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Europees Burgerlijk Wetboek mag enkel een optionele code zijn 
 
J.M. Smits 
 
 
‘Europees wetboek via de achterdeur’ kopte NRC-Handelsblad op 4 oktober. 
Daarmee vroeg deze krant terecht aandacht voor een discussie die tot nu toe vooral 
door academici en door Europese Commissie en Europees Parlement is gevoerd: hoe 
dient een toekomstig Europees privaatrecht te worden vormgegeven? De discussie is 
niet geheel van retoriek ontbloot: wat door velen wordt aangeduid als een toekomstig 
‘Europees Burgerlijk Wetboek’ zal vooralsnog (ook in de visie van de Europese 
Commissie) slechts een set niet-bindende regels vormen (het ‘Gemeenschappelijk 
Referentiekader’ of ‘GRK’) die kan worden gebruikt bij het verbeteren van het 
bestaande acquis en bij het maken van nieuwe Europese regelgeving op het terrein 
van (vooral) het contractenrecht. Daar valt weinig tegen in te brengen: de bestaande 
privaatrechtelijke richtlijnen zijn vaak onduidelijk en innerlijk tegenstrijdig en elke 
poging om daar iets aan te veranderen verdient lof. Een bedreiging voor 
democratische besluitvorming vormt dit streven niet: het GRK bindt Brussel noch de 
lidstaten en als het wordt gebruikt dient het steeds via de bestaande procedures te 
worden omgezet in richtlijnen of verordeningen. 

Een andere vraag is in hoeverre het GRK straks ook als basis voor een 
verdergaande harmonisatie van (vooral) het contractenrecht mag worden gebruikt en 
daarmee een opstap vormt voor een Europees BW. Die vraag kent twee aspecten: is 
een Europees BW noodzakelijk en zo ja, hoe moet het dan worden gerealiseerd? 

Eerst de vraag naar de noodzaak van een Europees BW. In de retoriek van 
Europese Commissie en Europees Parlement is een Europees BW op het terrein van 
het contractenrecht nodig om de interne markt tot volle wasdom te doen komen. Ik zie 
die noodzaak niet en – belangrijker – het Europese bedrijfsleven doet dat evenmin. De 
afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek verricht naar de mate waarin diversiteit van 
privaatrecht in de weg staat aan de interne markt. Daaruit blijkt steevast dat 
commerciële partijen grote waarde hechten aan de mogelijkheid van een rechtskeuze 
voor een hen welgevallig rechtsstelsel. Volledige harmonisatie zou die rechtskeuze 
onmogelijk maken. Natuurlijk zijn nationale verschillen lastig voor bedrijven, maar 
onderzoek leert dat vooral verschillen in taal, cultuur en – als het over recht gaat – 
belastingrecht, procesrecht en administratief recht hinderlijk zijn. Met verschillen in 
privaatrecht valt heel goed te leven. Bovendien zijn verschillen tussen rechtsstelsels 
vaak uiting van verschillende preferenties van burgers. 

Is er een ander argument vóór een uniform Europees privaatrecht? De ‘Study 
Group on Social Justice in European Private Law’ heeft bepleit dat een Europees BW 
nodig is als tegenwicht voor het marktdenken van de Europese Unie: een uniform 
privaatrecht biedt bescherming aan de zwakkere Europeaan. Maar om dat doel te 
bereiken is een Europees BW niet nodig: de huidige Europese richtlijnen bieden een 
minimumniveau van bescherming, zowel voor consumenten als voor sommige 
commerciële contractanten. Ik ben er voor om die richtlijnen een wat breder 
toepassingsbereik te geven en te consolideren in één Europees instrument, maar veel 
verder wil ik niet gaan. Een minimum beschermingsniveau is voldoende: waarom zou 
de economische ontwikkeling van bijvoorbeeld Polen of Roemenië moeten worden 
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gehinderd door West-Europese opvattingen over wat een ‘rechtvaardig’ (hoger dan 
thans bestaand) niveau van consumentenbescherming is? Dat is mij te paternalistisch. 

Toch is hiermee de weg naar een Europees BW (of liever: een 
contractenwetboek) niet afgesloten. Het zal alleen een ander soort wetboek zijn dan 
wij in Nederland gewend zijn. De bovenstaande bezwaren tegen een bindend 
Europees BW staan immers niet in de weg aan het creëren van een optionele code die 
staat naast de 27 nationale rechtsstelsels en dat voortbouwt op het bindende Europese 
beschermingsniveau. Een dergelijke optionele code kan door partijen worden gekozen 
indien zij van oordeel zijn dat het hun belangen beter behartigt dan een nationaal 
rechtsstelsel. Voor partijen uit twee verschillende landen kan het immers 
gemakkelijker zijn om het eens te worden over de toepasselijkheid op hun 
overeenkomst van een dergelijk neutraal ‘28ste stelsel’ dan over een rechtskeuze voor 
een nationale jurisdictie. Het debat zou moeten gaan over de inhoud en de 
toepasselijkheid van een dergelijke code en veel minder over de gebreken van het 
huidige acquis (die relatief gemakkelijk zijn op te lossen) of over een wetboek dat 
nationale stelsels vervangt (waar het EG-Verdrag thans geen bevoegdheid voor geeft). 
De optionele code is een goede manier om de behoefte aan uniform recht vast te 
stellen: indien partijen de code op grote schaal gaan kiezen omdat zij daar de 
voordelen van zien, is dat prachtig. Maar indien zij de voorkeur blijven geven aan 
nationaal recht, is dat even mooi: uniform privaatrecht moet niet worden opgelegd. 

Ten slotte terug naar de ‘achterdeur’ waardoor het Europees BW binnen zou 
komen. Is er inderdaad een democratisch gebrek in de huidige besluitvorming? Laten 
we niet overdrijven: privaatrecht is deels ‘dogmatisch’ van aard en niet geschikt voor 
democratisch debat. Ik heb nooit begrepen waarom Meijers aan het Nederlands 
parlement de vraag voorlegde of de algemene actie uit ongerechtvaardigde verrijking 
in het BW moest worden opgenomen: dat is een typische vraag van technische 
vormgeving. Dit is anders als vragen zoals die naar het gewenste niveau van 
bescherming van de zwakkere voorliggen. Daar wordt het debat gevoerd zoals binnen 
de Europese Unie voorgeschreven. Nederland moet daar actiever in zijn, maar dat 
activisme moet niet in Den Haag maar in Brussel worden tentoongespreid: Europese 
integratie leidt onvermijdelijk tot een zeker verlies aan nationale democratie. Ten 
slotte: als het gaat om de optionele code ligt de legitimering primair in de keuze die 
partijen voor die code maken. Een Europees wetboek is niet alleen qua inhoud en 
toepassingsbereik anders dan een nationaal BW: het vereist ook eigen vormen van 
legitimering. 
 


