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Gemeenschappelijk Europees Kooprecht 

Dit voorstel voor een Verordening bevat een 'gemeenschappelijk Europees Kooprecht': een 

op zichzelf staande, uniforme set aan regels voor contractenrecht, inclusief regels voor 

consumentenbescherming. Het creëert een tweede optioneel contractenrechtenregime 

binnen elke lidstaat, dat identiek is binnen de gehele Europese Unie. Het kan worden ge-

bruikt bij grensoverschrijdende geschillen wanneer partijen daartoe vrijwillig beslissen. De 

reikwijdte van het regime is beperkt tot overeenkomsten tussen bedrijven, wanneer ten 

minste één van de bedrijven een middelgroot of klein bedrijf is, en tot overeenkomsten 

tussen bedrijven en consumenten. De Verordening laat lidstaten vrij de reikwijdte uit te 

breiden en het kooprecht ook beschikbaar te stellen voor niet-grensoverschrijdende ge-

schillen en voor contracten tussen bedrijven, waarbij geen van de bedrijven een midden-

groot of klein bedrijf is.  

 

Doel 

Het voornaamste doel van dit Voorstel is het verbeteren van het functioneren van de inter-

ne markt, door het faciliteren van een groei van grensoverschrijdende handel door bedrij-

ven en van grensoverschrijdende aankopen door consumenten, aldus de Europese Com-

missie. Op dit moment brengen de verschillen in het contractenrecht tussen lidstaten (te 

hoge) kosten met zich mee omdat men zich dient te verdiepen in het contractenrecht van 

andere lidstaten voordat men een overeenkomst sluit. Dit vormt met name een probleem 

bij overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten, maar ook bij handel tussen bedrij-

ven, met name voor middelgrote en kleine bedrijven (MKB). De Commissie bestempelt 

deze verschillen als een van de grootste obstakels bij grensoverschrijdende handel en 

schat de waarde van de misgelopen handel op 26 miljard euro. Als gevolg van deze Veror-

dening zouden handelaren kosten kunnen besparen en kunnen opereren in een juridisch 

minder complexe omgeving. Zo kunnen handelaren beter gebruik maken van de interne 

markt en als gevolg daarvan zal de mededinging verbeteren. Dit zou volgens de Commissie 

tot voordeel hebben dat consumenten kunnen profiteren van aanbiedingen vanuit de gehe-

le Europese Unie. Ook ervaren zij door de hoge rechtsbescherming in het optionele con-

tractenrecht meer rechtszekerheid dan nu het geval is bij grensoverschrijdende aankopen.  

 

Het Verordeningsvoorstel  

Het Verordeningsvoorstel bestaat uit drie delen: de Verordening zelf (p. 21 e.v.), bijlage I 

met de regels voor het gemeenschappelijk Europees Kooprecht (p. 30 e.v.) en bijlage II 

met een model voor een standaardmededeling ter uitleg aan de consument (p. 114).  

 

De Verordening bevat 16 artikelen: artikel 3 gaat over het optioneel karakter van het con-

tractenrecht; artikel 4 tot en met 7 handelen over de reikwijdte van het contractenrecht; 

artikel 8 bevat regels over de instemming van de consument en artikel 13 gaat over de 

opties die lidstaten ter beschikking staan om de reikwijdte van de Verordening uit te brei-

den.  

Op pagina 13 van het Voorstel treft u een beschrijving van de hoofdstukken en de inhoud 

van de regels van het gemeenschappelijk Europees Kooprecht.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Voorgeschiedenis 

Eind 2010 heeft de Europese Commissie een Groenboek (zie Edossier E110036) gelan-

ceerd, met een consultatieperiode tot en met 31 januari 2011. In reactie op het Groenboek 

heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarin het zijn steun uitsprak 

voor een instrument dat het functioneren van de interne markt zou verbeteren en een 

voordeel zou opleveren voor handelaren. In de Europa 2020 Strategie en de Digitale Agen-

da wordt een optioneel Europees Contractenrecht ook gedragen. Bij het Verordeningsvoor-

stel is ook het Impact Assessment (IA) gepubliceerd, dat een analyse bevat van de zeven 

beleidsopties die waren beschreven in het Groenboek. Conclusie van het IA is dat de vol-

gende beleidsopties zouden voldoen aan de beleidsdoelen: een optioneel uniform contrac-

tenrecht (1), een volledige harmonisatie richtlijn (2) en een verordening die een verplicht 

uniform contractenrecht zou instellen (3). Het voorstel bevat een optioneel uniform con-

tractenrecht (optie 1), met name vanwege subsidiariteits- en proportionaliteitsredenen (p. 

9-10). 

 

Rechtsbasis en evaluatie 

Het Verordeningsvoorstel vindt zijn rechtsbasis in artikel 114 WVEU (Verdrag betreffende 

de Werking van de Europese Unie). Volgens dit artikel is de gewone wetgevingsprocedure 

van toepassing. Het Verordeningsvoorstel bevat een bepaling waarin in een evaluatie is 

voorzien van het gebruik van het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht of enige andere 

bepaling van de Verordening, vijf jaar na de inwerkingtreding daarvan.  

 


