
 

Groenboek over de ontwikkeling van een Europees contractenrecht  

 

In dit Groenboek presenteert de Europese Commissie meerdere opties voor een same n-

hangende benadering van het Europese contractenrecht. De Commissie constateert dat 

verschillen tussen nationale stelsels van contractenrecht kunnen leiden tot extra transac-

tiekosten, rechtsonzekerheid voor ondernemingen en een gebrek aan consumentenve r-

trouwen in de interne markt. In het Groenboek bespreekt de Commissie verschillende mo-

gelijke instrumenten voor Europees contractenrecht: 
 

- publicatie op het web van de niet-bindende modelbepalingen voor contra cten, op-

gesteld door de door de Commissie ingestelde Expert Group. Deze kunnen door Eu-

ropese en nationale wetgevers worden gebruikt bij het o pstellen van wetgeving en 

door contracterende partijen bij het opstellen van standaardbepalingen en voor-

waarden; 

- een officiële ‘gereedschapskist’ voor de Europese wetgever. Deze kan de vorm 

aannemen van een handeling van de Commissie (bijvoorbeeld een mededeling) of 

van een interinstitutioneel akkoord tussen Commissie, Europees Parlement en 

Raad. De gereedschapskist wordt dan gebruikt bij het opstellen van voorstellen 

voor wetgevingshandelingen; 

- een aanbeveling van de Europese Commissie aan de lidstaten om een Europees 

contractenrecht in de nationale rechtsstelsels op te nemen. Hierbij denkt de Com-

missie aan een aanbeveling om het nationale contractenrecht – naar Amerikaans 

model – te vervangen door het aanbevolen Europese instrument of aan een aanbe-
veling het Europese contractenrecht als optioneel regime te incorporeren, zodat 

contractpartijen een alternatief voor nationaal recht hebben; 

- een bij verordening in te voeren facultatief Europees contractenrecht (28e regeling) 

dat vrij gekozen kan worden door consumenten en ondernemingen in hun contrac-

tuele relaties; 

- minimumharmonisatie van het nationale contractenrecht via een richtlijn; 

- volledige harmonisatie van het nationale contractenrecht via een verordening; 

- het opstellen van een volwaardig Europees Burgerlijk Wetboek dat in de plaats 

komt van nationale regelingen en veel meer onderwerpen bestrijkt dan alleen het 

contractenrecht. 

 

In het Groenboek stelt de Commissie verder de vraag aan de orde of het Europese instru-

ment betrekking moet hebben op zowel contracten tussen ondernemingen en consumenten 

als contracten tussen verschillende ondernemingen, en of het instrument zowel grensove r-

schrijdende als louter binnenlandse contracten moet bestrijken. Ook stelt de Commissie 
vragen over de materiële reikwijdte van het Europese instrument. 

 

De raadpleging door de Commissie loopt van 1 juli 2010 tot 31 januari 2011 en staat open 

voor iedere belanghebbende. Daarna zal de Commissie rond 2012 concrete voorstellen 

uitwerken. 

 

 


