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Op 11 oktober 2011 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een
verordening betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht (COM(2011) 635
definitief). Dit Gemeenschappelijke Europese Kooprecht zou als ‘tweede nationale
stelsel’ in de lidstaten van de Europese Unie moeten worden ingevoerd (zoals nu al het
Weens Koopverdrag als alternatief nationaal stelsel beschikbaar is voor internationale
handelskoopovereenkomsten) en van toepassing worden op internationale
overeenkomsten wanneer partijen daarvoor kiezen. De verordening kan dus grote
gevolgen hebben voor de rechtspositie van partijen en voor de toekomst van het
Nederlandse contractenrecht. De Europese Commissie wil daarbij haast maken met de
invoering van het voorstel: naar verluid streeft zij ernaar dat het voorstel nog in 2012
wordt aangenomen.

Het Commissie-voorstel roept tal van vragen op: zal het belangrijk kunnen bijdragen aan
de bevordering van de grensoverschrijdende handel in Europa? Is het niveau van
consumentenbescherming voldoende? Zijn voor het personele en materiële
toepassingsgebied de juiste keuzes gemaakt? Zijn de regels inhoudelijk overtuigend?

Het Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) van de Universiteit van
Amsterdam organiseert op woensdag 29 februari 2012 een symposium over het
voorstel van de Europese Commissie. Deelname is gratis (lunch en borrel worden
verzorgd), na voorafgaande aanmelding voor 15 januari bij Yvonne ter Horst, per email:
Y.terHorst@uva.nl. Het symposium vindt plaats in het Bethaniënklooster, Barndesteeg
6b, 1012BV te Amsterdam.
Het programma voor het symposium luidt als volgt:

PROGRAMMA
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10.00 Ontvangst met koffie

10.30 Opening en inleiding

10.45 Jacobien Rutgers (VU, Amsterdam): Bevoegdheid (art 114 VWEU)

11.05 Martijn Hesselink (UvA, Amsterdam): Keuze voor het instrument, nationaal
dwingend recht en self-standing nature

11.25 Mark Wissink (RUG, Groningen): Het optionele instrument en de Nederlandse
procesorde
11.45 Discussie
12.30 Lunch

13.30 Chantal Mak (UvA, Amsterdam): Digitale inhoud

13.50 Anne Keirse (UU, Utrecht): Schadevergoedingsrecht, in het bijzonder de
schadebeperkingsplicht
14.10 Marco Loos (UvA, Amsterdam): Algemene voorwaarden
14.30 Discussie

15.00 Koffie/theepauze

15.30 Albert Verheij (RUG, Groningen): Restitutie

15.50 Chris Jansen (VU, Amsterdam): Gerelateerde diensten

16.10 Alex Geert Castermans (Leiden): Hebben we dit nodig?
16.30 Discussie

17.15 Sluiting en borrel

