiediensten hebben 
gebruikt bij het analyseren van de bijdragen. De volgorde waarin de namen van de 
respondenten zijn geplaatst, houdt geen enkel verband met de volgorde waarin de bijdragen 
zijn ontvangen, en houdt evenmin verband met enig waardeoordeel over het relatieve belang 
van de bijdragen. 

1. REGERINGEN 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Duitsland 

1.2. Bulgaarse regering - Bulgarije 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Oostenrijk 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Duitsland 

1.5. Deens Ministerie van Justitie - Denemarken 

1.6. Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) – Brussel 

1.7. Franse regering - Frankrijk 

1.8. Hungaars Ministerie van Justitie – Hongarije 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Ministerie van Justitie - Zweden 

1.11. Roemeense regering - Roemenië 

1.12. Regering van het Verenigd Koninkrijk - VK 

2. BEDRIJFSLEVEN 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Brussel  

2.2. Barclays Plc - VK 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Oostenrijk 

2.4. Gezamenlijke bijdrage van het Bundesverband des Deutschen Gross- und 
Aussenhandels, de Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für 
Handelsvermittlung und Vertrieb (CDH) e.V., en het Hauptverband des Deutschen 
Einzelhandels - Duitsland 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Duitsland 
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2.6. Gezamenlijke bijdrage van het Bundesverband der Deutschen Industrie en Deutscher 
Industrie- und Handelskammertag - Duitsland 

2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Duitsland 

2.8. CBI (Confederation of British Industry) - VK 

2.9. Central Chamber of Commerce van Finland - Finland 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Brussel 

2.11. Creators’ Right Alliance - VK 

2.12. Gezamenlijke bijdrage van het Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., het 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., en het 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. - Duitsland 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Brussel 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Brussel 

2.16. EFBS (European Federation van Building Societies) - Brussel 

2.17. Fédération Bancaire Française - Frankrijk 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - Frankrijk 

2.19. Gezamenlijke bijdrage van ECSA (European Community Shipowners Association) 
en ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Duitsland 

2.21. ISDA (International Swaps en Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - VK 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – België 

2.24. Pyramide Europe – VK 

2.25. UEAPME ( European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises - 
Brussel 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Brussel 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Duitsland 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Duitsland 

2.29. VNO-NCW – Nederland 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Oostenrijk 
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3. CONSUMENTENVERENIGINGEN 

3.1. BEUC (The European Consumers’ Organisation) - Brussel 

3.2. CECU – Spanje 

3.3. Conseil de la Consommation - Brussel 

3.4. European Consumer Centre Dublin 

4. PRAKTIJKJURISTEN 

4.1. Bar Council of England and Wales - Brussel 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Italië 

4.3. Bundesnotarkammer - Duitsland 

4.4. City of London Law Society - VK 

4.5. Clifford Chance - VK 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Brussel 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Brussel 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italië 

4.9. Cour de Cassation - Frankrijk 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Brussel 

4.11. Finnish Bar Association - Finland 

4.12. Mr. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Duitsland 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Duitsland 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - VK 

4.15. Law Society of Scotland - VK 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Zwitserland 

4.17. Lovells - Duitsland 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Brussel 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Oostenrijk 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Duitsland 

5. ACADEMICI 
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5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italië, en Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Duitsland – 
Acquis Group 

5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Universiteit van Saragossa - Spanje 

5.3. C. Amato, Universiteit van Brescia - Italië 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Universiteit van Barcelona, en A. Vaquer Aloy, Universiteit 
van Lleida - Spanje 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - Frankrijk 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar en Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Duitsland 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar en Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Duitsland 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Duitsland 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Duitsland 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - VK 

5.11. Prof. M. Bianca, Universiteit “La Sapienza” Rome - Italië 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Universiteit van Trieste - Italië 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, European University 
Institute, Florence - Italië 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Duitsland 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Belgium 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg Universiteit, Mainz - Duitsland 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson en Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - Frankrijk 

5.18. Dr. A. Fuchs, Academy of European Law, Trier - Duitsland 

5.19. Prof. G. Gandolfi en Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Italië 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italië 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Universiteit van Saragossa - Spanje 

5.22. Prof. L. Gatt, Universiteit van Napels - Italië 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - VK 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena en Prof. M.R. Llacer Matacas, Universidad de 
Barcelona - Spanje 
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5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Universiteit van Erlangen-Nürnberg – Duitsland 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Nederland 

5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Duitsland 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg Universiteit, Mainz - Duitsland 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg Universiteit, Mainz - Duitsland 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Universiteit van Saragossa - Spanje 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Denemarken 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Spanje 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Spanje 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus Universiteit - Denemarken 

5.36. Prof. U. Magnus, Universiteit Hamburg - Duitsland 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Duitsland 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Duitsland 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Denemarken 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - Spanje 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - Frankrijk  

5.43. EEN. Quinones Escamez, Universiteit Pompeu Fabra - Spanje 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Duitsland 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Oostenrijk 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Duitsland 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay en Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - Frankrijk 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankrijk 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Frankrijk 
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5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italië 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Universiteit van Bielefeld - Duitsland 

5.52. Prof. Dr. Schulze en Dr. M. Ebers, Universiteit van Münster - Duitsland 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Spanje 

5.54. Prof. J. Smits en Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Nederland 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Osaka University - Japan 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgium 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgium 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, Universiteit van Helsinki - Finland 

6. OVERIGE 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Regeringen Bedrijfsleven Consumenten 
organisaties 

Praktijk-
juristen 

Academici Totaal 

Oostenrijk 1 2 1 1 5

België  2 1 3 6

Denemarken 1 3 4

Finland  1 1 1 3

Frankrijk 1 2 1 6 10

Duitsland 2 8 5 19 34

Griekenland   

Ierland  1  1

Italië  2 8 10

Luxemburg   

Nederland  1 3 4

Portugal 1 1 2

Spanje  1 10 11

Zweden 1  1

VK 1 6 4 2 13

Inter-
nationaal, 
inclusief EU 

1 8 1 5  14

EU totaal 7 29 4 18 56 117

Niet-EU 3 1 1 5

Totaal 10 29 4 19 57 122

 

                                                 

 


