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Geachte heer Opstelten,
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie hebben op 22 nove mber jl. gesproken over het voorstel voor een Verordening inzake het facultatief gemeenschappelijk Europees
kooprecht1. De leden van de VVD-fractie hebben een aantal vragen naar aanleiding van het
voorstel en het BNC-fiche d.d. 21 november jl. met betrekking tot de mededeling en het voorstel voor een Verordening voor een gemeenschappelijk Europees kooprecht. Deze leden begrijpen dat er voor de Nederlandse regering een aantal belangrijke vraag- en aandachtspunten
spelen. Bij de leden van de VVD-fractie leven ook een niet gering aantal belangrijke vragen over
en opmerkingen bij het voorstel. Zij brengen deze vragen en opmerkingen graag onder de aandacht te neinde de regering te ondersteunen in haar opstelling b ij de onderhandelingen over het
voorstel voor deze Verordening, die starten tijdens de eerstvolgende JBZ-Raad op 13 en 14
december a.s.
Bevoegdheid
De leden van de VVD-fractie vragen u of u van mening bent dat de Europese Unie - gezien artikel 114 VWEU en artikel 6 van het Rome I Verdrag - bevoegd is deze materie te regelen? Bent u
het met deze leden eens dat met de invoering van een facultatief gemeenschappelijk Europees
kooprecht, sluipenderwijs een Europees contractenrecht zijn intrede doet?
Nut en noodzaak
Het (VN) Weens Koopverdrag wordt meestal uitgesloten in transacties, merken de leden van de
VVD-fractie op. Waarom denkt u dat het optionele Europees kooprecht wel een aantrekkelijk
alternatief is voor grensoverschrijdende koop of dat de Europese Commissie daarvan overtuigd
is, in aanmerking nemend dat de rechtsbescherming van een lager niveau lijkt te zijn dan die
van nationale stelsels? Verder vragen deze leden zich af wat het probleem is, naar aanleiding
waarvan dit voorstel is opgesteld. Is er behoefte aan een dergelijke Verordening vanuit het bedrijfsleven? Zijn er duidelijke wensen bekend omtrent een gemeenschappelijk Europees Kooprecht?
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Deze leden constateren dat de Verordening tevens betrekking heeft op downloads en internetkoop. Al met al heeft de Verordening maar een beperkt toepassingsgebied, vinden zij. Is het
opstellen van deze Verordening, met alles wat daarbij komt kijken, niet heel veel werk voor zo'n
klein toepassingsgebied? Komt het voorstel niet voort uit de bureaucratie van ambtenaren, die
kennelijk de behoefte hebben om zaken te regelen die volgens deze leden geen regeling behoeven?
Deze leden vragen verder of u van mening bent dat met de Verordening taalbarrières en cultuurverschillen, kennelijk factoren die bijdragen aan de transactiekosten voor grensoverschrijdende koopovereenkomsten, worden opgelost? Ook zijn deze leden benieuwd wat u de toegevoegde waarde acht van de voorgestelde databank in het geval van alternatieve geschillenbeslechting? In geval van mediation worden de ‘uitspraken’ namelijk niet openbaar en deze komen
dus niet in de databank. Worden de uitspraken die wel in de databank worden opgenomen, in
alle Europese talen vertaald teneinde de toegankelijkheid ervan te waarborgen? Tot slot vragen
deze leden of er een bepaalde munteenheid wordt gehanteerd, of dat dit eveneens optioneel is.
Graag uw reactie.
Standaardvoorwaarden: democratische legitimatie
Het voorstel gaat ervan uit dat de lidstaten eerst akkoord gaan met het voorstel voor een Verordening en dat pas daarna de standaardvoorwaarden worden opgesteld door een speciaal
daartoe ingestelde commissie , zo begrijpen de leden van de VVD-fractie. Hoe zit het met de
democratische legitimatie van de standaardvoorwaarden, nu deze als een soort wetsbepalingen
voor het Euro pees kooprecht gaan gelden? Is er sprake van parlementaire betrokkenheid? Is er
democratische controle op de werkzaamheden van de werkgroep? Graag uw reactie.
Samenhang regelgeving
Wat is de verhouding tussen deze verordening en de consumentenrichtlijnen? De leden van de
VVD-fractie achten het een reëel gevaar dat de consument door de bomen het bos niet meer
ziet. Hoe weet de (consument)koper wat het verschil is tussen het nationale kooprecht en het
Europees kooprecht, teneinde een goede keuze te kunnen maken? Of valt het verschil af te
leiden uit de (niet democratisch gelegitimeerde) algemene voorwaarden? Deze leden vernemen
graag uw visie hierop.
Juridische vragen
De leden van de VVD-fractie vragen hoe de jurisdictie is geregeld ten aanzien van dit voors tel.
Gelden de regels van het internationaal privaatrecht? O f wordt het internationaal privaatrecht
opzij geschoven, nu het voorgestelde stelsel naast het nationale stelsel komt te staan en het
dus niet gaat om een apart 28e ste lsel? Komt er een aparte titel in Boek 7 BW?
Welke rechter is bevoegd inzake geschillen omtrent het facultatief gemeenschappelijk Europees
kooprecht? Wie gaat het instrumentarium van het gemeenschappelijk kooprecht interpreteren?
In het verlengde daarvan: hoe wordt de rechtseenheid bewerkstelligd dan wel bevorderd? Graag
uw reactie.
Kosten en baten
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De leden van de VVD-fractie constateren dat er al ruim tien jaar wordt gewerkt aan een Europees contractenrecht. Zij vragen zich af wat dit tot op heden heeft opgeleverd, mede in het licht
van de kosten gedurende die periode?
Deze leden begrijpen dat er met dit voorstel een bedrag van € 26 miljard zal worden bespaard
aan transactiekosten. Zij vragen zich echter af waarop deze aanname is gebaseerd. Wat zal het
optionele stelsel daar tegenover gaan kosten? Deze leden denken daarbij onder andere aan de
kosten van de oprichting van de databank, het overkomen van taalbarrières, de wisselkoersen.
Graag uw reactie.
De leden van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie zien uw reactie - bij voorkeur binnen
vier weken - met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

Mr. A. Broekers -Knol
Voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid & Justitie

