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het beding niet worden toegepast, tenzij de consument iets 
anders wil. Verder heeft het Hof op een Franse prejudicië
le vraag over richtlijn 85/374/EEG betreffende product
aansprakelijkheid geantwoord dat de richtlijn niet ziet 
op schade toegebracht door een zaak die is bestemd voor 
beroepsmatig gebruik en ook voor dat doel is gebruikt 
(Zk C285/08 Moteurs Leroy Somer v. Dalkia France, Ace 
Europe, HvJ 4 juni 2009). Het staat de Franse wetgever 
daarom vrij de regeling zoals die is neergelegd in boven
genoemde richtlijn ook toe te passen op gevallen die niet 
onder de richtlijn vallen. Zie verder over richtlijn 2005/29/
EG betreffende oneerlijke handelspraktijken zk C261/07 
VTBVAB NV v. Total Belgium NV en Zk C299/07 Gala
tea BVBA v. Sanoma Magazines Belgium NV, HvJ 23 april 
2009; over richtlijn 87/102/EEG betreffende het consumen
tenkrediet Zk C509/07 L. Scarpelli v. NEOS Banca SpA, 
HvJ 23 april 2009).
 Verder heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een Ita
liaanse wettelijke contracteerplicht die wordt opgelegd bij 
nationale wet aan verzekeraars van wettelijke aanspra
kelijkheid van eigenaren van voertuigen in strijd is met 
de vrijheid van vestiging en het vrij verkeer van dien
sten (art. 43 en 49 EG), omdat het verzekeraars uit an
dere lidstaten weerhoudt zich in Italië te vestigen of daar 
diensten aan te bieden, omdat zij niet vrij zijn te bepalen 
welke diensten zij aanbieden aan welke personen. In dit 
geval is de Italiaanse regelgeving gerechtvaardigd, om
dat zij  sociale bescherming aan slachtoffers van verkeers
ongevallen biedt, in de zin dat de schade passend wordt 
vergoed, aldus het Hof. (Zk C518/06, Commissie v. Italië, 
HvJ 28 april 2009). 

Draft Common Frame of Reference (DCFR) en 
literatuur
In het voorjaar is een herziene versie van de Draft Com
mon Frame of Reference (DCFR) verschenen. (Principles, 
Definitions and Model Rules of European Private Law, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline edi
tion, Prepared by the Study Group on a European Civil 
Code, Research Group on EC Private Law (Acquis Group) 
C. von Bar, E. Clive, H. SchulteNölke et al. (eds.), Mün
chen: Sellier European Law Publishers 2009). Deze editie 
verschilt in een aantal opzichten van de in 2008 uitgeko
men versie. Ten eerste is de Inleiding tot de verschillen
de boeken veranderd. Daarnaast bevatte de 2008 versie 
7 boeken met regelgeving. In de 2009 editie zijn drie boe
ken toegevoegd, te weten: Book VIII Acquisition and loss of 
 ownership of goods, Book IX Proprietary security rights in 
movable assets en Book X Trusts. 
 Over de DCFR verschijnen veel artikelen. Deze zijn on
der andere te vinden in het onlangs verschenen SSRN tijd
schrift European Private Law onder redactie van Mar
tijn Hesselink (www.ssrn.com/lsn/index.html). Ook de 
tijdschriften European Review of Contract Law (ERCL) 
en de European Review of Private Law (ERPL) bevatten 
veel stukken over de DCFR. Om een paar totaal willekeu
rig te noemen: H. Eidenmüller, ‘Party Autonomy, Distribu
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Jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie
Het Europese Hof van Justitie (hierna ook: het Hof) heeft 
een aantal belangwekkende uitspraken gedaan op het ge
bied van het privaatrecht. Zo heeft het Hof de discussie be
slecht over de vraag of een rechter ambtshalve  oneerlij ke  
bedingen in standaard consumentenovereenkomsten 
moet toetsen (Zaak C243/08 Pannon GSM Zrt. v.  Erzsébet 
 Sustikné Györfi, HvJ 4 juni 2009). Het Hof oordeelde dat 
ook als het om een procedure op tegenspraak gaat, een na
tionale rechter ambtshalve moet nagaan of een beding in 
algemene voorwaarden oneerlijk is. Als dit zo is, dan mag 
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tive Justice and the Conclusion of Contracts in the DCFR’, 
ERCL 2009, p. 109131; G. de Geest, M. Kovac, ‘The For
mation of Contracts in the Draft Common Frame of Refe
rence’, ERPL 2009, p. 113132. Daarnaast verschijnen er 
ook boeken over de DCFR, zoals bijvoorbeeld The Politics 
of the Draft Common Frame of Reference, A. Somma (red.), 
 Kluwer Law International 2009.

Hugh Collins en de Way Forward
Zoals aangekondigd in een vorig Katern, een korte bespre
king van het boek van Collins The European Civil Code, 
The Way Forward (Cambridge: CUP 2008), ook al doet dit 
geen recht aan de vele onderwerpen en de diepte waar
mee die in het boek worden behandeld. De titel van het 
boek is enigszins verraderlijk, omdat Collins het Europees 
Burger lijk Wetboek niet ziet als een traditioneel wetboek. 
Het zijne bevat gemeenschappelijke principes, die slechts 
indirect bindend zijn en op basis waarvan solidariteit tus
sen de verschillende volkeren in de EU bewerkstelligd kan 

worden evenals social justice. Collins beargumenteert dit 
door in negen hoofdstukken, onder andere de acquis, de 
Europese regelgeving, en andere Europese projecten te be
spreken en deze te plaatsen in onder meer het licht van de 
discussies over culturele diversiteit, juridische diversiteit 
en het Europese sociale model. Collins’ doel is de discussie 
over een Europees Burgerlijk Wetboek verder te brengen 
en nieuwe vragen op te roepen. Hierin slaagt hij zonder 
meer. De kracht van dit boek ligt onder andere in de wijze 
waarop Collins het geldende Europese recht en projecten 
als de DCFR uitlegt in het licht van Europese institutione
le beperkingen en deze verbindt met thema’s zoals cultu
rele diversiteit en het Europese sociale model. Voor ieder
een die geïnteresseerd is in het Europees privaatrecht, is 
Collins’ boek een must (Zie verder over dit boek: E.H. Hon
dius, ‘ England and the European Civil Code’, ERPL 2009, 
p. 8587; meer uitgebreid: Ruth SeftonGreen, Modern Law 
Review 2009, p. 683686.)


